
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 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

صرافی شــریف
Bureau de Change

$ 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

صرافی الیت 
فارکس )خضر(

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 24,  No. 1302,  Jan. 15, 2017

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

 ص: 25

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 1302
26 دی 1395 

1302

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( ما هر یک  در 

باالکشیدن دیکتاتور ها 

نقش داریم 

7( ابهام زدایی کارنامه 

هاشمی رفسنجانی 

9-8( گزیده خبرهای 

مونتریال، کبک، کانادا

10( 2016  آغاز فصلی تازه 

در اقتصاد جهانی؟

11( رفسنجانی در7 

گذرگاه تاریخی

13( معمار ناکام اصالحات

15( ارزش پول کانادا به 

کجا خواهد رفت؟ 

17( دست زد عمامه ی 

اکبر گرفت: خرسندی 

25( آیا فوتبال ایران 

تحریم می شود؟!

29( بود و نبود رفسنجانی
نبوی

31( عقیم سازی زنان 

بی خانمان:
و... 

)
اجاره آپارمتان 

درمنطقـه مرفه 
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

 ص: 2 Tel.: 
438-985-4674

رفسنجانی 
در 7 گذرگاه 

تاریخی

رفسنجانی 
در 7 گذرگاه 

تاریخی

ما هر یک در 
باالکشیدن 
دیکتاتور ها 
نقش داریم 
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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 January 4, 2017 and January 31, 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
18 279$

+ TAXESSTARTING AT

NEW RAV4 hybride LE+ 2017 
36 664$

+ 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

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

 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
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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 
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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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 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  

1302 OK

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

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

www.skylawn.net

با ضمانت بهترین
    قیمت ها برای ایران 

    و از ایران 
    به متامی نقاط جهان

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

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید: 

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

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 ساختمانی 

• لوله کشی، برقکاری، نقاشی، 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 خوردگی فونداسیون

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

                   تحویل داده می شود 

ایمان نیکنام 

 Spinelli Toyota Lachine in business since 1922
Professional consultation by experienced advisor

Special program for new comers
Rates starting at 0%

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR TOYOTA

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‡ ON A TOYOTA

2016 HIGHLANDER
LE FWD

2016 4RUNNER
SR5

LEASE FROMLEASE FROM

$205*$254*
60 MONTHS60 MONTHS
$0 DOWN PAYMENT$0 DOWN PAYMENT /BI-WEEKLY/BI-WEEKLY

*Offers apply to new, in-stock models: 2016 4Runner SR5 / 2016 Highlander LE FWD. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Maximum of 125,000 km restriction and a maximum of $0.10 per additional 
kilometre apply. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. ‡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 January 3 to 31, 2017 at Spinelli Toyota 
Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions. 

2016 Highlander XLE shown2016 4Runner Limited shown

مهدی بنکدارزاده 
درخدمت  هموطنان عزیز 

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

- برنامه های ویژه  برای تازه واردین
O %  شروع نرخ ها:   از -

بهترین انتخاب برای خرید تویوتابهترین انتخاب برای خرید تویوتا
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پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

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

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه:  فسنجان

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

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

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

                                                      م. آزرم

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

}<< ادامه در صفحه: 8{

no.  1302
Vol. 24,  Jan. 15,  2017

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

نگــاه ...

گروه آريايى و 
انجمن دوستداران زرتشت 

برگزار مى كنند 

پاسدارى از جشن هاى ملى خويشكارى هر ايرانيست! 

ننن دده 
تتتت انن ننن دده، آشش اووههه ای

                                                                                     دل ووههه از ،،،، ددو یار وود... 

با پارکينگ رايگان 

همراه با شام و دى جى امير 

زمان :              آدينه ۱۰ فوريه  ساعت  ۱۹
چنانچه مايل هستيد می توانيد شراب خود را بياوريد 

جا    : 

وروديه  :   ۳٥ دالر 
Metro: Angrignon
Bus: 104, 106

زير پنج سال    :     ۱۰ دالر 
دانش آموز و دانشجو با ارائه کارت ۳۰ دالر 

تلفن آگاهی: 
514 325 3012
514 660 2251

فروتن 
مريم 

فروش بليت: تپش ديجيتال 
514-223-3336

7218-Boul Newman
  Lasalle, QC H8N 1X2

Casa Grecque رستوران

cÉlÉbrons sadeh
Une soirée riche de la culture Perse!

ما هر یک  در باالکشیدن 
دیکتاتور ها نقش داریم 

اشکبوس طالبی
رفسنجانی مردی با چهره صد تکه 
به تاریــخ پیوســت، ولی جای 
نعلین او و یاران چکمه پوشــش 
در جای جــای این ســر زمین 
استبداد زده و بر صورت فرزندان 
ایــن مرز و بوم از ترکمن - کرد - 
ترک - بلوچ و قشقایی، خون چکان 

است. 
او در حــذف و یا تصفیه مردان و 
زنان مسلمان و غیرمسلمان این 
سرزمین، خود را مردی برای تمام 
فصول خواند و یاران تازه به دوران 
رسیده اش وی را امیرکبیر عصر 
قاجاری و یا تنگ شــیائو پینگ 

ایران امروز لقبش دادند.
رفسنجانی از نادر شخصیت های 
تاریخ معاصر ماســت که در یک 
دوره 40 ساله، هیچگاه از قدرت 
دست نکشید و همیشه در نقش 
اول و یا دوم جمهــوری نوبنیاد 

اسالمی نقش آفرینی داشت.
لــذا باید قبول کــرد که امضای 
ایشان در تمام تحوالت و نشیب 
و فراز هــا و پیچش های تاریخی 
دهه های اخیر مملکت ما نمایان 

است. 
او به حق آدمی بود که از روح اله 
خمینی، آخوند ســاده تبعیدی، 
یک ولــی فقیه یکدنــده و یک 
دیکتاتور سفاک تاریخی ساخت 
و ایران را به یک جنگ 8 ســاله 
بی ثمر کشاند که معلول هایش و 
یتیم هایش در دو سوی مرز، هنوز 
داغی است که بر پیشانی تک تک 

ما نشسته است.
او تنها فردی است که تا آخر، در 
قایق شکسته انقالب پارو زد و تنها 
کسی است که انقالب او را نبلعید 

و یا از قطار پیاده نکرد. 
پس از آن جنگ خانمانســوز که 
برای او و یاران ســپاهی اش کلی 
برکت بود، متهم است که در عزل 
رییس جمهور انتخابی بنی صدر 
و نقشه کشتار مجاهدین در دهه 

60 و کشتار فرزندان در بند ایران 
درسال 67 ودر تصفیه های مرموز 
داخلی در حزب جمهوری اسالمی 
و نخست وزیری، در سربه نیست 
شــدن احمد خمینی در عزل و 
حصر آیت اله منتظری در قتل های 
زنجیره ای در ترور رهبران ترکمن 
- کــرد- قشــقایی و در ســر به 
نیست کردن مرموز نویسندگان 
و دگراندیشان ایران و جلوگیری 
نماینــدگان دگراندیش  ورود  از 
مسلمان و غیرمسلمان، در مجلس 
نماینــدگان، نقش مشــاوره و یا 

آمریت داشته است.
گرچه هیچ دادگاهی بی طرف به 
این اتهامات رسیدگی نکرده است، 
اما هنوز هم این اتهامات در جای 

خود قابل پیگیری هستند. 
و در یکــی دو دادگاه بین المللی، 
حکم باز داشت او روی میز پلیس 

این ترپول است.
در تفکر بخش بزرگی از ایرانیان 
چنین حک شــده است که باال 
کشــیدن علی خامنه ای به ولی 
مطلق و جانشــین خدا در روی 
رفسنجانی  برنامه ریزی  با  زمین، 
عملــی شــده اســت و تمــام 
خســارت های مادی و معنوی و 
اخالقی و روانی که در این 3 دهه 
نصیب ایرانیان شده است، ایشان 

نیز مسئولیت مستقیم دارند.
بخشــی از ســپاهیان که پول و 
تفنگ و دســتبند را که با چراغ 
سبز ایشــان بدست آورده و فربه 
شده اند و بخشی از نوکیسه گان 
کــه به برکت مکتبی بــودن - و 
استفاده بدون بازرسی از رانت ها، 
که طبقه جدیدی را در ایران فرم 
داده اند، امروز بــر مرگ او خاک 
بر ســر می کنند و مویه و زاری 
ســر می دهند که پدر معنوی و 
پشتیبان خوان یغمای خود را از 
دست داده اند و طبعا او را تا سرحد 
یک قهرمان یا نابغه باال تر خواهند 

خبر آمد که 

خواجه مرد!
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نفره( و به قدرت رســیدن وی را 
مســاوی با کاهش قدرت خود و 
فاصله گیری از واقع بینی سیاسی 
تلقی می کرد. او در خبرگان برای 
رهبر شدن خامنه ای سنگ تمام 
گذاشــت چون تصور می کرد با 
وی بهتر می توانــد کار کند. اما 
در اینکه رفســنجانی کارگردان 
صحنٔه برکناری منتظری از قائم 
مقامی بوده شاهدی وجود دارد. 
در این ماجرا، ری شهری و احمد 
خمینی نقش بسیار بارزتری را 

ایفا کردند.
•

4. آیا سید احمد خمینی را 
هاشمی و خامنه ای کشتند؟ 

این ادعا فقط بر اســاس نوعی 
نظریٔه توطئه ساخته و پرداخته 
شــده اســت. عمادالدین باقی، 

نویســنده  و روزنامه نگار مقیم 
ایران گفته اســت که ســال ها 
پــس از مرگ احمــد خمینی، 
محمــد نیــازی، رئیــس وقت 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
به حسن خمینی، پسر او، گفته 
بود که سعید امامی، معاون سابق 
وزارت اطالعــات، عالوه بر قتل 
به  نویســندگان،  و  روشنفکران 
قتل احمــد خمینی نیز اعتراف 
کرده اســت. نیازی این سخنان 
را تکذیب کــرد. بیماری احمد 
خمینی و اخذ اعتراف از ســعید 
امامی با شکنجه سخن وی را در 
این مورد غیر قابل اتکا می سازد. 
حتی اگر نقش سعید امامی در 
این موضوع مســجل شود وی 
با خامنه ای ارتباط نزدیک تری 

داشت تا هاشمی رفسنجانی.
•

5. آیا وی واقعا قتل های 
زجنیره ای دهٔه هفتاد را هدایت 

می کرد؟ 
نویسندگان  زنجیره ای  قتل های 
)میــان 80 تــا 250 نفــر بــه 
روایت هــای مختلــف( در دهٔه 
اطالعات  وزرای  توســط  هفتاد 

)فالحیــان و بعــد دری نجف 
آبادی( هدایت و توسط نیروهای 
امنیتی به انجام می رسید. فتوای 
شــرعی آن ها نیز از روحانیونی 
مثل مجتبی تهرانی، خوشوقت 
و خود وزرای اطالعات که ادعای 
اجتهاد داشتند صادر می شد. به 
دلیل نقــش وزارت اطالعات در 
این قتل ها شخص رئیس دولت 
و رهبر جمهوری اسالمی مسئول 
هســتند و روزی باید در دادگاه 
به اتهام آن ها رسیدگی شود اما 
اینکه دستور مستقیم تک تک 
صادر  رفسنجانی  توسط  قتل ها 

شده روشن نیست. 
با عنوان دادن به افراد نمی توان 
واقعیت ســازی کــرد. به دلیل 
کاهش قدرت رفسنجانی در دور 
دوم باالخــص در وزارتخانه های 
امنیتی و سیاسی و افزایش قدرت 
خامنــه ای در ایــن دوره امکان 
هدایت این جریان توســط بیت 

رهبر بیشتر است. 

      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

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

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 

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

}<< ادامه در صفحه: 24{

شعر و ترانه... 
وطن:

 ایرج جنتی عطائی 

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
وطن فالت شهید و شب

وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زندانی

وطن قصیده ی ویرانی
ستاره ها اعدامیان ظلمت
به خاك اگر چه می ریزند
سحر دوباره بر می خیزند
بخوان که دوباره بخواند

این عشیره ی زندانی
گل سرود شکستن را

بگو که به خون بسراید
این قبیله ی قربانی
حرف آخر رستن را

با دژخیمان اگر شکنجه
اگر بند است و شالق و خنجر

اگر مسلسل و انگشتر
با ما تبار فدایی

با ما غرور رهایی
به نام آهن و گندم

اینك ترانه ی آزادی 
اینك سرودن مردم
امروز ما امروز فریاد

فـردای ما روز بزرگ میعاد
بگو که دوباره می خوانم

با تمامی یارانم گل سرود 
شکستن را

بگو که به خون می سرایم
دوباره با دل و جانم
حرف آخر رستن را

بگو به ایران بگو به ایران

مجید محمدی
22دی- زوایایــی از رفتار ها و 
رفسنجانی  هاشمی  نقش های 
در امور کشور برای بسیاری از 
اقشار ابهام داشته یا نسل جوان 
از آن ها بی اطالع هستند. خود 
وی و خانواده اش و نیز روزنامه ها 
نزدیک  اینترنتی  سایت های  و 
به رفســنجانی تالش چندانی 
برای روشن کردن این ابهام ها یا 
اطالع رسانی انجام نداده اند. در 
این نوشته برخی از این ابهام ها 
و پرسش ها را مطرح کرده و با 
اتکا بر واقعیات تالش می کنم 

بدان ها پاسخ دهم.
•

1. هاشمی و خانواده اش تا 
چه حد فاسد بودند؟ 

در باب فساد هاشمی و اعضای 
خانواده و نزدیکانش حدود سه 
دهه است که مطالبی در داخل 
و خارج کشور منتشر شده است. 
اما غیر از مورد گرفتن رشوه از 
شــرکت های توتال و اســتات 
اویــل و در قرارداد کرســنت 
توسط مهدی هاشمی )مبلغی 
مجموعا در حدود 60 میلیون 
دالر که ســهم مهدی هاشمی 
در آن روشن نیست( هیچ مورد 
دیگری نــه در دادگاه و نه در 
جســتجوگرانه ی  گزارش های 
مطبوعاتی منتشر شده است. در 

اینکه مقامات جمهوری اسالمی 
بدون اســتثنا از قدرت ســوء 
استفاده می کنند و فاسد هستند 
)به دلیل عدم شــفافیت آن ها( 
شکی نیست اما میزان فساد و 
نوع فســاد آن ها با هم متفاوت 

است.
•

2. نقش وی در انقالب 
فرهنگی چه بود؟ 

رفسنجانی در سال 1359 رابط 
برخی از انجمن های اســالمی 
دانشــجویی با خمینــی بود و 
خواسته های دانشجویان مبنی 
بر کســب نظر مثبت خمینی 
برای بسته شدن دانشگاه ها را 
به وی منتقــل می کرد. اینکه 
وی پروژٔه بسته شدن دانشگاه ها 
را هدایت کرده باشــد، مقرون 
به واقعیت نیست؛ چون در آن 
دوره هــر یــک از انجمن های 
دانشــجویی به طور مستقل و 
با رای گیری در باب رفتارهای 

خود تصمیم می گرفت.
•

3. او در ماجرای عزل 
منتظری چه نقشی داشت؟ 

رفسنجانی فردی مثل منتظری 
را شایستٔه رهبری نمی دانست 
)به دلیــل اطرافیــان، نگرش 
انتقــادی بــه نهاد هــا و عدم 
مالحظٔه خواست های گروه پنج 

ابهام زدایی کارنامه هاشمی رفسنجانی در 15 پرسش و پاسخ 
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بــرد و برایش بــارگاه و زیارتگاه 
خواهند ساخت.

اما، بخــش بزرگــی از ایرانیان 
که آســیب دیــدگان زندان ها - 
بازمانــدگان اعدامی های فله ای، 
پاک سازی شــده ها - آوارگان و 
تبعیدی ها و میلیون ها دیگر که از 
هستی ساقط شده و در حاشیه 
شهر ها و شهرک ها روز را به شب 
و شــب را به صبح می رسانند، 
امروز از مرگ رفسنجانی خنده ای 
کوتاه بر لب می آورند و با حسرت 
می گویند حیف شد که او با خود 
همه چیز را برد و چه حقایقی که 
نا گفته ماند و چه دادگاه هایی که 

برگزار نشد؛ 
با خود زمزمــه می کنند که اگر 
نتوانستیم او را به داد گاه بکشیم 
و پرده ها را بــر اندازیم، حداقل 
طبیعت انتقام مــا را گرفت و از 
مرگش خنده ای کوتاه بر لبانمان 

نشست. 
گرچه این واکنــش هم به نوبه 
خود، نشانه یک روح سالم نیست. 
چه می شــود کــرد؟ در جامعه 
نا ســالم رفتار ها و واکنش ها هم 

ناسالم می شوند؟!
گروهی دیگر از ایرانیان، در ســر 

سودایی دیگر داشتند و در توهم 
فردای طالیی دیگر، روز شماری 
می کردند و به شــدت افسوس 
می خورند که کاش یکی دو سال 
دیگر هــم می ماند تا آن دیگری 
برود و کار ها به روال بیفتد و این 
بساط استمرار پیدا کند که نشد. 

چه توهم هایی! 
بخش دیگری از ما  هم شانه ها را 
باال می اندازیم که فرقی نمی کند 
ما باید کار خــود را بکنیم و بار 
خــود را ببریم؛ چون این جامعه 
و این فرهنگ، رفســنجانی ها و 
خامنه ای های فراوانی در آستین 
دارد و در این ســی و اندی سال 
چــه دیکتاتورهــای جوانی که 
پرورش نداده اند که در یک بزنگاه 

دیگر بر موج سوار شوند.
دیکتاتور ها هیچگاه تنها نیستند. 
متوهم  پیروان  دارند.  آبشــخور 
دارنــد. دیکتاتور های کوچک به 
غریزه، به ســویش پر می کشند. 
آنقــدر بزرگش می کننــد تا به 
خودشــیفتگی و خودمحوری و 

خودخدابینی برسند. 
جامعه اســتبداد زده هم آماده 
است تا او را باال بکشد و مقدسش 
بدارد. ما هریک در باال کشیدن 

دیکتاتور ها هم نقش داریم و باید 
مسئولیت خود را بپذیریم. راه چاره 
خشکاندن این آبشخورهاست نه 
دریوزگی از دیکتاتور که مصلح 

شود و تغییر رفتار بدهد.
از امروز برای 30 سال دیگر باید 

برنامه ریزی کرد. 
کــودکان امروز را باید دریافت تا 
فردا شکنجه گر قهاری نشوند و 
بازجوهایی نشوند که به جای خدا 

تصمیم بگیرند. 
ملت های دیگر هــم همین راه 

رفته اند. 
از دیگران بیاموزیــم. نه گریه و 
زاری هیستیریک میلیونی برای 
رفسنجانی در خیابان های تهران، 
فاطی را تنبان می شود و نه جشن 
و سرور از مرگ او، بار کم کاری ها 
و خوش بینی های ما را سرپوش 

می نهد.
بگذار تا مرگ پرستان تا می توانند 
از مرده هــا قهرمان و نابغه و مرد 
تمام فصول بســازند و آن ها که 
زندگی را می پسندند به زندگی 
بیندیشند و به فکر ساختن فردا 

باشند.   
همین

•

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

Tel.: (514) 288-4864   Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent، Buss 55

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

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

رفسنجانی: باالکشیدن دیکتاتور ها   ...   << ادامه از صفحه: 8

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

A کاهش شمار قتل در
مونتریال

درسال 2016، بیست و سه مورد 
قتل در مونتریال گزارش شــد.  
این تعداد نســبت به یک دهه 
پیش کاهشی چشمگیر نشان می 
دهد زیرا در آن زمان شمار قتل 
در مونتریال 40 مورد بود.  سال 
2016 از زمانی که آمارگیری در 
این مورد شــروع شده، کمترین 
تعداد قتل را داشته است.  رکورد 
پیشین کمترین قتل که مربوط 
به ســال هــای 2013 و 2014 
بــوده، 28 مــورد اســت.  برای 
نخستین بار شــمار قتل در اتاوا 
از مونتریال بیشتر شده و درسال 
2016 بیست و چهار تن در این 
شهر کشته شده اند.  چارلز بوردو 
رییس پلیس اتــاوا این افزایش 
قتل ها را به فعالیت دارودســته 
های جنایتکار نسبت می دهد.  
در مونتریال، فقط 7 مورد از قتل 
ها در ارتباط آشــکار با جنایات 
سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر 
بوده است.  )گازت مونتریال، 29 

دسامبر 2016(.

ممنوعیت بطری 
پالستیکی آب در 

2017
آیا مونتریال نخســتین شهری 
خواهد بود که درســال 2017 
بطری های پالســتیکی آب را 

ممنوع خواهد کرد؟  
در فوریــه 2016، دنــی کودر 
شــهردار مونتریال ایــن ایده را 
ممنوعیت  اعــالم  روز  درهمان 

کیسه های پالستیکی خرید از 
سال 2018، اعالم کرد.  او تاکید 

کرد که: 
»مسئله کیسه های پالستیکی 
خرید امری اســت کــه پس از 
انجام آن نوبت بــه بطری های 
پالســتیکی نیز می رسد.  این 
کاری اصولی و مهم خواهد بود«.  
این موضوع توســط شــهردار 
پیگیری نشــد امــا توجه پیتر 

گلیــک، بنیانگذار انســتیتوی 
پاســیفیک را که عضو آکادمی 
علوم و کارشناس برجسته مسئله 

آب است، به خود جلب کرد.  
انستیتوی او گزارش های بسیاری 

های  بطری  درمورد 
آب منتشر کرده و 
خود او نیز پژوهشی 
دراین مورد درسال 
داده  انجام   2010
است.  ازنظر زیست 
محیطی دلیل های 

بســیاری برای عدم استفاده از 
بطری های آب وجود دارد.  آقای 
گلیک در مقاله ای که درســال 
2009 در نشریه علمی »پژوهش 
های زیســت محیطی« منتشر 
شد، محاسبه کرده بود که مقدار 
انرژی مصرف شــده برای تولید 
بطری های آب درسراسر دنیا در 
سال 2007 معادل 50 میلیون 
بشکه نفت بوده است.  امروز این 
مقدار افزایش یافته زیرا مصرف 
بطری آب در آمریکای شــمالی 
هرســال 6 تا 8 درصد افزایش 
می یابد.  به این مقدار باید انرژی 

مصرفی برای تصفیه آب، حمل 
و نقل و ســرد کردنش در مراکز 
فــروش را نیز افــزود.  آبی که 
توسط شرکت های چند ملیتی 
در بطری فروخته می شود غالبا 
همان آب لوله کشی یا آب تصفیه 
شده است.  تصفیه آب در خانه 
بسیار ساده اســت و می توان با 
هزینه ای بســیار کمتــر به آن 
دست یافت.  فیلترهایی که برای 
این کار وجود دارد کلر، سرب و 
دیگر آالینده های موجود در آب 
را ازبین برده یا کاهش می دهد.  
با استفاده ازاین فیلترها نیاز به آب 

بطری ازبین می رود.
)الپرس مونتریال، 2 ژانویه 
.)2017

افزایش شمار اقدام 
به خودکشی در 
متروی مونتریال

اقدام به خودکشــی در متروی 
مونتریال که در آغاز دهه جاری 
کاهش پیدا کرده بود، از ســال 
2014 افزایشی جهش وار یافته 
است.  درســال گذشته شرکت 
حمل و نقل شهری مونتریال 23 
مورد »قصد جدی خودکشــی« 
را گزارش کرده که در 9 ســال 

گذشته بی سابقه بوده است.  
دو ســوم ازاین افراد درکار خود 
موفق نشــده و جان به در برده 
اند.  مدیرکل شرکت حمل و نقل 
شهری مونتریال تاکید می کند 

که وقت و نیروی »بسیار 
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

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

شانه به زیر یک چرخ... 

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

زیادی« صرف پیشگیری و توجه 
به افراد مســتعد خودکشی در 
مترو خواهد شد.  بین سال های 
2005 و 2015، دویست و هفت 
تن در متروی مونتریال خودکشی 
کرده اند که 100 مورد آن منجر 
به مرگ شــده اســت.  )الپرس 

مونتریال، 3 ژانویه 2017(.

2017، سالی مفرح 
برای مونتریال!

امســال 375 ســال از ایجــاد 
مونتریــال می گــذرد.  به این 
مناســبت درسراسر سال جشن 
هایی برگزار خواهد شــد.  این 
درحالی اســت که دراین ســال 
سال  هم صدوپنجاهمین  کانادا 
خود را جشن می گیرد و برنامه 
های بســیاری از جمله بازدید 
رایگان از پارک های ملی برگزار 
می شود.  امسال صدها میلیون 
دالر از سوی دولت های فدرال، 
مونتریال  و شــهرداری  استانی 
صرف این برنامه ها می شود.  ) از 
گازت مونتریال، 1 ژانویه 2017(.

قطع برق 58 هزار 
مشترک هیدرو کبک

بــه دلیل مشــکالت ناشــی از 
یخبندان برق حــدود 58 هزار 
مشــترک درسراسر کبک قطع 
شد که تنها 95 مورد آن مربوط 
به مونتریــال بوده اســت.  روز 
چهارشــنبه 11 ژانویه نیز برق 
نزدیک به 70 هزار مشترک قطع 
شد.  )الپرس مونتریال، 4 و 11 

ژانویه 2017(.

افزایش ختلفات 
رانندگی درمدت 
تعطیالت سال نو 

در کبک
به رغم کارزارهای اطالع 
وسائل  افزایش  و  رسانی 
در  کبک  عمومی،  نقلیه 
شاهد  پایان سال 2016 

افزایش تخلفات رانندگی بوده و 
شمار بازداشت ها توسط پلیس 
نســبت به مدت مشــابه سال 
2015، ده درصــد افزایش یافته 
اســت.  بنابر اعالم شرکت بیمه 
اتومبیل کبک، بیــش از 1500 
راننده به خاطر رانندگی درحال 
مستی یا مصرف مواد مخدر بین 
24 نوامبر و 2 ژانویه بازداشــت 
شده اند. دراین مدت پلیس2395 
عملیات شامل مسدودکردن راه 
ها و ایجاد ایستگاه های بازرسی 
در سراسر استان اجرا کرده است.  
در مونتریال شــمار بازداشت ها 
228 مورد بوده است.  ) از گازت 

مونتریال، 6 ژانویه 2017(.

تعطیل ایستگاه گمرک 
مرزی به خاطر 

هشدار مبب گذاری
بنابر اعالم مقامات فدرال، ایستگاه 
گمرک مرزی سن برنار-دو-الکول 
واقع در جنــوب کبک به خاطر 
هشدار بمب گذاری تعطیل شد 
و مسافران به ایستگاه های دیگر 
هدایت شــدند.  این ایستگاه در 
مرز با ایالت نیویورک آمریکا واقع 
شده است.  این ایستگاه که دارای 
12 خط عبور است، معموال 7 روز 
هفته و در تمام ساعات شبانه روز 
باز اســت.  درسال 2013، »1.1 
میلیون خــودرو و 2.5 میلیون 
ازاین ایستگاه گذر کرده  مسافر 
بودند«.  )الپــرس مونتریال، 6 

ژانویه 2017(.

کاهش بهای مواد 
غذایی

تورم منفی در بهای مواد غذایی 
ادامه می یابد.  در ماه دســامبر 
گذشته، بهای  سبد مواد غذایی 
5.2 درصــد کاهش یافته و این 
کاهــش در مونتریال بارزتر بوده 
اســت.  این نتیجه یک پژوهش 
انجام شده در تورنتو و مونتریال 

است.  
میزان این کاهش که از ماه ژوئن 
2016 آغاز شــده، در ماه نوامبر 
3.1 درصد و درمــاه اکتبر 4.3 

درصــد بوده اســت.  میزان این 
کاهش در مونتریال بیش از تورنتو 
است.  این کاهش به ویژه درمورد 
مواد غذایی تازه )گوشت، میوه و 
سبزی( به چشم می خورد.  بهای 
شــیر نیز در همه سوپرمارکت 
ها کاهش یافته اســت.  )الپرس 

مونتریال، 6 ژانویه 2017(.

مرگ 374 تن دراثر 
مصرف داروی فنتانیل 

در بریتیش کلمبیا
افزایش مرگ  خبرهایی درمورد 
و میر دراثــر مصرف داروی فوق 
العاده سمی فنتانیل در تورنتو به 
گوش می رسد ولی شمار تلفات 
این دارو در ونکووربسیار بیشتر 
بوده است.  مقامات تورنتو درصدد 

انجام اقداماتی برای جلوگیری از 
داشتن تلفات مشابه در این شهر 
هستند.  فنتانیل یک داروی قوی 
بیهوشی است که در جراحی ها 
به کار می رود.  ماه گذشته دفتر 
دادستانی بریتیش کلمبیا پس از 
آن که در یک روز 11 تن دراثر 
مصرف ایــن دارو جان خود را 
ازدست دادند هشدارداد که بین 
ماه های ژانویه و اکتبر 2016، 
374 مورد مرگ و میر ناشی از 
مصرف این دارو گزارش شده 
که 194 درصد بیش از ســال 
2015 بوده اســت.  فنتانیل 
که غالبا توسط قاچاقچیان مواد 

مخــدر با هرویین یــا کوکایین 
مخلــوط مــی شــود، 100 بار 
مسموم کننده تر از مرفین است.  
نشانه هایی به چشم می خورد که 
مصرف فنتانیل در تورنتو افزایش 
می یابد اما میزان آن قابل قیاس 
با بریتیش کلمبیا نیســت.  ) از 

استار تورنتو، 6 ژانویه 2017(.

توزیع اتوماتیک سوزن 
و سرنگ متیز از طریق 
دستگاه های توزیع 

اتوماتیک
سازمان سالمت و بهداشت شهر 
اتاوا درنظــر دارد ازطریق نصب 
دســتگاه های توزیع اتوماتیک 
سوزن، ســرنگ و دیگر وسایل 
مصرف مــواد مخدر را در اختیار 
مصرف کنندگان این مواد بگذارد.  
دکتر ورا اچس، یکی از مقام های 
بهداشتی اتاوا می گوید هدف از 
این طرح آزمایشی این است که 
مصرف کنندگان مواد مخدر به 
وسائل تمیز در تمام 24 ساعت 
شبانه روز در نقاط مختلف شهر 
دسترسی داشته باشند.  )تارنمای 
ســی تــی وی نیــوز، 6 ژانویه 

.)2017

تارمنای فروش بلیت 
پروازهای ارزان 

قیمت در خارج از 
مونتریال

دو کارآفریــن جــوان کبکــی 
تارنمایــی را راه اندازی کرده اند 
که بــرای یافتن بلیت پروازهای 
ارزان قیمت خارج از مونتریال به 
مسافران کمک می کند.  دراین 
تارنما کــه Flytrippers نام دارد 
می تــوان بلیت های فوق العاده 
ارزان  قیمتــی بــه مقصدهای 
مختلف یافــت.  به عنوان نمونه 
یک بلیت ســفر بــه فلوریدا به 

قیمت کمتر از 100 دالر یا اروپا 
با بهای کمتــر از 500 دالر.  به 
گفته یکی از موسسان این تارنما، 
اگر شما به پالتسبورگ )در چند 
ده کیلومتری جنوب مونتریال( 
در آمریکا بروید، می توانید یک 
بلیت رفت و برگشت فلوریدا به 
بهای باور نکردنی 46 دالر بخرید.  
)مونتریال بالگ، 7 ژانویه 2017(.

جایزه 60 میلیون 
دالری بخت آزمایی

جمعه 6 ژانویه بزرگ ترین جایزه 
لوتو به مبلــغ 60 میلیون دالر 
نصیب یک گروه در مونته رژی 
کبک شــد.  این گروه 20 نفره 
رکــورد مبلغ ُبرد ایــن جایزه را 
شکست.  بیشترین مبلغ پیشین 
55 میلیــون دالر در 17 ژوییه  
2015 بود  و 3 جایزه 50 میلیون 
دالری نیــز پیش از آن پرداخت 
شــده بود.  )الپرس مونتریال، 7 

ژانویه 2017(.

کمترین میزان بیکاری 
در 30 سال گذشته 

در مونتریال
نــرخ بیــکاری در مونتریال به 
کمترین حد در 30 سال گذشته 
رســیده و به 7.3 درصد کاهش 
یافته اســت.  این میزان کمتر از 
نصف سال های 1992 و 1993 
است که نرخ بیکاری حدود 15 
درصد بــود.  بنابــر اعالم مرکز 
آمارکانادا که روز جمعه 6 ژانویه 
2017 منتشرشده، نرخ بیکاری 
در دسامبر 2016 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل حدود 3 درصد 
کاهش یافته اســت.  درســال 
گذشــته شــمار افراد شاغل در 

افزایش  هزارتن  مونتریال 70 
و شــمار متقاضیــان کار 29 
هزار تن کاهش یافته و به 82 
هزارتن رسیده که از 15 سال 
پیش بی سابقه است.  )تارنمای 

رادیو کانادا، 6 ژانویه 2017(.

افزایش متوسط 
طول عمر در کانادا

در نزدیک به یک قرن گذشــته، 
متوســط طول عمر کانادایی ها 
حــدود 40 درصد افزایش یافته 

اســت.  درحالی که 
درســال هــای آغاز 
متوسط   1920 دهه 
طول عمر مردان 59 
و زنان 61 سال بوده، 
این میزان اکنون برای 

مردان به 79 ســال و زنان 83 
سال رسیده است.  در کبک این 
میزان با متوســط سراسر کانادا 
همسان است.  )مونتریال بالگ، 

30 دسامبر 2016(.

گذراندن تعطیالت 
در جزیره 

اختصاصی آقاخان 
)محالتی(

بنابراعــالم دفتر نخســت وزیر 
کانادا، جاستین ترودو و خانواده 
اش تعطیالت ســال نوی خود 
را در یــک جزیــره اختصاصی 
متعلق بــه آقاخــان )محالتی( 
رهبر فرقه اسماعیلیه گذراندند.  
یکی از سخنگویان دفتر نخست 
وزیر اعالم کرد که نخست وزیر 
و خانــواده اش بــرای گذراندن 
تعطیالت به بل آیلند در باهاماس 
متعلق به رهبر فرقه اسماعیلیه 
دعوت شده بودند.  به گفته این 
سخنگو، آقاخان و جاستین ترودو 
سال ها است که دوستان صمیمی 
خانوادگی هستند.  نخست وزیر 
و افراد خانــواده اش پول بلیت 
هواپیما را خــود پرداخت کرده 
اند.  آقاخان رهبر فرقه اسماعیلیه 
است که درسراسر دنیا بین 12 

تا 15 میلیون پیرو دارد.  او بنا بر 
اعالم نشریه فوربز درسال 2010 
یکــی از ثروتمندترین افراد دنیا 
اســت.  آقاخان بنیاگذار بنیادی 
است که در 30 کشور دنیا فعال 
و دولت فدرال  است 
کانادا هرســال دهها 
میلیــون دالر به این 
بنیاد در کانادا کمک 
می کند.  ) از تارنمای 
سی تی وی، 6 ژانویه 

)2017

حتویل غذا توسط 
»اوبر« در مونتریال

پــس از حمل و نقل مســافر و 
رقابت با تاکســی داران، شرکت 
تحویل  »اوبر« درنظردارد درکار 
غذای رستوران ها به خانه ها نیز 
وارد شود.  این کار که پیشتر در 
شــهرهای دیگر از جمله تورنتو 
انجام شــده، هم با خودروهای 
طرف قــرارداد با »اوبــر« و هم 

دوچرخه انجام خواهد شد.  
»اوبر« عالوه بــر درصدی که از 
بهای غذا از رستوران ها دریافت 
می کند، رقمی که احتماال 4.99 
دالر است نیز از سفارش دهنده 
دریافت می کند.  این سرویس هم 
اکنون توسط شرکت های دیگر 
از جمله»آالکارت اکســپرس«، 
»جاســت ایت« و »فودورا« هم 

ارایه می شود.  
) از الپرس مونتریال، 9 ژانویه 
.)2017
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اقتصــــاد... 

فتو شاپ

آغاز فصلی تازه در 
اقتصاد جهانی؟

در ســال 2016 میالدی، نظام 
بین المللی اقتصادی بر آمده از 
جنگ جهانی دوم با چالش هایی 
بی ســابقه روبرو شــد و قوانین 
بنیادی آن، از ســوی مهم ترین 

معمارانش، زیر پرسش رفت.
در این شرایط، اگر بدبین باشیم، 
خواهیــم گفت که یــک دوره 
هفتاد ســاله در تاریخ اقتصادی 
جهان برای همیشه به سر آمده 
است. در عوض اگر با خوشبینی 
بــه آنچه می گذرد نــگاه کنیم، 
می توانیم بگوییم که سخن بر سر 
دشواری هایی است گذرا و، دیر یا 
زود،   همان نظام به گونه ای تازه و 
یا حتی با شکل و شمایل پیشین 

به راه خود ادامه خواهد داد.
•

بنیان های نظام اقتصادی 
بین املللی

برای درک آنچه سال گذشته در 
روابط بین المللی اقتصادی اتفاق 
افتاد، نگاهی سریع به ویژگی های 
نظام بعــد از جنگ دوم ضرورت 

دارد. 
پیش از این رویداد، در دهه 1930 
میالدی، دنیای پیشرفته صنعتی 
آن دوران کــه عمدتــا اروپای 
غربی و آمریکای شمالی را در بر 
می گرفت، در کام یک جنگ تمام 
عیار اقتصــادی فرو رفت. بحران 
مالی بسیار شدید در سال 1929، 
بزرگ ترین »زمین لــرزه« را در 
صنعت و بازرگانی این مناطق به 
وجود آورد و ده ها میلیون نفر را 

بی خانمان کرد.
در پی این بحران بود که آمریکا و 
اروپای غربی به بستن مرز ها روی 
آوردند و به این نتیجه رســیدند 
که با سیاســت های حمایتی و 
حفاظتــی خواهند توانســت با 

عوارض بحران مقابله کنند. 
دراین فضای انباشــته از تنش، 
»جنــگ ارز« ها نیز اوج گرفت و 
قدرت های صنعتــی آن دوران 
تــالش کردنــد از راه کم کردن 
پول هایشــان،  ارزش  تصنعــی 
صادراتشان را زیاد و وارداتشان را 
کاهش دهند. ولی با بستن مرز ها 
و »جنگ ارز ها« وضع بد تر شد و 
بحران شدت گرفت، فرآیندی که 

به بر افروخته شدن آتش جنگ 
جهانی دوم دامن زد.

از   همان نخســتین ســال های 
جنگ، دو قدرت »آنگلوساکسون« 
)آمریــکا و انگلســتان( تصمیم 
گرفتند پا به پای تالش برای غلبه 
بر آلمــان هیتلری و متحدانش، 
با ایجاد یک نظام تازه اقتصادی 
زمینه مســاعدی را برای پایان 
دادن به سیاست »مرز های بسته« 
و »جنگ ارز ها« فراهم آورند. این 
نظام تازه به تدریج بر پایه های زیر 

بنا شد:
یک( 

ایجاد سازمان های اقتصادی با 
ابعاد جهانی: 

کنفرانس معروف »برتون وودز«، 
که در ســال 1944 برگزار شد، 
ســه ســازمان مهم بین المللی 
اقتصــادی را در راســتای پایه 
گــذاری نظام »نئــو لیبرال« به 
وجود آورد. صندوق بین المللی 
پول در نقش »ژاندارم« در عرصه 
پولی بین المللی ظاهر شــد، به 
بانک جهانی مسئولیت بازسازی 
مناطق ویران بر جا مانده از جنگ 
)و بعد ها کمک به کشور های در 
حال توسعه( محول شد و »گات« 
تجارت(  جهانی  سازمان  )بعد ها 
با هــدف آزاد ســازی بازرگانی 

بین المللی به وجود آمد.
دو( 

ایجاد سازمان های اقتصادی با 
ابعاد منطقه ای: 

در فاصلــه کوتاهی بعد از جنگ 
دوم، نخســت آلمان و فرانسه و 
سپس دیگر کشــور های اروپای 
غربی بــه این نتیجه رســیدند 
که برای جلوگیری از بازگشــت 
خطر جنــگ و نیز بــه منظور 
فراهم آوردن شــرایط مســاعد 
برای رونق اقتصادی، بهترین راه 
ممکن پیشروی در راه همکاری 
اقتصادی منطقه ای  و همگرایی 
است. بر پایه همین اعتقاد بود که 
»جامعه اقتصادی زغال و فوالد« 
به وجود آمد که بعد ها به »جامعه 
اقتصادی اروپا« و سپس »اتحادیه 
اروپا« مرکب از 28 کشور مبدل 
شد. در پیروی از این ابتکار، شمار 
آزاد«،  مبادلــه  »منطقه  زیادی 
»اتحادیــه گمرکــی« و »»بازار 

مشترک« در سراسر کره زمین به 
وجود آمد.

سه(
 رهبری نظام اقتصادی بعد از 

جنگ را آمریکا بر عهده گرفت. 
در واقع ایاالت متحده، به عنوان 
مقتدر ترین قدرت اقتصادی بعد 
از جنگ، بــه محور اصلی روابط 

بین المللی اقتصادی مبدل شد. 
دالر آمریکا برای روابط پولی بین 
المللی نقش تکیه گاه را بر عهده 
گرفت. آمریکا تامین کننده اصلی 
ســرمایه بانک جهانــی و منابع 

صندوق بین المللی پول شد. 
در عرصه بازرگانی بین المللی نیز 
ایــاالت متحده، در زمینه تامین 
آزادی مبادله در سطح جهانی و 
منطقه ای، نقش پشتیبان و ضامن 

اصلی را عهده دار.
•

چالش های تازه
این پایه های سه گانه، در فضای 
ایــاالت متحده  اقتدار  زاییــده 
آمریکا، زمینه ساز رویداد مهمی 
شــد که آن را »جهانی شدن« 
اقتصاد می خوانند. با فلســفه و 
عملکرد نظام اقتصــادی بعد از 
جنگ، طی هفتاد سال گذشته، 
صد هــا میلیون نفر بــه ویژه در 
آسیا از حاشیه اقتصاد جهانی به 
متن آمدند، قدرت های اقتصادی 
تازه ای ســر بلند کردند و حتی 
هژمونی آمریکا و دیگر سردمداران 
سنتی عرصه های تولید و بازرگانی 

را به چالش طلبیدند. 
آیا این دوران هفتاد سال به سر 
آمده و پایه های نظام اقتصادی 

بعد از جنگ فرو ریخته است؟
در   2016 ســال  در  آنچــه 
عرصه های سیاســی و اقتصادی 
نظام  گذشت، فلســفه عمومی 
اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم 

را زیر پرسش برده است:
الـف( 

با پیروزی همه پرســی ماه ژوئن 
بریتانیا به سود خروج این کشور 
از »اتحادیه اروپا« )برگزیت(، اصل 
همگرایی در مهم ترین مجموعه 
گونه ای  بــه  جهان  اقتصــادی 
غافلگیرکننده زیر پرسش می رود. 
از آن مهم تــر اینکــه گرایــش 
ضدهمگرایــی تنها بــه بریتانیا 

محدود نمی شود. 
در دیگر کشور های عضو اتحادیه 
اروپا، جریان های نیرومند سیاسی 
علیه فرایند ادغام، حذف مرز های 
اقتصادی و پیشــروی به سوی 
وحدت سیاسی بسیج شده اند و 
بازگشت به مرز های ملی را تبلیغ 

می کنند.
ب( 

در ایــاالت متحــده آمریکا، اگر 
گفته های دونالــد ترامپ، نامزد 
پیروزمند حزب جمهوری خواه 
در انتخابات ماه نوامبر گذشته این 
کشور را مالک قرار دهیم، شمار 
زیادی از بنیان های نظام اقتصادی 
بعد از جنگ به گونه ای آشکار زیر 

پرسش می رود. 
در جریان پیــکار انتخاباتی اش، 
آقــای ترامپ بدبینــی و حتی 
مخالفت شدید خود را علیه اصل 
»آزادسازی بازرگانی بین المللی«، 
آنگونه که طــی چند دهه اخیر 

جریان یافته، پنهان نکرد. 
او حتی امکان خروج کشورش را 
از »سازمان جهانی تجارت« پیش 
کشید. در سطح منطقه ای نیز، 
آمریکای دونالد ترامپ با همگرایی 
اقتصادی بین المللی به شــدت 

مخالفت کرد. 
میهمان آتی کاخ سفید همچنین 
بــا سرســخت ترین مخالفــان 
وحــدت اروپــا )از جمله نایجل 
فرج بریتانیایی( همزبان شده، با 
پیمان تجاری کشور های اقیانوس 
آرام مخالفت کرده و حتی تداوم 

همــکاری میان کشــورش را با 
کانادا و مکزیک در چارچوب قرار 
داد »نفتا«، زیر پرسش برده است.

ج( 
در این شرایط آیا آمریکا می خواهد 
و یا می تواند نقش قدرت تضمین 
کننده نظام اقتصادی بعد از جنگ 
را، که طی هفتاد سال گذشته به 
رغم فراز و نشیب های گوناگون بر 
عهده داشت، همچنان ایفا کند؟ 

آیا ســازمان جهانی تجارت، در 
صورت خارج شدن آمریکا از آن، 
خواهد توانســت به حیات خود 
ادامه دهد؟ صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی، بدون تکیه بر 
پشتیبانی آمریکا، در چه وضعیتی 

قرار خواهند گرفت؟
این ها پرســش هایی است که با 
توجه به شــخصیت و گفتمان 
رییس جمهوری منتخب آمریکا 
طبعا مطرح می شــود و زمینه 
یک نگاه بدبینانه را به اینده نظام 

اقتصادی جهان مطرح می کند.

نگاه خوشبینانه
ولی می توان این نگاه بدبینانه به 
آینده نظام اقتصادی بین المللی 
را کنار گذاشت، با این استدالل 
که اصوال سخنان دونالد ترامپ 
در جریان پیکار انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریکا را نباید معیار 
تصمیــم گیری هــای او در کاخ 
سفید واشنگتن به شمار آورد. با 
این استدالل می توان به نیمه پر 

لیوان نگاه کرد.

این نگاه خوشبینانه بر این فرض 
استوار اســت که ایاالت متحده 
آمریکا، بــه دلیل وزنه بســیار 
سنگین خود در جهان، نمی تواند 
بــه سیاســت »انزواگرایانه« از 
جمله در عرصــه اقتصادی روی 
آورد. تکنولــوژی، شــرکت های 
فراملیتی و دالر چنان علقه های 
تنگاتنگی میان اقتصاد آمریکا و 
اقتصاد جهانی به وجود آورده که 
می ه مان کاخ سفید، چه بخواهد و 
چه نخواهد، نمی تواند به آنچه در 
سراسر جهان می گذرد بی عالقه 

باشد.
خوش بین ها اضافه می کنند که 
ایــاالت متحده آمریــکا، از آغاز 
پیدایش خود، یک قدرت بازرگانی 
بوده و به جز موارد استثنایی، از 

بازرگانی آزاد دفاع کرده است. 
اوج گیری طبقه متوسط در بخش 
وسیعی از جهان از جمله چین و 
هند، بازار های افسانه ای آینده را 
به وجود می آورند که دســتیابی 
به آن ها شرط بقای قدرت آمریکا 
است. بنابراین دستگاه رهبری آتی 
آمریکا، که بخش عمده کادر های 
آن را حزب جمهوری خواه تامین 
خواهد کرد، بر پایه اصول بنیادی 
این حزب، دیر یــا زود به نقش 
ســنتی خود به عنوان پرچمدار 
مبادلــه آزاد در جهان باز خواهد 
گشت. از این دیدگاه، امکان ندارد 
فلسفه کسانی چون »نایجل فرج« 

}<< ادامه در صفحه: 12{
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اکبر هاشمی رفسنجانی 
در 7 گذرگاه تاریخی

مجید محمدی
هاشمی رفسنجانی در خاطرات 
خــود روایت تا حدی رســمی 
جمهوری اسالمی از رویدادهای 
انقالب 57 و ســال های شــکل 
گیــری و تحکیــم جمهــوری 
اسالمی را به دست می دهد. این 
روایت گرچــه با روایت تمامیت 
خواهان )که مــی خواهند تنها 
خامنه ای و فرماندهان ســپاه در 
تشکیل نظام دیده شوند( تفاوت 
دارد امــا در همــان روند حذف 
غیرخودی ها عمل می کند، البته 
غیرخودی های دوران خمینی که 

با خمینیسم مشکل داشتند.
از تاریــخ ســازی بــه روایــت 
بنیانگذاران جمهوری اسالمی که 
بگذریم هاشمی رفسنجانی فردی 
تاریخ ساز در تحوالت جمهوری 

اسالمی بوده است. 
این بازیگری موثــر را در هفت 
مقطع به طور خالصه توضیح می 

دهم:
•

تشکیل شورای انقالب، 1357
شــاید هیچ طلبه ی سیاسی ای 
در ســال های 1342 تا 1357 
بیش از رفسنجانی مورد اعتماد 
خمینی نبــود. او رابط خمینی 
با بســیاری از افراد و گروه های 
سیاسی مخالف رژیم پهلوی در 
داخل و خارج کشــور )از جمله 
مجاهدین خلــق( بود. خمینی 
عالقه ی ویژه ای به او داشت و به 
همین علت بعضا رک گویی های 
وی در جلســات و مخالفت های 
وی با برخی نظراتش را علی رغم 
شخصیت کینه توز، اقتدارگرا و 

خود محــورش تحمل می کرد. 
به همین جهت رفســنجانی در 
شــکل گیری شــورای انقالب 
نقشــی محوری داشت. از میان 
پنج چهره ی اولیه ی این شــورا 
)مطهــری، بهشــتی، باهنر، 
وی  هاشــمی(  و  اردبیلــی 
سیاسی ترین و فعال ترین فرد 
بــود. چهره هایــی مثل علی 
خامنه ای با نظــر مثبت وی 
و پیشــنهاد او به این شورا راه 
یافتند چون خمینی رابطه ای 
بلند مدت با بســیاری از آنها 

)مثل خامنه ای( نداشت.
ترکیب اعضایی کــه بعدا به 
این شورا راه یافتند )نیروهای 
ملــی- مذهبــی و روحانیون 
مبارز( نشــان مــی دهد که 
اکثر آنها بر اساس چشم انداز و 
نگرش رفسنجانی در باب اداره ی 
کشور توسط ترکیبی از نیروهای 
ملی مذهبی باسابقه در مدیریت 
اجرایی و روحانیون انقالبی به این 
شورا راه یافتند. رفسنجانی گرچه 
در سال های درگیری خمینی و 
یارانش با رقبای سیاســی خود 
از نیروهــای ملی مذهبی فاصله 
گرفت اما پس از افول قدرت در 

آن برخوردها تجدید نظر کرد و از 
برخوردهای دهه ی شصت و اوایل 

دهه ی هفتاد فاصله گرفت. 
او در ایــن دوره بــا برخوردهای 
زشــت خود با افراد ناهمرنگ با 
نظام و روحانیت )مردان کراواتی 
و زنانــی کــه حجــاب مد نظر 
روحانیون را رعایت نمی کردند( 

نیز وداع کرد.

تحلیــل...

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

}<< ادامه در صفحه: 15{
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کلیھ امور مھاجرتی
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Maria Cottone 
 

Regulated Canadian 
Immigration 
Consultant

(ICCRC) 
 

Registered with 
Quebec Immigration  

 ماریا کتنھ
مشاور رسمی 

 مھاجرت بھ کانادا
(ICCRC)

ثبت شده با 
مھاجرت کبک

 

توجھ: فقط مشاورین ثبت شده با مھاجرت کبک، حق شرکت در امور مھاجرتی کبک را دارند

باشدمیکبک دانشگاه ھا و کالج ھایشامل، تنھادانشجوئی ماخدمات  
 

 

کامی منفرد مدیر امور ایرانیانخط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با 
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ 

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

 

        514-656-8178  
6621 rue Sherbrooke est, suite 103 

Montreal Quebec H1N 1C7 

       Across 

 
     Langelier 

 By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00 
www.mariacottone.com 
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 در خدمتتان است.
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کانــادا... 

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

هر زمان یک ایرانی می گوید:  »من سیاسی نیستم!«، 
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای می نویسند: 

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

است.  جمهوری اسالمی، حکومتی در خور ملت ما نیست؛ 
با ســکوت، بی اعتنایی، رویگردانی، بی تفاوتی، 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 

و ناسیونالیسم افراطی او بتواند بر 
سیاست اقتصادی آتی آمریکا با 

جهان تاثیر بگذارد.
دالر یکی دیگر از مهم ترین عوامل 
ایجاد پیوند میان اقتصاد آمریکا و 

اقتصاد جهانی است. 
دالر پــول ملی ایــاالت متحده 
آمریکا اســت، ولی نقش بسیار 
بزرگــی را در روابط بین المللی 
اقتصادی بر عهده دارد. 62درصد 
ذخایــر ارزی بانک های مرکزی 
جهان به دالر است و داد و ستد 
بین المللی برای بعضی از کاال ها 
از جمله نفت، عمدتا به دالر انجام 

می گیرد. 
در این شــرایط اتخــاذ هرگونه 
تصمیمی از سوی مقام های پولی 
آمریکا که بتواند نرخ برابری دالر 
در برابر دیگر ارز ها را باال و پایین 
ببرد، بر کل اقتصاد جهانی تاثیر 
می گــذارد. وقتی کــه در اوایل 
دهه 1970 میــالدی، به ابتکار 
ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری 

وقت آمریکا، نظــام ارز ثابت بر 
آمده از کنفرانس »برتون وودز« 
فروریخــت، جان کانالــی، وزیر 
خزانه داری آمریکا جمله ای را بر 
زبان راند که اهمیت آن هنوز به 

جای خود باقی است. او گفت: 
»دالر پول ما، ولی مسئله شما 

است«.
به تازگی دیدیم که تصمیم ماه 
دســامبر بانک مرکــزی آمریکا 
ـِد( در مورد افزایش نرخ بهره،  )ف
فرایند قــدرت گرفتن دالر را در 
برابر دیگر ارز های معتبر جهان 

تقویت کرد. 
در این زمینه کافی است به رابطه 
میان اسکناس سبز آمریکا و پول 

واحد اروپا اشاره کنیم. 
در سه ماهه نخست سال 2014، 
هر یورو با حدود یک دالر و چهل 
سنت آمریکا مبادله می شد. از آن 
پس دالر رو به اوجگیری گذاشت، 
تا جایی که امروز با یورو فاصله ای 
بســیار ناچیز دارد و، به احتمال 

فراوان، در آینده بسیار نزدیک با 
یک یورو مبادله خواهد شد.

یکــی از مهم تریــن عوامل این 
دگرگونــی در رابطه میان دو ارز 
رقیب، بهبود چشــمگیر اوضاع 

اقتصادی آمریکا است. 
در واقع ایاالت متحده توانســت 
بسیار زود تر از رقیبان اروپایی و 
نیز ژاپن پیامد های بحران مالی 
وخیم سال های 2007 و 2008 

میالدی را پشت سر بگذارد. 
حدود ســه ســال پیش معلوم 
بود که بــا توجه به بهبود اوضاع 
اقتصادی در آمریــکا، مقام های 
پولی این کشور از سیاست بسیار 
انعطاف پذیر پولی خود صرفنظر 
کرده و به دوره پول ارزان )با نرخ 
بهره بسیار پایین( پایان خواهند 

داد. 
همین چشــم انداز، بــه یکی از 
مهم ترین عوامل تقویت دالر بدل 
شــد. به بیان دیگرافزایش نرخ 
بهره، به عنوان یکی از مهم ترین 

عوامل تاثیر گــذار بر دالر، خود 
محصول تغییر وضعیت اقتصادی 
در آمریکا و به ویژه بهبود موقعیت 
این کشــور در مقایسه با دیگر 
قطب هــای صنعتــی در جهان 

است.
ولی افزایش قدرت دالر شماری 
از اقتصاد هــای جهــان را بــا 
دشواری های فراوان روبه رو خواهد 
کرد. در این زمینه کافی است به 
دولت و شــرکت های ترکیه ای، 

روسی و برزیلی اشاره کنیم. 
این ها مبالغ کالنــی دالر با نرخ 
بهره بســیار پایین وام گرفته اند. 
اکنون باید اصل و فرع بدهی خود 
را با دالر سنگین و نرخ بهره باال 
باز پرداخت کنند. می بینیم که 
چگونه فراز و نشیب های پول ملی 
آمریکا می تواند دیگر اقتصاد ها را 

با مشکل روبرو کند.
دیــدگاه  از  اینکــه  خالصــه 
اقتصاد آمریکا به  خوشــبینانه، 
دلیل برخــورداری از پیوند های 
اقتصــاد جهانی،  بــا  تنگاتنگ 

نمی تواند »انزواطلبی« پیشه کند 
و به سرنوشت دنیا بی عالقه باشد. 
در این شــرایط ایاالت متحده، 
به دلیل وزنه خود، همچنان در 
تعریف قواعد بــازی در اقتصاد 
جهانی نقش دســت اول را ایفا 
خواهد کرد و، به همین ســبب، 
نباید ورود دونالد ترامپ به کاخ 
سفید واشنگتن را سرآغاز پشت 
کردن آمریکا به نظام مبادله ازاد 

و همگرایی اقتصادی تلقی کرد.
در کشــمکش میان بدبین ها و 
خوشبین ها، چنین پیدا است که 
محافل اقتصــادی و مالی جهان 
بیشــتر با نظر خوشبین ها کنار 
آمده اند. طی چند هفته گذشته 
بازار هــای ســهام از رکوردی به 
رکــورد دیگر می رونــد و هیچ 
نشــانه ای در دســت نیست که 
ترس از یــک چرخش بزرگ بر 
بازیگران صحنه اقتصادی جهان 

مستولی شده باشد.
•

2016 فصلی تازه در اقتصاد جهانی؟    << ادامه از صفحه: 10

تغییر وزیر امور 
خارجه کانادا

جاستین ترودو درنظردارد برای 
هماهنگی با سیاست های رییس 
جمهوری جدید آمریکا، وزیر امور 
خارجه را تغییر داده و کریستیا 
فریلند - وزیر کنونی بازرگانی بین 
المللی - را به جای استفان دیون 
بــه وزارت امور خارجه منصوب 
کنــد.  دراین ترمیــم کابینه، 
فرانسوا - فیلیپ شامپاین که در 
حال حاضر منشی پارلمانی وزیر 
دارایی در مجلس فدرال است، به 
جای کریستیا فریلند به وزارت 
بازرگانی بیــن المللی منصوب 
خواهد شد.  )الپرس مونتریال، 

10 ژانویه 2017(.

کبک
تعلیق رسیدگی به 
درخواست های 

پناهندگی با اسپانسر
به علت افزایش شمار درخواست 
های پناهندگی با حامی، وزارت 
جذب  و  گوناگونــی  مهاجرت، 
کبک اعالم کرد که موقتا برنامه 
پذیرش درخواســت پناهندگی 
را بــه حالت تعلیق در می آورد.  

حدود  حاضــر  درحال 
10 هــزار درخواســت 
پناهندگی توسط کبک 
تایید شــده و در انتظار 
تایید فدرال است.  بیش 
از 7500 مــورد از اینها 
مربوط بــه پناهجویان 
سوریه ای است.  وزارت 
مهاجــرت کبــک این 

تعلیق را در هماهنگی با اقدام 
دولت فدرال دانسته و می گوید 
ایــن کار برای کاهش شــمار 
انتظار  درحال  های  درخواست 
است.  کبک درنظر دارد درسال 
و 4400  بیــن 4050   2017
پناهجوی دارای حامی بپذیرد.  

با این ترتیب، شمار درخواست 
های موجود فعلــی تا پیش از 
ســال 2019 ســامان نخواهد 
یافت.  در 31 دســامبر 2016، 
کبک پذیرای 7431 پناهجوی 
سوریه ای بوده که از سال 2015 
به بعد به کبک آمده اند.  دولت 
کبک شــمار پذیرش مهاجر را 
که درسال گذشته 50 هزار تن 
بود درسال 2017 به 51 هزارتن 
افزایش داده اســت.  )ژورنال دو 

مونتریال، 10 ژانویه 2017(.

افزایش تقاضا برای 
مشاغل علمی

بنابر اعالم دولت کبک، تاســال 
2019 بازار شــغل هایی چون 
حسابدار، کارشناس مالی، پرستار 
و پزشک داغ خواهد بود.  ازسوی 
دیگر، شــغل هایی چون نجار، 
برقکار و متصدی فنی درخواست 
کمتری خواهد داشت.  به عبارت 
دیگر، نرخ بیکاری در  شغل های 
گــروه اول پایین و در گروه دوم 
بیشتر خواهد بود.  ) از تارنمای 
سی بی سی، 10 ژانویه 2017(.

خسارت 75 میلیون 
دالری ترافیک به 
اقتصاد مونتریال

بنابر یک پژوهش اخیر، ترافیک 
هرســال 75 میلیــون دالر به 
اقتصاد مونتریال خســارت وارد 
می کند.  این خســارت شامل 
تلف شــدن میلیون ها ساعت 
کار و هدر رفتن میلیون ها لیتر 
سوخت خودروها است.  در این 
پژوهــش که توســط »انجمن 
انجام   )CAA( »کانادا خودروی 
شده، گفته شده که مونتریال با 
5 گره گاه سنگین ترافیک مقام 
دوم را درسراسر کشــور دارد و 
تنها ترافیک تورنتو با 10 گره گاه 
اســت که ترافیکش از مونتریال 
ســنگین تر و در مقام نخست 
اســت.  ) از گازت مونتریال، 11 

ژانویه 2017(.

نیمی از مرگ ها در 
کبک دراثر کشیدن 

سیگار است
از هــر دو کبکی، یکی  به خاطر 
کشیدن ســیگار می میرد و 46 
درصد کبکی ها خویشــاوندی 
دارنــد که از مصــرف دخانیات 
رنجــور اســت.  ایــن خالصه 
گزارشی است که »شورای کبکی 
 )CQTS( سالمت«  و  دخانیات 
روز ســه شــنبه 10 ژانویه به 
مناسبت برگزاری هفته »کبک 

بــدون دخانیات« که از 
15 تا 21 ژانویه برگزار 
می شــود منتشر کرده 
است.  ) از روزنامه مترو، 

11 ژانویه 2017(.

افزایش 52 
درصدی فروش 
آپارمتان نو در 

مونتریال
به گزارش موسســه »آلتوس«، 
در ســه ماهه سوم سال 2016، 
فروش آپارتمان های نو نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 52 درصد 
افزایش یافته است.  این افزایش 
در برخی از مناطق بیشــتر هم 
بوده است.  ازجمله در مرکز شهر 
77 درصد، ساحل جنوبی جزیره 
مونتریال )ریوسود( 111 درصد و 
در حوالی مرکز بل 192 درصد 
بوده اســت.  با این حال، پیش 
بینی می شود که به دلیل سخت 
تر شــدن مقررات وام رهنی، در 
آینده شــتاب این افزایش کند 
شــود.  درماه دســامبر 2016، 
2467 واحد مسکونی در سطح 
کالنشهر مونتریال فروخته شده 
که بیشــترین تعداد در 5 سال 

گذشته بوده است.  
ازسوی دیگر، شــمار واحدهای 
عرضه شــده برای فــروش 13 
درصد کاهش یافته و به 25672 
واحد رســیده اســت.  )الپرس 

مونتریال، 10 ژانویه 2017(.

سازمان بین المللی کار: در سال جاری حدود سه ونیم 
میلیون تن به بیکاران جهان افزوده می شود

بنابر ارزیابی سازمان بین المللی کار )ILO(، در سال 
جاری میالدی نرخ بیــکاری در ایران بین 9 تا 13 

درصد خواهد بود.
این ســازمان در گزارش ســاالنه خود پیش بینی 
کرده است در ســال جاری میالدی، سه میلیون و 
چهارصدهزار تن به شمار بیکاران جهان افزوده شود.

سازمان بین المللی کار در گزارش موسوم به »اشتغال 

و چشم انداز اجتماعی در جهان« ارزیابی کرده است 
در ســال 2017 نرخ بیــکاری در جهان با یک دهم 

درصد افزایش، به پنج و هشت دهم درصد برسد.
این گزارش عوامل مؤثر در افزایش بیکاری را از جمله 
کاهش نرخ رشد جهانی و پیامدهای به جا مانده از 

بحران های اقتصادی گذشته ذکر کرده است.

www.
paivand.ca

یکم و 

پانزدهم 

ماه 

را بر روی 

سایت بخوانید 
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

نشـــانی :
Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

T: (514) 842-8000  Ext. 296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
             farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 24 سال جتربه کاری!

اقتصاد...

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

هاشمی رفسنجانی، 
معمار ناکام اصالحات

فریدون خاوند
نــام اکبــر هاشــمی 
کــه  رفســنجانی، 
یکشنبه نوزدهم دیماه 
درگذشــت، با یکی از 
مهم تریــن رویداد هــا 
در تاریــخ اقتصــادی 
جمهوری اسالمی گره 
سخن  اســت.  خورده 
طرح ریزی  ســر  بــر 
سیاســت معــروف به 
اقتصادی«  »تعدیــل 
اســت، اصطالحی که 
در پی انتخاب هاشمی 
ریاست  به  رفسنجانی 
جمهــوری در ســال 
1368 بر ســر زبان ها 
افتاد و همچنــان، در 
و  هــواداران  کشــور 

مخالفان فراوان دارد.

مقابله با کــج روی های 
مصیبت  بار

با انقالب اســالمی سال 1357، 
اکبر هاشمی رفسنجانی به یکی 
مــردان عرصه  نیرومند ترین  از 
سیاست ایران بدل شد و در آغاز 
دومین دهه اســتقرار نظام تازه، 
هنگامی که بر کرســی ریاست 
جمهــوری تکیــه زد، بــه نظر 
میرسید که، در راس هرم قدرت، 
دیگر کسی را یارای مقاومت در 
برابر او نیســت. این فکر هم در 
درون و هم در بیرون ایران قوت 
گرفت کــه دوران تب انقالبی به 
پایان رسیده و، در پی درگذشت 
بنیانگذار نظام تازه، شخصیتی بر 
اریکه قدرت نشســته که ضمن 
»ســرای  درون  از  برخاســتن 
اســالمی«، میخواهد کشــور را 
با انجام یک سلســله اصالحات، 
به ویــژه در عرصه اقتصادی، در 

مسیری تازه به حرکت در آورد.
نخســتین سال های  فضای  در 
هاشمی  اکبر  ریاست جمهوری 
رفسنجانی، شماری از رسانه های 
غربی او را »بیسلیو« لقب دادند، 
بیسمارک،  اســامی  از  ترکیبی 
)صدراعظــم پــروس در قــرن 
ریشــلیو،  کاردینال  و  نوزدهم( 
قرن  در  فرانســه  )صدراعظــم 

هفدهم(. 
شماری دیگر از رسانه های غرب 
او را »تنگ هسیائو پینگ« ایران 
توصیف میکردند، دولتمردی که 
از پایــان دهه 1970 میالدی به 
بعد توانست جمهوری خلق چین 
را از آشــوب های مرگبار دوران 
انقالب فرهنگی بیرون بیآورد و 
آنرا به راهی بکشاند که ادامه اش 

را امروز می بینیم.
اکبر هاشــمی رفســنجانی نه 
بیسمارک شــد، نه ریشلیو و نه 
تنــگ هســیائوپینگ. حتی به 
امیرکبیــر، که به نظر میرســد 
شخصیت مورد عالقه او در تاریخ 
دو قرن اخیر ایران بود، شباهتی 

نیافت. 
ســاختار های حقوقی و سیاسی 
و بنیان هــای مکتبی جمهوری 
اسالمی، که خود او در شکلگیری 
و اســتقرار آنها نقشــی اساسی 
ایفــا کرد، در برابــر اصالحات و 
اصالحگران به شــدت مقاومت 
میکنند. هاشمی رفسنجانی در 
همان سال های نخست ریاست 
جمهوری اش به درجه تصلب این 
ســاختار ها پی برد و چون اراده 
رویارویی مستقیم با معاندانش را 
نداشت، و یا اصوال این رویارویی 
را بی ثمر میدانست، به مماشات 
روی آورد و با شکست کنار آمد. 

شخصیت خود او و آنچه درباره او 
و خانواده اش، درست یا نادرست، 
در جامعه شایع شده بود، به این 

شکست دامن زد.
به رغم این شکست، غیر منصفانه 
خواهد بود اگر نقش هاشــمی 
رفسنجانی را به عنوان چهره ای 
که تالش کرد به یک سلســله 
از کجروی هــای مصیبت بار در 
سیاستگذاری اقتصادی جمهوری 
اسالمی پایان بدهد، از بیخ و بن 

منکر شویم. 
گناه این کجروی ها را تنها نمی 
توان به گــردن رهبران مذهبی 

انقالب اسالمی انداخت.
در فاصله مرداد 1332 تا بهمن 
گوناگــون  1357، طیف هــای 
سیاســی ایران به ویژه در جناح 
چپ علیه اقتصاد آزاد و همکاری 
با جهــان از راه جذب ســرمایه 
خارجی و بازرگانی بین المللی، 
مبارزه میکردند. از دیدگاه همه 
ایــن گرایش ها، اقتصــاد ایران 
به عنوان تکیــه گاه »بورژوازی 
کمپرادور« به شدت مورد انتقاد 
بــود و، در عــوض، »الگو« های 
انقالبی جهان ســومی )از مصر 
جمال عبدالناصر گرفته تا الجزایر 
حواری بومدیــن و کوبای فیدل 

کاســترو( به عنوان راه 
نجات از واپس ماندگی 

عرضه میشدند.
منسجم ترین نظریه را، 
در بــاره همین »الگو« 
ها، حــزب تــوده زیر 
عنوان »راه رشــد غیر 
ارائه  داری«  ســرمایه 
میــداد. خطوط عمده 
ایــن نظریــه در قالب 
اصل 44 )دولتی کردن 
بزرگی  بســیار  بخش 
از اقتصــاد( و اصل 81 
)مانع تراشی بر سر ورود 
سرمایه های خارجی( به 
قانون اساسی جمهوری 
اسالمی راه یافت. با این 
گزینش، همراه با فضای 
گل  سرکوب،  و  ارعاب 
سر ســبد کارافرینان ایرانی 
زیر عنوان »ســرمایه داران 
زالو صفت« تار و مار شدند 
و مالکیــت صد هــا بنگاه و 
بانــک و مزرعه به دولت منتقل 
شــد. دولتی شــدن و کوپونی 
شــدن اقتصاد همراه با جنگ و 
فرار انبوه نخبگان و اشفتگی غیر 
قابل توصیف در مدیریت، ایران را 
طی دهه نخســت بعد از انقالب 
در کام یکی از مصیبت بار ترین 
انحطاط های اقتصادی در تاریخ 

معاصر جهان، فرو برد.

موانع غیر قابل عبور
اکبر هاشمی رفسنجانی، عمدتا 
زیر تاثیر شــماری از چهره های 
تکنوکراســی جمهوری اسالمی 
و یــا کادر های عالقمند به نظام 
که پــس از پایــان تحصیالت 
خود در اروپا و آمریکا به کشــور 
بازمیگشتند، به این نتیجه رسید 
که ایران بعد از جنگ با عراق نمی 
تواند با اقتصاد دولتی و درونگرای 
خود بر کوه عظیم مشکالت غالب 
آید. همچنین به نظر میرسد که 
او دستآورد های شماری از اصالح 
طلبان خارجی را پیگیری میکرد، 
از جمله اصالحاتی که از ســوی 
تورگوت اوزال، نخســت وزیر و 
سپس رییس جمهوری ترکیه، به 

اجرا گذاشته شده بود.
به هــر حــال زیــر حمایت و 
بود  تشویق هاشمی رفسنجانی 
تکنوکرات های  از  شــماری  که 
)محســن  اســالمی  جمهوری 
نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، 
حسین عادلی...(، با الهام گیری 
از برنامه »اصالحات ساختاری« 
بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، سیاستی را در ایران فراهم 
آوردند که به »تعدیل اقتصادی« 

شهرت یافت. 
این سیاست را می  خطوط عمده 

توان چنین خالصه کرد :
•  سالم سازی دستگاه اقتصادی 
از راه مبــارزه با عدم تعادل های 
بنیانی از جمله شــکاف بین در 

آمد ها و هزینه های دولت، شکاف 
بین عرضه و تقاضای پول، شکاف 

میان صادرات و واردات و غیره...
•  به رســمیت شناختن نقش 
بــازار به عنوان عامــل اصلی در 
تخصیص بهینه منابع، آزاد سازی 
فعالیــت اقتصــادی، خصوصی 
سازی واحد های تولیدی دولتی 
که بیشــتر آنها بــه جای خلق 
ثروت، تنها با تکیه بر تزریق یارانه 
و بلعیدن منابع ملی سر پا ایستاده 

اند...
•  دگرگــون ســازی بازرگانی 
خارجی به منظــور تبدیل یک 
اقتصاد بســته درون گرا به یک 
اقتصاد پویای برون گرا که بتواند 
خود را با تحــوالت بازار جهانی 

هماهنگ سازد و به جای متمرکز 
بودن بر صدور مواد خام، به صدور 
کاال های ســاخته شده نیز روی 

آورد...
ولی تالش تکنوکرات های هوادار 
رفســنجانی برای دســتیابی به 
این هدف ها، در مقیاس بســیار 

وسیعی ناکام ماند. 
طی دوره ای کوتاه بعــد از آغاز 
ریاســت جمهــوری هاشــمی 
رفســنجانی، اوجگیری مقاومت 
ناپذیر آیت اللــه علی خامنه ای 
در صحنه سیاســت ایران آغاز 
شــد و شــکاف روز افزون میان 
این دو قطب دیگر پنهان کردنی 
نبود. بر پایه منطق برخاســته از 
ســاختار های حقوقی و سیاسی 

جمهوری اســالمی، نفــوذ ولی 
فقیه به گونه ای بســیار طبیعی 
بر قدرت رییس دستگاه اجرایی 
غالب آمد. طولی نکشید که علی 
خامنه ای با هرگونه »تعدیلی« در 
سیاست های اقتصادی جمهوری 
اسالمی به مخالفت برخاست، به 
ویژه از آنرو که سیاست اصالحی 
رییــس جمهوری می بایســت 
بر»تعامل با خارج« متکی باشد. 

هاشمی رفســنجانی میدانست 
که پیروزی او در انجام اصالحات 
اقتصادی مستلزم برقراری روابط 
عادی با جهان است، سیاستی که 
با جهان بینی رهبر نظام در تضاد 

کامل بود.

رفسنجانی نه بیسمارک شد، نه 
ریشلیو و نه تنگ هسیائوپینگ؛ 

حتی به امیرکبیر شباهتی نیافت 

}<< ادامه در صفحه: 28{
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Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری  
    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

بهروزباباخانی

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

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

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

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

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

www.paivand.ca

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

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!

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

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

برنامه های دورهمی آن درحال 

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

شــادی و گاهی هم صرف غذا 
می توان اشاره کرد.

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

اطالعیه مسینار آموزشی آقای موفقیت
نیمه دوم ماه ژانویه 
تمامی آموزش ها رایگان و به 

زبان فارسی می باشد. تلفن رزرو 
5144658378
--------------

"مسینار ویژه خرید مسکن"
یکشنبه 22 ژانویه، 
ساعت 1 تا 4 عصر

خریــد مســکن بزرگتریــن و 
مهمترین اقدام مالی هر کانادایی 
است. شــرکت کنندگان در این 
ســمینار ضمن آشنایی با شیوه 

صحیح خرید مســکن و مسائل 
مربوطه می تواننــد برای خرید 
مســکن خود با مشورت رایگان 
گروه مشاوران شامل مشاور مالی 
و بیمه، مشاور وام مسکن و مشاور 

امالک اقدام نمایند.

کنابخانه نیما برگزار می کند :
پای درددل های 

پیرخراسانی!
زمان : شنبه 28 ژانویه 

  2017
 ساعت 7 شب

مکان: کتابخانه نیما واقع 
در 5206 بلــوار دکاری 
 ,  3 شــماره  ســوئیت 

مونتریال

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

پیر خراسانی می گوید : 
" ورود برای همگان نه 
تنها آزاد و رایگان می 
باشد بلکه یه چیزی هم 
دستی بهتون میدن" ؟!

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 

کافه خاطرات |   آقای خسرو وزیری
خســرو وزیری زائیده شــده در 
اهواز به سال 1321، بزرگ شده 
در شهر شــیراز تا گرفتن دیپلم 
و دارای فوق لیسانس مهندسی 
کشاورزی و گذرانیدن دوره فوق 
تخصص در رشته طراحی پارک 
و باغ؛  کارشــناس فنــی وزارت 
کشــور و معاون دفتر مهندسی 
استان همدان و کارشناس وزارت 

بازرگانی 
مهاجرت به کانادا اول دســامبر 
1988. عضو سابق هیات مدیره 
کانــون ایرانیان کبک در ســال 
1992 با سمت مسئول اجرائی 
برنامه های هنــری و فرهنگی 
کانون. همکاری با نشریات ایرانی 
مونتــرال. فعالیت های فرهنگی 
به صورت آزاد بعــد از جدائی از 
کانون. عضو اسبق هیئت مدیره 
کتابخانه نیما و ســردبیر نشریه 

اینترنتی پوشه در حال حاضر 

دو شنبــه16 ژانویه 2017 
ساعت 18:30

Westmount Room -West-
mount Library 4574 
Sherbrooke Street W. 
Westmount, Québec

در صورت مساعد نبودن آ ب و 
هوا سه روز قبل از برنامه باطالع 

خواهد. 
--------------

در  بشــری همــواره  جوامــع 
جستجوی ابزاری برای شنا خت 
و تعریف هویت خود می باشند 
کــه  خاطرات مشــترک اعضاء 
انها یکی از این ابزار ها اســت. با 
توجه به روابط  دو جانبه خاطرات 
فردی و جمعی ، تبادل بین آنها 
یکی از راه هــای بوجود آوردن 
خاطرات مشــترک و نگهداری 

از آن اســت.   خاطرات مشترک 
در تبیین و تــداوم هویت نقش 
اساســی  دارنــد و این نقش در 
جوامع پویا و بخصوص مهاجر از 
اهمیت بسزایی بر خورداراست و 
میتواند شکاف بین نسل ها را پر 
کند و ضامن هویتی مداوم و پویا 

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

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

*هلیم بوقلمون

 *کله پاچه )با اعالم قبلی(

 *املت با طعم های متفاوت

 *کره و عسل و نان تازه 

*چای ِدبش و خوش عطر ایرانی

شنبه ها  از ساعت 8 تا 11

صبح روز شنبه را در خانه منانید

 
س بیایید...

به آنیک
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Progress Driving School
دوره آموزش رانندگی کامیون 

)خودرو سنگین(

  آیا میل دارید گواهینامه پایه یک )کامیون سنگین( بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"

 د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.

 Driving Course:
SAAQ آمادگی برای تست معلومات 

 بستن و بازکردن اتصال تریلی )فقط درجه یک(
 کالچ دوبل

 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق

 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت

 رانندگی در شهر، کشور و سرازیری
SAAQ آمادگی برای امتحان جاده ای 

 آموزش های ما در دوروال، 
        لونگی و الوال انجام می شود

اسپشیال:
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید، 

به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه 2017 حمل و نقل سریع شرکت ما 

را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.

Special:
• you will be hired as our company driver if you 
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner 
operator for Canada and us.

TRUCK DRIVING COURSE   (HEAVY VEHICLE)

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103, 
Laval. H7T 1A7
Office:    (450) 682-4774
Cell.:          (514) 512-9605

Maison A vendre
395 000 $
545 63e Avenue
Chomedey (Laval) H7V 2H6

RE/MAX 2000 Inc.
Agence immobilière
Franchisé indépendant
  et autonome de 
RE/MAX Québec inc.

Samira Agnaou
Courtier immobilier
Cell:514 441-4846
Bur:450 682-0101
samira.agnaou@
    remax-quebec.com

اوکازیون عالی 
خانه برای فروش 

در قلب الوال

•
حذف گرو ه های سیاسی، 

1360 تا 1362 
پس از استعفای مهدی بازرگان 
از نخســت وزیری )آبــان 58( 
خمینی  به  نزدیــک  روحانیون 
زمینه را مناسب دیدند که قدرت 
را به طور کامل از آن خود سازند. 
اما آنها با دو ســد اساسی مواجه 

بودند: 
ابواحلســن بنی صدر و شورای 

هماهنگی اش و 
مجاهدین خلق که متشکل ترین 
ســازمان سیاســی را در اختیار 

داشت. 
حذف بنی صدر پس از کســب 
ریاســت جمهوری یک سال و 
نیم طول کشــید و در نهایت به 
خروج وی از کشور تحت شرایط 
امکان بازداشت و محاکمه ی وی 

انجامید.
اما مجاهدیــن خلق و گروه های 
کمونیست به این راحتی حاضر به 

ترک صحنه نبودند. 
بــه همیــن دلیــل حکومت با 
نظامی  شبه  ازنیروهای  استفاده 
و نظامی خود به حذف فیزیکی 

آنها پرداخت. در یک دوره ی دو 
ســاله دهها هزار تن از هواداران 
این نیروها در کشــور بازداشت 
)و بســیاری از آنها اعدام( شده و 
هزاران تــن نیز در درگیری های 

خیابانی کشته شدند. 
در این درگیری ها البته افرادی نیز 
از نیروهای هوادار خمینی کشته 
شدند. حکومت در این برخوردها 
به تفاوت میــان نیروهای قائل 
به مبارزه ی مســلحانه و غیر آن 
باور نداشت و بسیاری از فعاالن 
سیاسی مرتبط با نیروهای ملی- 
کمونیست های  و  ملی  مذهبی، 
اســالمی  به جمهوری  باورمند 
)مثل حــزب تــوده و فدائیان 
اکثریــت( نیز کشــته، زندانی و 

شکنجه شدند.
رفسنجانی، بهشــتی، خامنه ای 
و باهنر در صــف اولیه نیروهای 
معتقد به حذف کامل مخالفان 
و منتقدان به خمینی و هدایت 
کننده ی این جریان قرار داشتند و 
با کشته شدن باهنر و بهشتی این 
ماموریت بر عهده ی رفسنجانی و 
خامنه ای بود. به همین علت این 
دو که از ترور رهبران جمهوری 

اسالمی جان ســالم به در برده 
بودنــد از آتش خاکســتر این 
کشتارها به عنوان عالی رتبه ترین 
نیروهای حافظ نظام خارج شده 
و مسئولیت های باالی اجرایی و 
رسمی را به خود اختصاص دادند.

•
ایران کنترا، 1364 و 1365

رفسنجانی و همکاران نزدیکش 
مثل حسن روحانی را می توان 
معمار روابــط پنهانی جمهوری 

اسالمی با دولت ریگان دانست. 
رفســنجانی در اداره ی جنگ به 
سالح )اســرائیلی( نیاز داشت و 
دولت ریگان هم می خواســت 
گروگان های آمریکایی در لبنان 
آزاد شــوند و هم منابعی پنهان 
برای کمک به همپیمانان امریکا 
در امریکای التیــن )کنتراهای 
نیکاراگوا(  انقالبــی  علیه دولت 

فراهم شود.
بدین ترتیب بود که ایران کنترا 
تحت هدایت مستقیم رفسنجانی 
در ایران شکل گرفت. رفسنجانی 
را مــی تــوان معمــار "نرمش 
قهرمانانه"ی خمینی در دهه ی 

رفسنجانی در گذرگاه تاریخی...   << ادامه از صفحه: 11

}<< ادامه در صفحه: 37{

ارزش پول کانادا به کجا خواهد رفت؟ 
بــه گــزارش cbc، ارزش 
پول این کشور به دو عامل 
قیمت نفــت و افزایش نرخ بهره 

آمریکا بستگی دارد.
بعد از اتفاقات سال 2016 یکی از 
پیش بینی کنندگان نرخ دالر در 
یکی از بانک های سرمایه گذاری 
کانادا گفت انتظار دارد در 12 ماه 
آتی فشار بیشتری بر روی دالر 
کانادا باشــد به سطح 65 سنت 

پول آمریکا برسد.
نرخ بهره و قیمت نفت بیشترین 
فاکتوری که دویل در این زمینه 
تاثیرگــذار می داند واگرایی بین 
سیاست  های پولی آمریکا و کانادا 
است. در آمریکا فدرال رزرو نرخ 
بهره را اوایل این ماه کاهش داده 
است و انتظار می رود در ماه آینده 

بار دیگر این کار را انجام دهد.
در همــان زمان  بانــک کانادا 
می گویــد که قرار نیســت این 
سیاست  را آنها هم پیش بگیرند. 

اقتصادانان انتظار دارند بانک کانادا 
در  سال  2017 وارد این کارزار 
افزایش نرخ بهره نشــود و تنها 

نظاره گر باشد.
واگرایی سیاسی بین دو کشوری 
که هم پیمان هســتند، عجیب 
اســت و اگر این اتفــاق بی افتد 
تاثیرات آن حتی می تواند بیشتر 
باشد. نرخ های باالتر آمریکا به این 
معنی است که ارزش دالر آمریکا 
را در مقابــل هر چیــز دیگری 

افزایش دهد.
دویل می گوید: این واگرایی بین 
می تواند  دو کشور  سیاست های 
دالر کانادا را به سطح 65 سنت 

آمریکا کاهش دهد.
فاکتور دیگری که بســیاری از 
کانادایی ها با آن آشنا هستند تاثیر 
قیمت نفت است. قیمت نفت در 
حال رســیدن به حدود 52 دالر 
آمریکا برای هر بشکه است. دویل 
می گوید که قیمت نفت در 12 

ماه آینده به 57 دالر آمریکا برای 
هر بشکه خواهد رسید.

به طور نرمال این موضوع ارزش 
دالر کانــادا را باال خواهد برد اما 
آنقدر نیست که بتواند در مقابل 

نرخ بهره ایستادگی کند.
به هر حــال اگر که قیمت نفت 
افزایش یابــد و به طور همزمان 
ارزش پول کانادا با کاهش رو به 
رو شود، شرایط بدی برای صنعت 

انرژی کانادا خواهد. 
این موضوع به این دلیل اســت 
که اگر چه شرکت های کانادایی 
بیشتر درآمدشان بر حسب دالر 
آمریکا است اما  کسب و کارشان 
را با دالر کانــادا انجام می دهد.   
اگر قیمت هر بشکه نفت خام به 
سطح 60 دالر آمریکا برسد آنگاه 
شــرکت های کانادایی باید برای 
هر بشــکه 85 تا 90 دالر کانادا 

پرداخت کنند. 
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 عیسی مسیح کیست؟
آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر 
از افرادی هســتند که وجود و ماهیت 

عیسی مسیح را زیر سؤال می نهند. 
این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی 
است که عیسی مســیح مردی بود که 
2000 سال پیش در سرزمین اسرائیل 
زندگی می کرد. بحث واقعی زمانی آغاز 
می شود که صحبت از هویت مسیح به 
پیش آید. تقریبًا در همۀ مذاهب اصلی 
دنیا عیسی مســیح به عنوان یک نبی، 
یــک معلم خوب، و یا یک شــخص با 
خصوصیات خداگونه معرفی شده است. 
مشکل اینجاست که کتاب مقدس تعلیم 
می دهد که عیســی مسیح شخصیتی 

واالتر از همۀ اینها می باشد.
ســی. اس. لوئیس، نویسندۀ برجستۀ 
مسیحی، در کتاب خود به نام "مسیحیت 

مطلق" می نویسد: 
"تالش من آن است که به مردم یاد دهم 
از بکارگیری الفاظ و عبارات احمقانه در 
مورد عیسی مسیح اجتناب کنند. هرگز 
نباید بگوییم "من حاضرم عیسی مسیح 
را به عنوان یک معلم اخالق برجســته 
بپذیرم ولی ادعایش را مبنی بر اینکه او 
خداست رد می کنم." اگر عیسی مسیح 
چیزی بیش از یک انســان ِصرف نبود؛ 
و در عیــن حال، چنین تعلیم واالیی از 
زبانش جاری شد، از نقطه نظر اخالقی 
لیاقت نمی داشت حتی یک معلم خوب 
خوانده شود. تحت این شرایط او یا می 
بایســتی یک دیوانۀ جنونی باشد و یا 
شیطان مجسم. شما باید تصمیم خود 

را بگیرید. این انسان حقیقی یا باید پسر 
خدا باشد )چنانکه هست( و یا اینکه آدمی 
دیوانه )و شاید بدتر(. شما می توانید به 
پیغام او بی توجه باشید، بر صورت او آب 
دهان انداخته، او را بخاطر پلید بودنش 
به قتل رســانید. و یا اینکه به پایهای او 
افتاده، اقرار کنیــد که او خدا و خداوند 
شماست. پس بیائید این ادعای احمقانه 
را که مسیح فقط یک انسان ساده بوده 
اســت کنار بگذاریــم و درک کنیم که 
تعلیم کتاب مقدس در مورد شخصیت 
و ماهیت عیسی مسیح این است که او 

خداست و نه چیزی کمتر."

بنابراین، عیســی مسیح چه ادعایی در 
مورد خود داشت؟ 

تعلیم کتاب مقدس در بارۀ شخصیت او 
چیست؟ 

ابتدا بهتر اســت به کلمات خود عیسی 
مســیح در انجیل یوحنا 30:10 توجه 

کنیم:   "من و پدر یک هستیم." 
در اولین نگاه بنظر نمی رسد که در این 
آیه عیسی مســیح ادعا کرده باشد که 
او خداست. ولی عکس العمل یهودیان 
نســبت به کالم او ثابت می کند که او 
چنین ادعائی نمــوده بود. "یهودیان در 
جواب گفتند، "بسبب عمل نیک تو را 
سنگســار نمی کنیم بلکه بسبب کفر 
زیرا تو انســان هستی و خود را خدا می 

خوانی." )یوحنا 33:10( 
یهودیان به خوبی فهمیده بودند که وقتی 
عیسی مسیح مدعی شــد که او و پدر 
یک هســتند، او در واقع ادعای الوهیت 
می کرد. جالب است که در آیات بعدی 
هیچگاه عیسی مســیح به آنان نگفت 
"من خدا نیستم!" پس برداشت یهودیان 

اشتباه نبوده است. 
با گفتن "من و پدر یک هستیم" عیسی 
مسیح ادعا کرد که خداست. این ادعا در 

یوحنا )58:8 (نیز دیده می شود: 
"عیسی بدیشان گفت: "آمین آمین بشما 
می گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا 
شود من هستم." و یهودیان مجددا قصد 
سنگسار کردن او کردند. )یوحنا 59:8( 
"من هستم،" عبارتی که عیسی مسیح 
در مورد خود بکار گرفت، یکی از نام های 
خدا در عهد عتیق است )خروج 14:3(. 

تنها دلیل یهودیان برای سنگسار کردن 
عیسی این بود که آنان او را بخاطر ادعای 

الوهیت کافر می شمردند.

یوحنا 1:1 می گوید: "... و کلمه خدا 
بود..." و در یوحنا 14:1 می خوانیم: 

"و کلمه جسم گردید...." 
این آیات به وضوح تعلیم می دهند که 
عیسی خدا در جسم است. توما، یکی 
از شاگردان مسیح، این چنین اعتراف 

کرد: 
"... ای خداوند من، و ای خدای من" 

)یوحنا 28:20(. 
و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی 
نکــرد کالم او را اصالح کند. پولس 
رسول در رسالۀ خود به تیطس 13:2 
عیسی مسیح را این چنین معرفی می 

کند: 
"... خدا و نجات دهندۀ خود، عیسی 
مســیح...." پطرس رسول نیز همین 

حقیقت را اقرار می کند: 
"... خدای ما و عســی مسیح نجات 

دهنده ..." )دوم پطرس 1:1( 
خدای پدر نیز بر الوهیت کامل عیسی 

مسیح شهادت می دهد: 
"... ای خدا تخت تو تا ابداالباد و عصای 

ملکوت تو عصای راستی است." 
پیشگوئی های عهد عتیق بر خدا بودن 

عیسی مسیح شهادت می دهند: 
"زیرا که برای ما ولدی زائیده و پســری 
به ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او 
خواهد بود و اسم او عجیب، خدای قدیر، 
و پدر سرمدی و سرور سالمتی خوانده 

خواهد شد."

بر طبق بحث منطقی سی. اس. لوئیس 
ما نمی توانیم به عیســی مسیح فقط 
به عنوان یک معلم خوب ایمان داشته 
باشیم. عیسی مسیح بطور واضح و غیر 

قابل انکار ادعا کرد که خداست. 
اگر او خدا نباشد، پس یک دروغگوست؛ 
و واضح اســت که یک انســان دروغگو 
نمی تواند یک نبی، یک معلم خوب، و 
یا شخصی با خصائل خداگونه باشد. به 
منظور رد نمودن الوهیت عیسی مسیح، 
بسیاری ازدانشمندان معاصرتالش کرده 
اند ثابت کنند که ادعاهای ثبت شــدۀ 
عیسی مسیح در اناجیل کالم واقعی او 

نمی باشند. 
آیا استحقاق آن را داریم که مطالب مرقوم 

در کتاب مقدس را زیر سوال نهیم؟! 
آیا می توانیم قسمتی از کالم را بپذیریم 

و قسمتی دیگر را نقض کنیم؟! 
حاشا. و چگونه ممکن است یک محقق 
2000 ســال پس از مسیح بدنیا آید و 
مدعی باشد کالم و ماهیت عیسی مسیح 
را بهتر و عمیق تر از کسانی می شناسد 
که با او زیستند، او را خدمت نمودند، و 

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

چرا بحث در مورد الوهیت عیسی مسیح 
اینقدر مهم است؟ 

چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و 
یا نباشد؟ 

ُمهم ترین دلیل خدا بودن عیســی این 
اســت که اگر او خدا نباشد، مرگ او به 
عنوان یک انسان َمحض نمی تواند برای 
پرداخت جریمۀ گناهــان همۀ جهان 
بسنده و کافی باشد )اول یوحنا 2:2(. تنها 
خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی را 

پرداخت نماید. 
عیسی مسیح باید خدا باشد تا بتواند ِدین 
سنگین گناه ما را اَدا کند، و در ضمن باید 
انسان باشد تا بتواند بمیرد. نجات فقط 
از طریق ایمان به عیسی مسیح میسر 
است. الوهیت عیسی مسیح دلیلی است 
بر اینکه چرا او تنها طریق نجات است. 
چون او حقیقتًا خداســت ادعا 
نمود: "من راه و راستی و حیات 
هستم. هیچکس جز بوسیلۀ من 

نزدپدر نمی آید." 
)یوحنا 6:14(

•

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 



 عیسی 
مسیح
 کیست؟

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 
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دست زد عمامه ی اکبر گرفت

هادی خرسندی
مثنوی از "اصغرآقا"؛ ژوئن 2005

--------------
روی خبری اســت از "گویانیوز" 
و عکس هائی از وحید ســالمی 
که: »پیرزنی عمامه رفسنجانی را 

برداشت و بر سر خود گذاشت!«. 
و مصراع اول از نظامی گنجوی.

------------------
پیرزنی را ستمی درگرفت

دست زد عمامه ی اکبر گرفت
گفت بده تا بنهم بر سرم
تا که تصور بکنند اکبرم

بلکه ازین راه به جائی رسم
مثل شماها به نوائی رسم
ما و شما فرق نداریم هیچ

غیر همین پارچه ی پیچ پیچ
***

مثل تو ما نیز در این سرزمین
خانه به دوشیم و "اجاره نشین"

خانه ی ما نیست ولی کاخ و قصر
خیل طلبکار در آن صبح و عصر

هر نفری آمده با توپ پر
فحش دهد بر پدر نسیه خور

این طلبد پول پنیر و کره
آن طلبد وجه شوید و تره
آن دگری میطلبد پول نان

فحش کشیده به زمین و زمان
با همه احوال به لطف خدا
زندگیم هست شبیه شما !
چون پسرانت پسرانم رشید

هر سه در اندیشه ی شغل جدید:
آن وسطی رفته به جنگ عراق
پای وی از دشمن بعثی چالق

آمده با عزت و جوش و خروش
گشته گدای سر میدان شوش

گر که ز »بنیاد« کنندش کمک
میرود اینهفته سه راه ونک

***
آن پسر کوچک من مصطفا

شکر خدا هست خودش خودکفا
رفته کلینیکِ  ته الله زار

کلیه خود داده به سیصد هزار
من شده ام حال، پرستار او

کم شده یکمرتبه ادرار او
دکتره گفت آب بنوشد زیاد
تا که دوباره سر شاشش بیاد

***
آن پسر ارشد من مرتضا

شکرخدا هست ز کارش رضا
با دوگرم جنس که شد دستگیر
بود فقط یک دو سه روزی اسیر

بعد به همکاری شان شاد شد
قول کمک داده و آزاد شد
با هروئین رفته به بازارشان

گشته فروشنده ی سیارشان
پس پسرانم همه با افتخار

مثل پسرهای تو مشغول کار
***

دختر من در پی شلوار جین
رفت به یونایتِد شیخان نشین!
دید که جین کرده به پا فائزه
خواست برایش بخرم جایزه

بودجه اش حیف که تأمین نشد
خطبۀ تو، نطق تو هم جین نشد
رفت دوبی دختِر کم سن و سال

تا بخرد جین و کمربند و شال
شیخ عرب داده به او قول جین

با دو سه تا قول دگر همچنین
یک دوسه ماهیست که رفته جنوب

گیر نیاورده ولی جنس خوب!
***

شوهر من آدم دلپاک بود
قهوه چی شعبه ی ساواک بود

بود بدون نظری آن میان
شاهد رفتامد روحانیان

ضمن پذیرائیِ  با چای و کیک
باهمه شان داشت سالم و علیک
داشت به یاد از همه شان نام ها

نام بسی حجت االسالم ها
گفت اگر شاه شود سرنگون

زود ز ساواک بیایم برون
نزد رفیقان خودم میروم

قهوه چی حوزه قم میشوم
لیک دو سه ماه پس از انقالب

نیمه شبی جلب شد از رختخواب!
خورد به او با همه ی دلخوشی
مهر شکنجه گری، آدمکشی !

من به بزرگان متوسل شدم
آب شدم خاک شدم گل شدم

لیک نکردند نگاهی به من
تا به چه کار آمده این پیرزن

حالتشان حالت انکار بود
قصه ی انگار نه انگار بود

صبحِ  من اینگونه اگر شام شد
صبح دگر شوهرم اعدام شد

گیر رفیقان خود افتاد و رفت
عمرخودش را به شما داد و رفت!

***
حال تو ای اکبر صاحب خرد

رحم بکن بر من و این حال بد
هیچ نخواهد ز تو این پیرزن
لیک بکن فکر به مام وطن

این همه ظلمی که به ملت شده
ملت اگر دمخور ذلت شده

آن همه بیدادگری بهر دین
آنهمه اعدام که شد در اوین
خودکشی کارگر و کارمند

بابت درماندگی از چون و چند
کلیه فروشی جوانان ما

اینکه شده شهرنو ایران ما
حذف نویسندۀ " بد" نیمه شب
کارد به آن دکتر " بد" در مطب

قتل برومند و سپس بختیار
کشتن مردان حقیقت شعار
تیرخالصی به حقیقت زدن
نام سعیدی مثاًل خط زدن

در میکونوس کشتن مردان ُکرد
پای شما اینهمه باید شمرد

***
این همه زیر سر سرکار بود
نقطه ی تو مرکز پرگار بود
سّیدعلی نیز که والی شده

با نظر حضرتعالی شده
باز همی تیز کنی تیغ او
کم نکنی هیچ ز تبلیغ او

نیست ولی ملت صاحبنظر
از بده بستان شما بی خبر
الغرض ای اکبر عالیجناب

غصه نخور گر نشدی انتخاب
گرچه درین دوره یکی بدسگال

آمده و بر تو زده ضد حال

***
باز علمدار و سخنگو توئی

چون پرزیدنت تر از او توئی
چون که بهرحال تو پر مایه ای

صاحب صد آستر و الیه ای
ای پرزیدنت همه فصل ها

فرعِ  تو باشد همه ی اصل ها
اِندِ  سخن، ختم کالمی شما
مصلحت اندیش نظامی شما

حجت االسالم پرآوازه ای
آنور محدوده و اندازه ای

هست در عمامه ی تو رازها
شعبده ها دارد و اعجازها

من که به عمامه ی تو میپرم
آب گذشته است دگر از سرم

ترس ندارم ز پلیس شما
وز قلم مدح نویس شما

هر قلمی رام تو شد خوب شد
هرکه نشد رام تو، مغضوب شد

***
آه ببخشید اگر شد زیاد

حرف من پیرزن بی سواد
چونکه سر درد دلم باز شد
دانه ای از خرمنی ابراز شد

حال به تو پس دهم عمامه را
باز ادامه بده برنامه را

لوله ی نفت آنطرفی باز کن
شعبده را اینوری آغاز کن

شاد ز عمامه و از دلق باش
منتظر محکمه ی خلق باش

•
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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 هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

inscription :

450 662-7000, poste 3159 (cours de jour)
450 662-7000, poste 3115 (cours de soir)

www.ealaval.com/francisation

Vise à donner une formation de base en français, en développant la 
compréhension et l’expression orale pour favoriser l’intégration au 
marché du travail et l’accès à d’autres programmes de formation. 

Plusieurs niveaux offerts :

Niveau débutant 
Niveau intermédiaire
Niveau avancé
Francisation-alpha

Formations en francisation

Voulez-vous 
apprendre le français ?

1/4_PaivandMtl_170115.indd   1 2016-12-21   13:40

آموزش پایه ای زبان  فرانسه،
گسترش درک و گفتگو،  

به هدف جذب در بازار کار 
و همچنین دسترسی به 

برنامه های آموزشی دیگر

آیا می خواهید فرانسه بیاموزید؟

        سطوح مختلف ارائه شده:
مبتدی
متوسط
پیشرفته

 نامنویسی 

آموزش فرانسوی 
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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

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

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

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

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

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

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال

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

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

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

���������������������������������������
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 
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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
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل 
و ســرعت ارتباطات بســیاری از 
مشــکالت زندگی  را حل و دنیای 
امــروزه را بکّلی عوض کرده؛ مثال 
بزرگترین کمپانی تاکسی در جهان 
نه  یک تاکسی دارد و نه  یک راننده؛ 
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل 
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛ 
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان 

برای شما هتل رزرو کند. 
همین مسئله را می توان در امور 
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی  
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک 
مٔوسســه آموزشــی نوپاست، که 
بعلت باال بودن ســطح دروس و 
داشتن استادانی در سطح استادان 
دانشگاه، در مدت کوتاهی  توسط 
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی 
کانــادا و اداره مالیــات کبــک و 
انجمن های پروفسیونال مهم طّب 
طبیعی به رسمیت شناخته و در 
)اکردیته(  رسمی  مدارس  لیست 
 هر دو دولت و انجمن ها ثبت شده 
و دانشــجو میتواند حتی رســید 
خرید کتب مورد نیازش را هم برای 
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال 

ارائه دهد. 
انســتیتو یک دوره  4 ساله طّب 
طبیعی دارد که  شــامل 4800 
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات 
و یک تز  قابل چاپ برای دریافت 
درجه دکترا دارد. دانشجو در آخر 

 هر سال مدرکی دریافت می کند 
کــه میتواند با آن کار کند و خرج 
تحصیل سال بعد را در بیاورد. برای 
کسانی که رشــته تحصیلی شان 
ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ 9 
درس رایگان داریم و برای پزشکان 
و پرستاران برنامه مخصوصی داریم 

که به زبان فرانسه است.
 دوره بهداشــت پا یک دوره  کوتاه 
مدت است که دروس آن به 4 زبان 
فارســی عربی - فرانسه و انگلیسی  
است که پس از پایان دروس، یک 
اســتاژ یــک روزه الزم دارد. فارغ 
التحصیالن میتوانند عضو انجمن 
حرفه ای   شــده و رســید رسمی 

بدهند.
انســتیتو دروس دیگــری را هم 
تدریس میکند که به عنوان تک 
درس یا تخصصی خوانده شــود؛ 
چــون درس ها اینترنتی اســت 

دانشجو در تمام مدت سال میتواند 
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد 
خودش درس هــا را بخواند یعنی  
یک دانشجوی فعال میتواند دوره 

4 ساله را کوتاه تر انجام دهد. 
--------------

در فیس بوک ما عضو شــوید و از 
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.

www.ismapquebec.com  
facebook Institut Supérieur de 
Médecines Alternatives et Podologie

برای اطالعات بیشتر:
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
-------------
Accreditations:
Gouvernement du Canada  
13423/7009
Revenu Québec  1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
RITMA
Association des Naturothérapeutes du 
Québec
ANPQ | ANQ | RMQ
Association des Naturopathes 
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
Société Kinepod
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
Académie des naturopathes et 
naturothérapeutes du Canada0

  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 
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Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com 
assurance@eleganceleasing.com

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

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

در سالن شکوهمند و زیبای    Embassy Plaza   شنبه   18 مارس   2017   

1003 Boul Cure-Labelle 
Laval, QC H7V 2V7

18 MAR. 2017
 دیدوبازدیدو ضیافت بزرگ نوروزی 

تلفن رزرو: یکشنبه 22 ژانویه، ساعت 1 تا 4 عصر << مسینار ویژه خرید مسکن >>
)514( 465-8378 
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فتو شاپ

بازار امالک مسکونی مونترال در سال ۲۰۱۶*
در یک نگاه

بــازار امالک مونترال در ســال 
2016 به دلیل باال رفتن تعداد 
معامالت برای دومین سال متوالی 
برای فروشــندگان بازار بهتری 
بــود. در عین حال متخصصین 
امور امالک بر این عقیده اند که 
سال 2017 ممکن است اینگونه 

نباشد.
بر طبــق آمار و ارقام ســازمان 
مشاورین امالک مونترال بزرگ، 
تعداد 39926 ملک مســکونی 
توســط مشــاورین امالک این 
ســازمان به فروش رســید که 
5درصد نســبت به سال 2015 

افزایش نشان می  دهد. 
قیمت امالک نیــز برای دومین 
سال متوالی بعد از 4 سال رکود 

رو به افزایش نهاد.
با وجود باال رفتن قیمت امالک، 
هنــوز خرید ملــک در مونترال 
خیلی  بیشتر از بازار امالک داغ 
شهر هایی  نظیر تورنتو و ونکوور، 
قابل دسترس و مقرون به صرفه 

تر می  باشد. 
قیمت متوسط امالک در مونترال 

در سال 2016 به 349753 دالر 
رسید که از نصف قیمت متوسط 
امالک در تورنتو )729922 دالر( 

هم کمتر می  باشد.
بازار امالک مونترال به خصوص 
در مورد امالک مسکونی ویالیی 
Single family به ســمت بازار 

فروشندگان تمایل داشت. 
طبق نظر Paul cardinal مدیر 
بخش آنالیــز بازار امــالک در 
فدراسیون سازمان های مشاورین 
امــالک اســتان کبک، ســال 
2016، فروش خانه های مناطق 
 Ahunstic,plateau Mont
Royal و Nun's Island از رونق 

خوبی  بر خوردار بود. 
همچنین ســال گذشــته سال 
خوبی   بــرای مناطق گرانقیمت 
 Westmount, مونتــرال نظیــر
 Town of Mont و Outremont

Royal بود. 
اغلب مناطق West Island نیز 
که همیشــه بازار پر رونقی برای 
مسکونی  امالک  فروشــندگان 
ویالیــی single family بــوده 

است.
در خــارج از جزیره  مونترال نیز  
فروش این نوع ملک در مناطق 
 Bois Briand,Sainte Therese
و laval در شــمال جزیــره  و 
و   Boucherville, Brossard
Longueuil در جنوب جزیره  از 

رونق باال برخوردار بود.
اما در مــورد کاندومینیوم، قضیه 
مقداری تفاوت داشت. در سالهای 
اخیر هزاران واحد کاندومینیوم به 
 Downtown خصوص در منطقه
ساخته شــده، که خیلی  از آنها 
هنــوز به فروش نرفتــه اند. این 
خود بــازار را برای این نوع ملک 
به سمت بازار خریداران متمایل 
ساخته اســت. فقط در قسمت 
جنوب غربی جزیره در مناطقی 
Saint- و Griffintown  نظیــر
 boucherville و همچنین Henri
و Saint Bruno بودنــد که بازار 
متعادلی را در مورد کاندومینیوم 

مشاهده نمودند.
 پیش بینی  می  شــود در ســال 
2017، به دلیــل اعمال قوانین 
ســخت گیرانه اخذ وام مسکن 
در پاییز سال 216 توسط دولت 
فدرال،  در تعداد معامالت امالک، 

کاهش جزئی مشاهده نماییم. 
احتمال افزایش نرخ بهره بانک نیز 
ممکن است که تمایل برای اخذ 

وام مسکن را کاهش دهد. 
اما از طرف دیگــر بازار کار قوی  
و درصد پایین نــرخ بیکاری در 
استان کبک چشــم انداز خوبی  
به بازار امالک در سالهای آینده 

می  دهد.

آمار خرید وفروش امالک مسکونی کالن شهر 
مونترال در 
ماه دسامبر 

**۲۰۱۶
در تاریخ 6 ژانویه 2017، سازمان 
مشاورین امالک مونترال بزرگ، 
طبــق روال هر ماه خــود، آمار 
خرید و فروش امالک مسکونی 
توسط مشاورین این سازمان را 

منتشر نمود. 
طبق این گــزارش تعداد 2476 
ملک مســکونی در ماه دسامبر 
2016 بــه فروش رســید که 
نمایانگر 3 درصد افزایش نسبت 

به ماه دسامبر 2015 می  باشد. 
همچنین  این رقم نشان دهنده 
بیســت و یکمین مــاه متوالی 
افزایش در تعــداد معامالت در 
22 ماه گذشته و فعال ترین ماه 

دسامبر از سال 2011 می  باشد.
همانند نوامبر 2016، نتایج ماه 

دســامبر نشــان دهنده جهش 
ناگهانــی )32 درصد(  در تعداد 
معامالت امالک مسکونی باالتر از 

500،000 دالر می  باشد. 
هــم چنین در این ماه، شــاهد 
10درصد کاهش در تعداد خرید 

و فروش امالک بین 200 تا 300 
هزار دالر بودیم که از اثرات سخت 
تر شدن قوانین اخذ وام مسکن 

توسط دولت فدرال می  باشد.
از لحاظ جغرافیایی، خرید و فروش 
در مناطق مختلف کالن شــهر 

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

مونترال در ایــن ماه تفاوت های 
زیادی داشــتند به طوری که در 
 vaudreuil-Soulange منطقــه
شــاهد 28 درصد افزایش و در 
منطقه الوال شــاهد 16 درصد 
کاهش در تعداد معامالت بودیم. 
منطقــه Northshore و جزیره  
مونترال به ترتیب 11 و 7 درصد 
افزایش داشــتند در صورتی  که 
 Southshore خرید و فروش در
به مقــدار 5 درصد نســبت به 

دسامبر 2016 کاهش داشت.
از لحاظ نوع ملک، تعداد معامالت 
 Single امالک مسکونی ویالیی
family رشد 1 درصد را مشاهده 
نمــود، در حالیکــه در خرید و 
فروش کاندومینیوم هیچ تغییری 

مشاهده نشد؛ ولی  امالک درآمدزا 
2 تــا 5 واحدی بــا 21 درصد 
بیشــترین افزایش را از خود بر 

جای گذاشتند.
از لحاظ قیمت، میانگین قیمت 
 Single امالک مسکونی ویالیی
family, و کاندومینیوم با 2 درصد 
افزایش نســبت به دسامبر سال 
گذشته به ترتیب به 300،000 و 
245،000 دالر رسید. امالک در 
آمدزا 2 تا 5 واحدی نیز 4 درصد 
افزایش در قیمت میانگین داشتند 
به طوریکه نیمی از این نوع ملک 
به قیمت باالتر از 470،000 دالر 

به فروش رفت.
برای پانزدهمین ماه متوالی، شمار 
امالک آماده ی فروش در کالن 

شهر مونترال  کاهش داشت. 
تعداد 25672 ملک مســکونی 
فروشــی در ماه دسامبر 2016 
از طریق سیستم centris وجود 
داشت که نشان دهنده 13درصد 
کاهش نسبت به دسامبر 2015 

می  باشد. 
این کاهش نمایانگر بازگشت به 
بازار متعادل بوده که نشانه های 
مثبتی برای بازار امالک محسوب 

می  شود.
شاد و سربلند باشید

-------------------
 CBC وبســایت  از  *ترجمــه 

NEWS مونترال، 9 ژانویه
**برگرفته از وبسایت مشاورین 

امالک مونترال بزرگ

• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation

• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های

پا و صورت veins و از بین بردن جوش ها 
acne و کک مک های قهوه ای صورت

• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
Breast lifting سفت کردن سینه از طریق لیزر •

 Treatment Skin Care فیشال •
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری 

بسیار موثر،  مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

LASER SPAخدمات آرایشی
INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر
Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787
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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*

Progress Driving School
دوره آموزش رانندگی کامیون 

)خودرو سنگین(

  آیا میل دارید گواهینامه پایه یک )کامیون سنگین( بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"

 د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.

 Driving Course:
SAAQ آمادگی برای تست معلومات 

 بستن و بازکردن اتصال تریلی )فقط درجه یک(
 کالچ دوبل

 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق

 تعویض تدریجی دنده
 صرفه جویی سوخت

 رانندگی در شهر، کشور و سرازیری
SAAQ آمادگی برای امتحان جاده ای 

 آموزش های ما در دوروال، 
        لونگی و الوال انجام می شود

اسپشیال:
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید، 

به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه 2017 حمل و نقل سریع شرکت ما 

را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.

Special:
• you will be hired as our company driver if you 
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner 
operator for Canada and us.

TRUCK DRIVING COURSE   (HEAVY VEHICLE)

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103, 
Laval. H7T 1A7
Office:    (450) 682-4774
Cell.:          (514) 512-9605
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ادامه...   << ادامه از صفحه: 7

فتوا دهندگان به بیت نزدیک تر 
بودند تا رفسنجانی. خامنه ای با 
نظریه هایی مثل تهاجم فرهنگی و 
شبیخون فرهنگی زمینٔه مناسب 
را برای عامل دشــمن بودن اهل 
سیاســت و فرهنگ غیرخودی 
فراهــم می کــرد و نیروهــای 
اطالعاتی با قتل، منویات وی را 

اجرا می کردند. 
•

6. آیا رفسنجانی سردار 
سازندگی بود؟ 

این لقب را نزدیکان رفسنجانی 
برای وی ساختند. 

در هنگام اطالق این لقب ســه 
نکته را باید در نظر گرفت: 

1( اگــر منظــور از ســازندگی 
بازسازی خرابی های دوران جنگ 
اســت ایــن امر در بســیاری از 
شهرهای خسارت دیده حتی 27 
ســال بعد از پایان جنگ محقق 
نشــده است. بخش هایی از شهر 
خرمشهر اصوال   رها شد و چهرٔه 
آبادان نیز هنوز به وضعیت ماقبل 

جنگ بازنگشته است. 
2( در دولت  هاشمی پروژه های 
راه ســازی،  مثل  عمرانی  بزرگ 
سدسازی، ساخت نیروگاه، توسعه 
کارخانه های  ساخت  فرودگاه ها، 
بزرگ صنعتی دنبال شــدند اما 
برخــی از آن هــا در دورٔه وی به 
سرانجام نرسیدند )مثل فرودگاه 
تهــران(؛ برخــی چندیــن بار 
افتتاح شــدند و برخی نیز )مثل 

نیروگاه ها( به نتیجه رسیدند. 
3( بخشــی از پروژه های دوران 

ســازندگی جز خســارت برای 
کشور چیزی به بار نیاورده اند. از 
این جمله اند پروژه های سد سازی 
که وضعیت بحرانی آب در ایران تا 

حدی بدان ها باز می گردد.
•

7. آیا پایان جنگ و پذیرش 
قطعنامه 598 را هاشمی به 

خمینی حتمیل کرد؟ 
بر خالف نظر برخی از مخالفان 
سر سخت رفسنجانی در سپاه که 
هنوز از رویای فتح اورشلیم دست 
برنداشته اند، این رفسنجانی نبود 
که جام زهر را به دست خمینی 
و  نادرســت  تصمیمــات  داد. 
فرماندهان بی کفایت جنگ بودند 
که وضعیت را به جایی رساندند 
که ایران بدون دستاورد چندانی 
مجبور به پذیرش قطعنامٔه 598 
شــد. تنها کاری که رفسنجانی 
کرد )بر خالف فرماندهان سپاه( 
این بــود که واقعیــات جنگ و 
اقتصاد کشو را به خمینی منتقل 
کرد تا وی بتواند نظام جمهوری 
اسالمی را از فروپاشی نجات دهد.

•
8. نقش هاشمی در ترور 

رستوران میکونوس چه بود؟ 
یک دادگاه آلمان در سال 1992 
رفســنجانی را بــه تایید حکم 
ترور ســه عضو حزب دمکرات 
و مترجــم آن ها در رســتوران 
می کونــوس متهم کــرد. او در 
این دادگاه محکوم شــد. دادگاه 
حکومت  ســران  می کونــوس 
ایران یعنی علی خامنه ای، اکبر 

هاشمی رفسنجانی و علی اکبر 
والیتــی )رهبر، رئیس جمهور و 
وزیر خارجه وقــت( را به عنوان 
دستوردهندگان ترور می کونوس 
و علی فالحیــان، وزیر اطالعات 
وقت را نیز مســئول مســتقیم 

اجرای فرمان آن ها معرفی کرد.
•

9. نقش هاشمی در مببگذاری 
آمیا )مرکز یهودیان( در 

آرژانتین چه بود؟ 
عالی  آرژانتینی رهبران  مقامات 
رتبــٔه نظام جمهوری اســالمی 
از جمله رفســنجانی را متهم به 
هماهنگ ســازی بمبگذاری در 
مرکز آمیا در شهر بوئنوس آیرس 

در سال 1994 کرده اند. 
در این بمب گذاری 85 نفر کشته 
شدند. در ســال 2007 مجمع 
عمومی اینترپل حکم نیســمان 
)دادستانی کل آرژانتین( را تایید 
کرده و برای پنج نفر حکم جلب 
صــادر کرد. اینترپل برای ســه 
نفر یعنی رفســنجانی، والیتی و 
سفیر ایران در آرژانتین در سال 
1994 ایــن حکم را صادر نکرد، 
نه به این دلیل که شواهد کافی 
وجود نداشت بلکه به این دلیل 
که قوانین این نهاد تعقیب رهبران 

کشور ها را منع می کند.
•

10. کارنامٔه رفسنجانی در 
حوزٔه فرهنگ و هنر چه بود؟ 

دغدغــٔه رفســنجانی در دوران 
ریاســت جمهوری »سازندگی« 
بود و رتق و فتق مسائل فرهنگی 

را بــه خامنــه ای و روحانیــون 
نزدیکش واگذار کرده بود. دوران 
ریاست جمهوری وی از سیاه ترین 
دوره ها برای اهل فرهنگ و هنر 

در ایران بوده است: 
از ترور و ارعاب و دســتگیری تا 
سانســور و توقیف، از آتش زدن 
سینما و کتابفروشــی تا پرونده 
ســازی های مختلف. هاشــمی 
معتقد بــه آزادی بیان به دورانی 
تعلق داشــت که خــود وی با 
افول قدرت به یادداشت نویسی 
مشغول شــده بود )پس از سال 
88(. متاسفانه بخشــی از اهل 
فرهنــگ و هنر در ایــران این 

موضوع را فراموش کرده اند. 
•

11. آیا رفسنجانی از 
خانواده ای متمول بود و ثروتش 

را به ارث برده بود؟ 
چنین نیست. 

کسانی که از خانٔه پدری وی در 
بهرمان دیدار کرده اند می گویند 
خانٔه ایــن خانواده یــک خانٔه 
معمولی بوده است. از میزان ثروت 
رفســنجانی و اعضای خانواده و 
نزدیکان وی نیــز هیچ اطالعی 
در دست نیســت و در این مورد 

نمی توان قضاوت کرد. 
مجلٔه فوربس در ســال 2003 
میزان ثروت رفسنجانی و خانواده 
را به صد ها میلیون دالر تخمین 
زد، اما نه موارد را روشن ساخت 
)غیر از یک مجتمع اسب دوانی و 
چند مجتمع تفریحی در دبی و 
مالزی( و نه منابعش را ذکر کرد.

•
12. آیا رفسنجانی احنصار 

صادرات پستٔه ایران را در دست 
داشت؟ 

این ادعا که هم در ایران و هم در 
یک روزنامٔه امریکایی )نیویورک 

تایمز( آمده بی اساس است. 
رفســنجانی مثل هزاران نفر در 
رفسنجان باغ پسته داشته و به 
احتمال زیاد در ســال های بعد 
اسالمی  جمهوری  تاســیس  از 
)مثل بسیاری دیگر از باغداران( 
آن ها را توســعه داده اما نه رسما 
و نه غیررسمی وی و خانواده اش 
انحصار صادرات پسته در ایران را 

در اختیار نداشته اند.
•

13. آیا وی به برخی سایت های 
مخالف رژیم در خارج کشور 

کمک مالی می کرد؟ 
هیچ منبعی این موضوع را رسما 
تایید نکرده است، اما روابط نزدیک 
افرادی مثل عطا مهاجرانی با وی 
و تالش های مهدی هاشمی در 
خارج کشور برای تاثیرگذاری به 
نفع خانواده اش در فضای سیاسی 
و رســانه ای به ایــن گونه ظن و 

گمان ها دامن می زد.
•

14. آیا وی یک اصالح طلب 
بود؟ 

او هرگــز خــود را اصالح طلب 
نخوانــد و از برنامه هــای اصالح 
طلبانه دفاع نکرد. او تغییر را نه 
برای حرکت به ســمت نظامی 
دمکراتیک، بــاز، رعایت کنندٔه 
حقوق بشر، سکوالر، و با حاکمیت 
قانون بلکه بــرای حفظ نظام و 
می خواست.  روحانیون  حکومت 

برخی دول و رسانه های غربی ها 
دلشان می خواست او یک اصالح 
طلب باشد و با این عنوان از وی 
یاد می کردند چون می خواستند 
طرفــی در ایران بــرای معامله 
داشته باشند و اگر چنین چیزی 
نبود می خواســتند آن را تصور 
کنند. اصــالح طلبان اگر به وی 
نزدیک شــدند بدیــن علت بود 
کــه می خواســتند متحدی در 
شرایطدشوار پیدا کنند و نه اینکه 

وی را اصالح طلب می دانستند.
•

15. آیا رفسنجانی بسیاری از 
راز ها و اسرار جمهوری اسالمی 

را با خود به گور برد؟ 
برخــی عالقه مندنــد رازهایی 
در نظام های غیر شــفاف و غیر 
دمکراتیک وجود داشــته باشد 
و آن ها ســرگرم کشف این راز ها 
شــوند. اما در این رژیم ها راز ها و 
اسراری بزرگ وجود ندارد یا اگر 
رازهایی هســت بدون آن ها نیز 
می توان شخصیت ها و رویدادهای 
را فهمیــد. کارهایی که این نوع 
حکومت هــا می کننــد قبال در 
ده ها و شــاید صد ها رژیم انجام 
گرفته و از روی نوع رفتار بیرونی 
می توان ناگفته ها و ناشنیده های 
درونی را یافت. فساد و سرکوب و 
تقلب و دروغ سراسر این رژیم ها 
را از باال تا پایین فراگرفته است. 
رفســنجانی از این جهــات راز 
بســیاری را به گور نبرده است و 
بدون ناگفته های وی نیز می توان 

جمهوری اسالمی را فهمید.
•
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ایـــران... 

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%

بر پا کردن چوبه دار در استادیوم: 
آیا فوتبال ایران تحریم می شود؟!

24 دی - اجرای حکم 
اعدام در مالء عام در 
ورزشــگاه باعث شده 
سازمان  یک  تا  است 
غیر دولتــی حقــوق 
بشــری در فرانســه 
تحریــم  خواســتار 

فوتبال ایران شود.
خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایسنا( با انتشار 
قول  از  خبــر  ایــن 
یک ســایت ورزشی 
 SO( فرانســوی 
که  نوشته   ،)FOOT
مورد  درخواست  این 
حمایــت دبیــر کل 

فدراســیون جهانی فوتبال قرار 
گرفته است.

عکسی که برای انتشار این خبر 
در ســایت SO FOOT در نظر 
گرفته شــده، مربوط به اجرای 
یک حکــم اعدام در مالء عام در 
نی ریز  ورزشــی شهر  استادیوم 
استان فارس اســت. این اعدام 
صبح روز پنج شنبه اول مهر ماه به 
اجرا گذاشته شد و در تصاویری 
که از آن منتشر شد، کودکان هم 
مشغول تماشای جان دادن فرد 

اعدامی بودند. 
همچنیــن ورود زنــان به 
استادیوم برای تماشای اعدام 
بالمانع بود و این در حالی ست 

اجازه  آن ها  که 
در  حضــور 
اســتادیوم ها 
برای تماشــای 
ی  بقه ها مســا
را  ورزشــی 

ندارند. 
منبع  نوشــته  به 
فرانسوی، بر اساس 
بندی که فیفا اخیراً 
به اساس نامه خود 
است،  اضافه کرده 
تکیه  با  تا  بناست 
بر حقوق بشــر، با 
که  کشــورهایی 
در اســتادیوم های 
ورزشــی اعدام برگزار می کنند 

برخورد شود.
نام ایران به عنوان کشــوری که 
دست به این اقدام زده در گزارش 

فیفا آمده است.
بر اســاس این گــزارش، در 22 
سپتامبر ســال 2016 در نی ریز 
در اســتان فارس یک اعدام در 
ورزشگاه فوتبال به اجرا گذاشته 
شده که این مورد به فیفا گزارش 

شده است.
در همین راســتا یک ســازمان 
بشــری  حقــوق  غیر دولتــی 
)ECPM( در فرانســه بــه این 
شــرایط اعتــراض کــرده و به 
همین دلیل نامه ای برای جیانی 

اینفانتینو، رییس فیفا فرستاده تا 
او را از اخبار موجود درباره اعدام 

در ورزشگاه های ایران آگاه کند.
این سازمان به طور مشخص در 
نامه اش از فیفا خواســته  تا ایران 
را تحریم و از تمامی رقابت های 

بین المللی حذف کند.

رافائل چنول هازان
 (Raphaël Chenuil-Hazan) 

مدیر این سازمان درباره نامه به 
رییس فیفا گفته اســت که فیفا 
نمی توانــد بگوید بــه این رفتار 

بی توجه است: 
»اگر من یک بازیکــن بودم در 
جایی که یک انسان اعدام شده، 

بازی نمی کردم.«
فیفا اما با ارســال نامه ای به این 
گزارش واکنش نشان داده است.

در این نامه که به امضای فاطما 
ســامورا، دبیرکل فیفا زســیده، 
آمده است: »فیفا این اقدامات را 
محکوم می کند. من قصد دارم در 
آینده با فدراسیون فوتبال ایران 
درباره این موضوع مذاکره کنم و 
از طریق برنامه های خود جلوی 
این اقدام را خواهیم گرفت. ماده 
3 اساس نامه این قدرت را به فیفا 
می دهد که علیه ایــن اقدامات 

عمل کنیم.«
•
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در  بحال  تا  اگر 
جستجو  گوگل 

کرده ایــد که »آیا بایــد از کارم 
اســتعفا دهم؟«، احتمااًل وقتش 
اســت که به این موضوع جدی 

فکر کنید.
همه مــا روزهای بدی در ســر 
کارمان داشــته ایم. یا حتی یک 

هفته بعد یا بیشتر.
ولی اگر آخرین روز خوبی که در 
محل کارتان داشــته اید را به یاد 
نمی آورید، احتمااًل وقتش است 
که به بیرون آمدن از آن کار فکر 

کنید.
نشــانه های  به  البتــه مطمئنًا 
بیشــتری از این نیــاز دارید تا 
برای این تصمیم مطمئن شوید 
به همین خاطر ما این لیست را 

برایتان گردآوری کرده ایم.
اگر چند مورد از این نشــانه ها 
را طی چند ماه اخیر مشــاهده 
کرده اید، بایــد به طور جدی به 

تغییر محل کارتان فکر کنید.
•

همیشه کسل و بی حوصله هستید
اگر وضعیت کاری تان دیگر هیچ 
چالشــی برای شــما ندارد و در 
این زمینه با رئیســتان صحبت 
کرده اید و هیچ تغییری صورت 
نگرفته است، می تواند نشانه این 
باشــد که باید از کارتان استعفا 
دهید. بااینکــه بی حوصلگی در 
محل کار گاهی احساسی عادی 
و طبیعی است ولی محققان بر 
این باورند که طوالنی شدن این 
احساس یک عالمت هشدار است 
که نشان می دهد کارتان چیزی 
نیست که از آن لذت ببرید. اگر 
بیشتر ساعات کاری تان را صرف 
گشت زدن های اینترنتی یا بازی  
بــا موبایلتان می کنیــد یا مدام 
چشمتان به ساعت است که کی 
ساعت کارتان تمام می شود، دیگر 
وقت بیرون آمدن از آن کار است.

•
از مهارت هایتان استفاده 

منی شود
خیلــی وقت ها نیاز اســت که 
ثابــت کنید که  به رئیســتان 
چــه توانایی هایــی داریــد و از 
پس مســئولیت های بیشتر هم 
برمی آیید. ولی اگــر مدتی این 
کار را انجــام دادیــد و وضعیت 
کاری تــان تغییــری نکــرد و 
همچنان نتوانستید از استعدادها 
و مهارت هایتان اســتفاده بهینه 
کنید، به انتخاب های کاری دیگر 

خود فکر کنید.
•

اهداف کارفرمایتان با اهداف 
شما همخوانی ندارد

این روزها بیشــتر افراد برایشان 
مهم اســت که وقتشــان را در 
شــرکتی درســت و مناســب 
ســرمایه گذاری کنند. به همین 
دلیل بهتر است از خودتان سوال 
کنید که آیا اهداف شرکتی که 
در آن کار می کنیــد با اهداف و 
ارزش های زندگی شما همخوانی 
دارد یا خیر. آیا این کار مستلزم 
این است که بیشتر از چیزی که 
می خواهید به مسافرت بروید؟ آیا 

تحرک موردنیاز شما 
را در اختیارتان قرار می دهد؟ آیا 
جاه طلبی های شــما را برآورده 

می کند؟
•

رئیس تان غیرقابل حتمل است
بیشــتر افراد رئیسشان را ترک 
می کنند نه کارشــان را. رفتار 
و گرایشــات رئیس شما تاثیر 
شگرفی بر زمانی که در محل کار 
می گذرانیــد دارد. حتــی بــر 
جنبه های دیگر زندگی شــما 
هــم اثر می گــذارد. اگر اخالق 
و رفتار او زندگی را برای شــما 
غیرقابل تحمل کرده است، بهتر 

است از کارتان بیرون بیایید.
•

احساس می کنید هیچوقت 
منی توانید برنده باشید

کارتــان بایــد در شــما حس 
چالش ایجاد کند، طوریکه انگار 
می خواهید در چیــزی برنده یا 
موفق شــوید. نه اینکه مجبور 
باشید در جنگی که از قبل بازنده 
اعالم شده اید شرکت کنید و هیچ 

چیزی به دست نیاورید.
•

رشد منی کنید
راکد شــدن در یک کار خیلی 
ساده اتفاق می افتد و اگر کارتان 
را دوست داشته باشید، این روند 
احســاس راحتی در شما ایجاد 
خواهــد کرد، ولــی خیلی مهم 
است که به خاطر داشته باشید 
هر کاری باید مهارت های شــما 
را ارتقا دهد و به ارزش های شما 
بعنوان یک کارمند اضافه کند. 
اگر هیچ چیز جدیدی در کارتان 
یاد نمی گیرید و یک کار مشخص 
را هر روز و هر روز تکرار می کنید، 
بهتر است جای دیگری به دنبال 

کار باشید.
•

باید همیشه مراقب حرف هایتان 
باشید

وقتی مجبوریــد به هر کلمه ای 
که می خواهد از دهانتان بیرون 
بیاید فکــر کنید و آن را تحلیل 
کنید و نگران برداشــت رئیس 
و دیگران از آن باشــید، شرایط 
کار برایتان بسیار دشوار خواهد 
شد. اگر نمی توانید در محل کار 
»خودتان« باشید، کارتان را تغییر 

دهید.
•

شرکت تان روی شما 
سرمایه گذاری نکرده است

درگیر کــردن کارمندان یکی از 
است  مدیران  پرطرفدار  عبارات 
و این پرطرفدار بودن دلیل دارد: 
درگیر شدن کارمندان در شرکت 

واقعًا مهم است.
وقتی کارمنــدان در کار درگیر 
می شــوند، خالقیت و اشتیاق 

بیشتر خواهند داشت و ارتباط 
احساسی بیشــتری با کار 
و هدفی کــه باید برای آن 
تالش کنند برقرار می کنند. 
درحالی که کارمندانی که 
در کار درگیر نشوند، نسبت 

به شرکت و اهداف آن بی اعتنا 
خواهند بود و ممکن است باعث 

شکست پروژه های کاری شوند. 
اگر تصور می کنید شرکت شما 
توجهی به درگیر کردن کارمندان 
خود در کار ندارد، بهتر است جای 

دیگری برای کار جستجو کنید.
•

همیشه نگران مسائل مالی 
هستید

درست است که بیشتر ما همیشه 
نگران پول هستیم ولی اگر این 
نگرانی مدام در ذهن شماســت 
و دلیل آن ولخرجــی خودتان 
نیســت، احتمااًل زمانش رسیده 
اســت که کارتــان خداحافظی 
کنید. اگر مدت کافی در این کار 
بوده اید، از مدیریت بخواهید تا در 
این مــورد با آنها صحبت کنید. 
دقت کنید دالیلی که برای آنها 
درمورد استحقاق تان به حقوق 
بیشتر توضیح می دهید باید کاماًل 
عملی و منطقی باشند و از آنها 
بخواهید وضعیت شما را ارزیابی 
کنند. اگر شــرکت بــا افزایش 
حقوق شما موافق نبود، احتمااًل 
زمانش رسیده است که شرکتی با 
میزان حقوق مکفی برای خودتان 

پیدا کنید.
•

به نظرتان می رسد که در شرف 
اخراج شدن هستید

اینکه در شــرف اخراج باشــید 
نشــانه های مختلفــی دارد، از 
کاهش نیروی انسانی شرکت تا 
مصاحبه و قراردادهای جدید با 
افراد جدید. نیازی نیســت شما 
هم با این کشــتی غرق شوید، 
جلیقه نجاتتان را بپوشــید و در 

آب شیرجه بزنید.
•

منی توانید خودتان را تا سال 

»» مدیریت زنــدگی  ««

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 

Partial highlights

+ hair cut 

+ brushing 

only 75$ 

هایالیت + کوتاه کردن مو
+ براشینگ 

$75            فقط  دوشنبه از روزهای 
وحشت 
دارید!

آینده در آن محل جتسم کنید
متخصصیــن اعتقــاد دارند که 
برای پیدا کردن یک کار جدید و 
بهتر از کار قبلی به طور متوسط 
به یک ســال زمان نیاز است. به 
همین دلیل آنها توصیه می کنند 
که یک سال قبل از بیرون آمدن 
از کار قبلی خودتان را در شرکتی 
که دوســت دارید باشید و کاری 
که دوســت داریــد انجام دهید 
تجســم کنید. اگــر چیزی که 
تجســم کردید هیچ شباهتی با 
وضعیت کنونی تان نداشت، شروع 
به جستجو برای یک کار جدید 

کنید.
•

مسائل اعتمادی جدی دارید
اگر چون فکــر می کنید رئیس 
فعالیت های  درگیر  یا شرکتتان 
غیرقانونی هستند، به آنها اعتماد 
نداریــد، وقتش اســت به رفتن 
فکر کنید. هیچوقــت نباید در 
محیط کاری قرار بگیرید که شما 
را مجبور به شرکت در فعالیت های 

غیرقانونــی کنند که می تواند بر 
سابقه کاری شــما تاثیر منفی 
داشته باشــد. و اگر اعتمادتان را 
به رئیس تان از دست بدهید، به 
هر دلیلی چه بخاطر دروغگویی یا 
وعده های الکی او، کار کردن در 
آن محیط برایتان بسیار سخت 

خواهد شد.
•

دچار خستگی مفرط هستید
کار کردن بــرای همه می تواند 
خســته کننده باشــد و همــه 
مــا هرازگاهی دچار خســتگی 
می شــویم ولی اگــر زندگی تان 
یک وضعیت مزمن از اســترس 
و خستگی مفرط بخاطر کارتان 
است، احتمااًل وقت بیرون آمدن 

از آن است.
خســتگی فیزیکی، احساســی 
و ذهنی ناشــی از کار خود را به 
طرق مختلف نشــان می دهد، از 
اضافه وزن یا کمبود  وزن شدید و 
بی خوابی گرفته تا ناراحت شدن 
بخاطر هــر موضوع کوچکی که 

در محــل کار اتفاق می افتد. 
اســترس، تــرس و 
فقدان اشتیاق به کار 
انرژی شما را تحلیل 
می برد و بر عملکرد 
کاری و خالقیت شما 
تاثیر منفــی خواهد 

داشت.
•

از روزهای دوشنبه وحشت 
دارید

همه ما هرازگاهی دچار وحشت 
از روزهای دوشــنبه می شویم 
ولی اگر حتی فکر کردن درمورد 
کارتان شــما را سراسر وحشت 
می کند، زمان ترک کارتان است. 
شب ها  جمعه  ناراحتی  بااینکه 
بخاطر شــروع یک هفته کاری 
است  طبیعی  مسئله ای  جدید 
ولی یکی از عالمت های خستگی 
مفرط شما از کارتان این است 
که آخرهفته هایتان بیشتر حکم 
آزادی از زنــدان برایتــان دارد و 
عمیقًا از برگشــتن دوباره به سر 

کار می ترسید.
•

در محل کارتان منی توانید بلند 
بخندید

بله می دانیم که کار به دلیلی کار 
نامیده می شــود ولی در بیشتر 
شغل ها، باید سطحی از راحتی را 
داشته باشید که گاهی بلند بلند 
بخندید. وقتــی این موقعیت را 
ندارید، یک عالمت هشدار است.

برای تصمیم گیری در این زمینه 
همیشه به دلتان رجوع کنید. 

استعفا  احســاس می کنید  اگر 
دادن و بیرون آمــدن از آن کار، 
تصمیم درستی است، حتی اگر 
از نامعلومی وضعیتتان بعد از آن 
می ترسید، شاید بهتر باشد که به 

حرف دلتان گوش کنید.
•

15عالمتی که نشان می دهد باید از کارتان استعفا دهید
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شناسنامه توليد 
به ما نشان 
مي دهد كه مثاًل 
در اين كاال از چه 
موادي استفاده 
شده و آيا قابليت 
بازيافت را دارد 
يا نه! يا اگر 
بازيافت شدني 
است آيا به صرفه 
است كه ما آن را 
به چرخه بازيافت 
هدايت كنيم يا 
نه هزينه بيشتري 
را به ما تحميل 
مي كند

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5147

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

13

طالق بدست برادر15
 ب�رادرم مدارك فرزاد را جعل ك�رد و به اتفاق او به دادگاه خانواده رفته و تقاضاي طالق 
توافقي كرديم. اين در حالي بود كه فرهاد و دايي ام نيز به عنوان ش�اهد در دادگاه حضور 

يافتند

16 ضرورت بررسـي شبهات و شفاف سـازي رأي دیوان عدالت عليه مرتضوي14
 در شرايط كنوني طرح اين گونه مسائل در فضايي توأم با تنش و التهاب و ايجاد نگراني براي 
33 ميليون بيمه شده تنها منجر به چالش هايي بين مسئوالن و دستگاه ها مي شود و كشور را 

از فضاي كار و تالش و خدمت رساني دور مي كند

يك ماه و نيم از زمان اجراي طرح ممنوعيت 
تردد خودروهاي فرسوده در 8 كالنشهر كشور 

مي گذرد، ولي اين خودروها همچنان در 
جاده هاي بي قانوني مي رانند. با گذشت اين 
مدت از اجرا نشدن مصوبه هيأت وزيران و 

كارگروه كاهش آلودگي هوا قراضه ها همچنان 
رژه مي روند

 براي هر چيزي زكاتي است
زكاتي  چيزي  هر  »براي 
ارزشمند  اين سخن  است« 
اك��رم)ص(  پيامب��ر  را 
»هر  اين  قطع��ًا  فرموده اند. 
چيز« شامل سالمتي جسم 
و روح ما هم مي شود. شامل 
توانايي ها و تخصص هاي ما 

هم مي ش��ود. اين يعني اينكه ما بايد ش��اكر باش��يم و تا آنجا كه از 
دس��ت و توان مان برمي آي��د از اين توانمندي ه��ا در جهت كمك به 
نيازمندان بهره بگيريم. با اين كار نه تنها به س��المت روح و روان مان 

مدد مي رسانيم بلكه زكات آن را هم پرداخت مي كنيم.
دوس��تي مي گفت در يك مدرسه دولتي پدر يكي از دانش آموزان 
چشم پزشك است. در هر سال تحصيلي يك بار با حضور در مدرسه 
س��المت چشم هاي همه دانش آموزان مدرس��ه را مورد سنجش قرار 

مي دهد. 
مادر يكي از دانش آموزان هم دندانپزشك است، او نيز سالي دو بار 
به مدرس��ه مي آيد و چند روز وقت صرف مي كند تا دندان هاي همه 
دانش آموزان مدرس��ه را معاينه كند و آن هاي��ي را كه نياز به درمان 

دارند به مراكز دندانپزشكي مربوطه ارجاع دهد. 
يكي ديگر از والدين نقاش س��اختمان است و هرگاه در مدرسه به 
تخصص او نياز باشد خود را به مدرسه مي رساند. برخي از والدين هم 
كه از توان ش��غلي آنها نمي توان در مدرسه استفاده كرد در حد وسع 
و توان خود به مدرس��ه كمك مالي مي كنند تا هم احتياجات مدرسه 

رفع شود و هم به دانش آموزان نيازمند مدرسه كمك شود. 
در ي��ك نگاه كلي وقتي همه قدم هاي خيرخواهانه به نظر كوچك 

در كنار هم قرار مي گيرد كارهاي بزرگي به سرانجام مي رسد. 
زندگي ماش��يني امروز آنچنان ذهن ما را به خود مشغول كرده و 
وقت و زمان ما را در اختيار گرفته اس��ت كه خيلي از اوقات فقط به 
فكر دلمشغولي هاي خود و حل مشكالت مان هستيم و گاهي وقت ها 
كمتر پيش مي آيد كه دستگيري از ديگران و گام برداشتن در جهت 
نيازه��اي آدم هاي دور و برمان را مورد توجه قرار دهيم. در حالي كه 
با اين كار از حصار تنهايي خود كه در اين شيوه زندگي ناخواسته در 

آن گرفتار شده ايم، بيرون خواهيم آمد.
گاهي نيم نگاهي به زندگي، خواسته ها و نيازمندي هاي اطرافيانمان 
باعث مي ش��ود آنها را ج��ور ديگري ببينيم و خود را براي پاس��خ به 

خواسته هاي آنها آماده كنيم. 
هميش��ه مس��ائلي كه به نظر ما س��خت مي آين��د راه حل چندان 
دش��واري ندارن��د. گاهي با يك خوش خلقي، گاه��ي با يك خواهش، 
گاهي با يك عذرخواهي و گاهي فقط با يك قدم برداش��تن مشكالت 

حل مي شود.
همه اين توانمندي هاي به ظاهر كم ارزش��ي كه در ما نهادينه شده 
اس��ت  هرگاه از آنها در راه گره گشايي اس��تفاده كرده ايم بدانيم كه 

زكات اين نعمت ها را پرداخته ايم.

90 درصد مشكالت زیست محيطي كشور مربوط به خارج از مرزهاست
 كشوری همانند تركيه بر روی رودخانه باالدست خود 180 سد احداث كرده است كه آورد آب 
در رودخانه فرات و دجله بسيار كاهش يافته و در سوريه مشكل به وجود آمده و كانون های 

توليد ريزگرد نيز به وجود آمده است
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شهناز سلطاني

یادداشت

 افقي:
1-مديري��ت تجهيز و تخصيص منابع 
در ب��ازار پول – غمگين و آزرده بر اثر 

ناكامي يا نااميدي
2- حك��م – حال��ت بين نشس��ته و 

برخاسته – سرباز نيروي دريايي
3- مخت��رع تلف��ن – نوع��ي بازي – 

اصطالحي در فوتبال – جرقه آتش
4- س��هو و خط��ا – خ��ود را ب��ا آن 

مي بينيم – سدي در جنوب كشور
5- ج��اده قط��ار – نوعي خ��وراك – 

حرف ربط
6- قلعه صدر اسالم – از هفت سين ها 

– آمپول زدن
7- دو ي��ار بلندق��د! – پ��رده دري و 

بي شرمي – زينت دهنده مهماني
 – كيوس��ك   – تحصيل��ي  دوره   -8

روشنايي، فروغ – ترش و شيرين
9- نگهبان��ي، ديده باني – ييالق كرج 

– دريا
10- جايزه س��ينما – هلهله شادي – 

پرنده اي از گنجشك سانان
11- نوع��ي ش��يريني – خرگوش – 

نصف
12- بوييدن – چاالكي – متدين

13- بلندي آس��مان – از صنايع دستي 
جنوب ايران – چوب ويولن نوازي – فلز 

سرچشمه
14- پل��كان زين – عن��وان ورزش هاي 
معتبري ك��ه اكنون در ح��ال برگزاري 

است – توانايي، خوراك
15- امتحان – از قالب هاي شعر فارسي

 عمودي:
1-پدر – لقب جامي 

2- بهش��ت گيالن – م��ددكار – كانون 
دايره

3- مذك��ر – س��بزي نقل��ي –  نمون��ه 
ساختمان – غذاي آخر!

4- گن��اه ب��زرگ - رس��تني 
چتري شكل – آش

 – عق��ب  و  پش��ت   -5
چاره انديشي – آسيب

6- فك��ر – ل��ب از س��خن 
آبي��اري  اب��زار  فروبس��ته – 

گياهان
7- پرتاب س��نگ – منطقه 
پهلوان  ته��ران –  تفريح��ي 

قدرتمند يونان
8- آب صف��ر درجه – عبث 
و بيه��وده – پارچه گياهي – 

گرفتني از نابكار
9- دختر بي پدر – زننده – از 

اسلحه هاي شمشيربازي
10- پاكي��زه كردن نفس – در محل 
ي��ا م��ورد نامناس��ب – كوچكت��ر از 

اقيانوس
11- هرگز نه – قيصر – گياهي با ساقه 

ضخيم
12- انبار كش��تي – چوب سوزاندني – 

خرج زندگي
13- كلمه آرزو – س��اكت – با رفت آيد 

– هنوز قاچ نشده!
14- جنگ و پي��كار – فرمان مغولي – 

رود كارها!
15- غذاي خوش��مزه شمالي از بادنجان 

كباب شده – رديف

 افقي:
1- تابلويي از بوتيچلي – ش��هري در 

استان گيالن
2- حيوان مسابقه – وجاهت – نوشته 

را معتبر مي كند
3- پس��وند نسبت – عقيم – نمدزين 

– وسني
4- عاجز، درمانده – قالب سنگ – به 

معني زنده جاويد
5- باروبن��ه – كتاب آس��ماني – نيزه 

كوچك
6- كاهل – كشور همسايه – ارفاق

7- پس��وند حاصل مصدر – عشوه گر 
– رنجش

8- سوي ديگر – چراغ دريايي – ماه 
آتشين – نهنگ

9- جهانگرد بحري – زن همنش��ين 
– حرف يوناني

و  نش��انه ها   – واح��د  يكت��ا،   -10
معجزه ها – آرزوي خيالي

11- لنگ��ه ب��ار – ش��يرزن كربال – 
همچنين

12- زائوترسان – پژوهش – حرص 
و طمع

13- زب��ان كش��يدن – مس��اوي در 
ش��طرنج – ب��زرگان – از گروه هاي 

خوني
14- هيكل – ش��يرازي اش خوردن 

دارد – كار برجسته
15- آنچه فراگرفته ش��ده اس��ت – 

مركز شيلي
 عمودي:

1- توبه كننده – پايتخت هندوراس
2- ه��وو – مك��ر و حيله – پس��ت 

فطرت
3- مغ��ز يا هس��ته اصل��ي چيزي – 

پرروغن – وسيله – پرتگاه موشك
4- فرزند بدرفتار و نااهل – شهرستاني 
در اس��تان آذربايجان شرقي – مرغي 

افسانه اي
5- اداره عالي – آس��ايش – موسيقي 

غربي
6- س��الح جنگجوي قدي��م – لج – 

بلندترين جانور روي زمين
بي جنب��ش،  7- كل��را – س��كون – 

ساكن
 – ضدنش��يب   – تش��بيه  ادات   -8
مردمك چشم – نوعي رسوب زميني

9- سردسير – مراسم – منفك
10- آبخوري – رنج، گزند 

– كشور آسيايي
11- رش��ته باريك – حيا 

– پاكدامني
12- مخفف گاه – مرطوب 

– شيطان
13- گل��ه – تحفه – ثقل 

– هر فصل يسنا
 – ب��ودن  آش��كار   -14
از سيستم گوارش  بخشي 
 – نش��خواركنندگان 

يك ششم
15- هافب��ك اس��پانيايي 
منچسترس��يتي – واح��د 

پول مشترك اروپا

حجت االسالم بهمن شریف زاده

بش��ر براي دس��تيابي ب��ه مطالباتش 
راه ه��اي زي��ادي را تجربه كرده اس��ت. 
متداول ترين ش��يوه اي كه بش��ر در حال 
تجربه آن است ش��يوه هاي سلبي است؛ 
ش��يوه هايي كه براي رس��اندن بش��ر به 
آرامش سفارش به عدم تفكر به خواسته 

مي كنند.
اش��اره اي كردم به شيوه و راهي نو كه 
امروز برخي از غربي ها پيشنهاد مي دهند 
البته هنوز متداول و ش��ايع نشده اما در 
حال رش��د و گس��ترش اس��ت كه از آن 
به قانون ج��ذب تعبير مي كنند. آنها هم 
مي گويند بشر نبايد خواسته هاي خود را 
فراموش كند و راه هايي مثل يوگا و تي ام 
را غير مناس��ب مي دان��د بلكه مي گويند 
انسان بايد بر خواس��ته اش تمركز كند و 
چنان خيال كند كه به احس��اس برسد. 
مي گوين��د انرژي ه��اي مثبت به انس��ان 
جذب و به خواسته اش مي رسد، كتاب هاي 
زيادي هم ترجمه شده و خيلي ها خوانده 
و احساس خوبي به آنها دست مي دهد و 

به ديگران هم توصيه مي كنند.
ما هم ب��اور داريم كه راه رس��يدن به 
آرامش فراموش كردن خواسته ها نيست 
بلكه بايد به خواسته رسيد تا آرام گرفت و 
اگر مطالبه مطلوبات را داشته باشيم رشد 
و ترقي مي كنيم نه اين كه از مطالبه صرف 
نظر كنيم. نبايد مطالبات را كنار گذاشت 
چون آن راه سستي و خمودي است، براي 
رشد و ترقي بايد درصدد تحقق مطالبات 
برآمد. مدعيان قانون جذب يعني جذب 
انرژي ها از بي��رون، مي گويند انرژي هاي 
مثبت و منف��ي در اين دني��ا وجود دارد 
اگر ش��ما گرايش بدي داشته باشيد و بر 
آن متمركز ش��ويد آن را هم جذب خود 

مي كنيد.
قان��ون ج��ذب اگرچ��ه بر برخ��ي از 
واقعيات نظر دارد و درس��ت هم نظر دارد 
اما مثل بس��ياري از انديش��ه ها، فرضيات 
و تئوري هاي��ي كه در غ��رب پديد آمده 
در افق��ي كوتاه به انس��ان ن��گاه مي كند، 
اومانيسم يا انسان محوري انديشه اي بود 
كه در غرب پا گرفت، از پانصد سال پيش 
رشد كرد و محوريت را در غرب به انسان 
داد اين نظريه براي ارزش دادن به انسان 
پديد آمد چون پيش از رنس��انس انسان 
بشدت تحقير شد، در قرون وسطا انسان را 
خيلي تحقير و خوار كردند و همين انسان 
را برآشفت و نهضتي فكري و ريشه اي برپا 
ش��د، اين نهضت با فرضيه اومانيسم آغاز 
شد، گفتند كليس��اي كاتوليك انسان را 
تحقير كرده پس بايد به انس��ان بها داد، 
ح��رف حرف خوبي اس��ت ام��ا افق نگاه 
انديشمندان غربي افق كوتاهي بود، يعني 
بشر را با تمام ظرفيتش نمي ديدند بلكه آن 
را تنها در ظرف ماده مشاهده و مالحظه 

كردن��د، به ق��ول برخي از اه��ل معرفت 
اول و آخ��ر و آغ��از و پايان��ش را نديدند،  
مي خواستند به انسان احترام بگذارند و به 
آن بها دهند اما انس��ان را چقدر ديدند؟ 
فقط آن را در افق مادي ديدند، نتوانستند 
انسان را با بي كرانگي هاي ظرفيت هايش 
مشاهده كنند، انسان داراي ظرفيت هاي 
بي ان��دازه اس��ت براي همين هم انس��ان 
مي توان��د خليف��ه خدا ش��ود، يك ظرف 
كوچ��ك نمي تواند جانش��ين خدا ش��ود 
چ��ون ظ��رف كوچك نمي توان��د صفات 
الهي را نش��ان دهد تنها ظرفي مي تواند 
صفات خداوندي را نش��ان دهد كه ظرف 
بي كران باشد و خداوند هم به خاطر خلق 
چنين ظرفي به خود تبريك گفته است، 
فتبارك اهلل احس��ن الخالقي��ن، مي دانيد 
معني اين جمله چيس��ت؟ يعني انسان 
داراي ظرفي است كه مي تواند عشق، علم، 
عظم��ت و صفات بي اندازه را نمايان كند، 
حاال برخي انسان ها ظرف خود را نمايان 
كردند و صفات بي كران خدا در وجودشان 
منعكس شده مثل موال اميرالمؤمنين، به 
او كه نگاه مي كنيد آينه تمام نماي اوصاف 
بي كران الهي است يعني شما نمي توانيد 
بگوييد عزت در وجود علي عليه الس��الم 
اي��ن اندازه خاص اس��ت، بلك��ه عزت در 
وجود علي عليه الس��الم بي اندازه اس��ت، 
نمي توانيد بگوييد عظمت در وجود علي 
عليه الس��الم اندازه دارد، قدرت او اندازه 
دارد بلكه همه اينها در او بي كران اس��ت 
چون علي ظرف است آينه است، همه اين 
ظرف را دارند اما اين كه چه كسي بتواند 
آينه وجودي اش را به س��مت خدا بگيرد 
تا همه صفات خدا با بي كرانگي هايش در 
وجود او منعكس ش��ود اين نياز به تالش 
دارد »ليس لالنس��ان اال ما س��عي« بايد 
تالش كند تا بتواند منعكس كند. انسان 
در فرهنگ ما كس��ي اس��ت كه مي تواند 
هم��ه صفات خدا، آن هم نه با اندازه بلكه 
بي ان��دازه را در وجودش منعكس كند، ما 
انس��ان را اين گونه مي بينيم اما در غرب 
انس��ان اينقدر ديده نمي شد، نه آغاز و نه 
پايان��ش را نفهميد، اين آغ��از و پايان به 
معناي گريه ابتدايي كودك و نفس پاياني 
مرگ نيس��ت، مبدأ و معاد است، من اهلل 
اس��ت، الي هلل اس��ت، مي گويد انا هلل و انا 
اليه راجعون؛ اشتباه نشود كه آغاز و انجام 
انسان تولد و مرگ است، غرب هم انسان 

را همين تولد و مرگ ديد.
از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 
به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم

ديد اس��الم من اهلل و الي اهلل است، ما از 
عدم آغاز ش��ديم يا از وجود؟ اشتباه است 
كه بگوييم از عدم آغاز ش��ديم، ما از خدا 
يعني از وجود آغاز شديم. يعني خدا شعاع 
وجود الهي و فيض وجود الهي اس��ت كه 
خلقت به وجود آمد، در روايات هست كه 

حضرت رضا عليه السالم مي فرمايند شما 
از نور ما هستيد مثل شعاعي كه از آفتاب 
خارج شده و به آفتاب باز مي گردد، از نور 
آمديم به نور بر مي گرديم يعني از بي نهايت 
به بي نهايت، اما بعد از رنس��انس انس��ان 
كوچك ديده شد لذا هرچند خواستند او 
را تكريم كنند و به او بها دهند اما به همان 
اندازه اي كه انسان را مي ديدند به وي بها 
دادند و ما ب��ا اين نوع بها دادن مخالفيم. 
بزرگ��واري مي گفت ما اگر با اومانيس��م 
غرب��ي مخالفيم ن��ه اين كه ب��ا محوريت 
انسان مخالفيم بلكه با اينقدر ديدن انسان 
مخالفيم، انس��ان را ب��زرگ و از بي نهايت 
به بي نهايت بايد ديد كه آن زمان انس��ان 
خليفئ اهلل ديده مي شود، قانون جذب هم 
ب��ا همين نگاه كوچك و محدود مي گويد 
به خواس��ته اي كه داري بينديش تا به آن 
برس��ي اما از كجا؟ كجاست آن خواسته، 
افق ه��اي بي ك��ران را نش��ان نمي دهد، 
مي گويد خواسته ات ثروت است؟ ثروتي 
كه جلوي چش��مت مي بين��ي، همين را 
بطل��ب و بر آن تمركز كن، به آن خواهي 
رسيد، انديشمندان غربي اين را مي گويند، 
خواسته ات مقام است مي خواهي مدير و 
رئيس ش��وي به آن تمركز ك��ن تا بدان 
برسي، مثل ش��يوه هاي سلبي نمي گويد 
به آن فكر نكن مي گويد فكر كن مي توانم 
رئيس ش��وم، انرژي هايي ك��ه مربوط به 
اين خواس��ته است به تو جذب مي شود و 
سرانجام به خواسته ات مي رسي، هرچقدر 
تمركز بيشتر شود رسيدن به خواسته هم 
س��ريع تر اتفاق مي افتد. اما ببينيد چقدر 
انسان را كوچك مي بيند. مطلوبات بشر را 
چقدر مي بيند! مي گويد همين قدر كه به 
جلوي پايت نگاه مي كني بس است بر آن 
تمركز كن تا به آن برسي. در مهارت ذكر 
ما اين مشكل را نداريم، ما در مهارت ذكر 
نه مشكل راه هاي سلبي را داريم كه بگويد 
خواس��ته هايت را از ذهن بيرون كن و نه 
مش��كل قانون جذب انديشمندان غربي 
را كه انس��ان را آنق��در كوچك و محدود 

مي بيند.
م��ا مه��ارت ذكر را عرض��ه مي كنيم، 
مهارت ذكر يعني خواس��ته خودت را در 
خدا پيدا كن، خواس��ته ثروت را در اسم 
غني خدا پيدا كن، وقتي اس��م غني خدا 
را گفتي در ثروت محدود نمي مانيد بلكه 
به غناي بي اندازه شتاب مي گيريد. شايد 
ابت��دا در خانواده، فامي��ل، بين همكاران 
و دوس��تان و مؤسس��ه ات بخواهي عزيز 
باش��ي اما اگر ذاكر اس��م عزيز شديد به 
اينقدر اكتفا نمي كنيد بلكه غرق در عزت 
بي كران ش��ده و همه چيز برايت كوچك 
مي ش��ود چون در عظم��ت و عزت غرق 
مي شويد، اين تفاوت ذكر با قانون جذب 
اس��ت. قانون جذب مي گويد بر بخش��ي 
از بي ك��ران تمركز كن بر بخش��ي كه دم 

دستي است. اما وقتي انسان خواسته خود 
را به اس��م عزيز حق تعالي گره زد هم به 
بي كران متصل مي ش��ود. ش��مس الدين 
تبريزي مي گويد: هر كه به دنيا نگرد چاكر 
دني��ا گردد، هر كه ب��ه عقبي نگرد چاكر 
عقبي گردد، هر كه ب��ه موال نگرد دنيا و 
عقبي چاكر او گردند، امير المؤمنين فقط 
به م��وال نگاه كرد، دنيا و عقبي مخلص و 
چاكرش هستند، چون آنچه را مي خواست 
به نام خدا گ��ره زده بود. قانون جذب در 
افق كوچكي انسان را نگاه مي كند؛ انسان 
بي شناس��نامه، بي آغاز و انجام. اما در ذكر 

آغاز و انجام بي نهايت است. 
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش /

باز جويد روزگار وصل خويش
 اصل ووص��ل بي نهايت اس��ت. نكته 
ديگر قابل اش��اره آن است كه آرامش در 
دو سطح قابل تعريف است، سطح نخست 

ايمان و اميد و سطح دوم احساس.
سفارش شده است وقتي دعا مي كنيد 
خواسته خود را پش��ت در ببينيد، وقتي 
گفتي��د خدايا عزت، ث��روت، انس و غيره 
مي خواهم آن را پش��ت در خانه ببينيد، 
يعني بايد ايمان داش��ت، چ��ون اگر اين 
ايمان وجود نداشته باشد كه خدا مي داند، 
مي تواند، بخيل نيست و اهل لطف و كرم 
اس��ت نمي توانيد خواس��ته خود را پشت 
در ببينيد. بايد ب��ه اين چهار چيز ايمان 
داشت. اين چهار باور است كه وقتي شما 
صدا مي زنيد خواسته خود را برآورده شده 
مي بينيد وقتي اين گونه ش��د انسان آرام 
مي گيرد. اين يك س��طح از آرامش است. 
اگر انس��ان شك كرد ناآرام مي شود، پس 

بايد يقين داشت.
س��طح بعدي احس��اس اجابت است، 
يعني وقتي خواس��ته اي داري��د و خدا را 
صدا مي كنيد احساس كنيد كه خواسته 
اجابت شده است، اين مال اوليااهلل است، 
وقتي انس��ان را خوار مي كنند اسم عزيز 
را كه به زبان مي آورد احس��اس كند كه 
در ع��زت الهي غرق ش��ده اس��ت. وقتي 
احس��اس ناامني به وجود آم��د بگويد يا 
امان من ال امان له بايد احس��اس امنيت 
كند، يعني احس��اس شود كه هيچ كس 
ديگر نمي تواند به انس��ان آسيبي برساند. 
بي اندازه و بي كران يعني هيچ جايي نبايد 
خالي از او باشد، اگر عزتش بي كران است 
پس هيچ جا نبايد خالي از عزت خدا باشد، 
اگر ايم��ان داري كه عظمت خدا بي اندازه 
است پس هيچ جايي نيست كه از عظمت 
الهي خالي باش��د. پس خدا همه جا را پر 
كرده، مشكل ضعف ديد من است كه خدا 
را نمي بينم و احس��اس نمي كنم، اگر من 
بتوانم با ذكر امان خدا را احساس كنم در 
دل خطرات هم احساس ناامني نمي كنم. 
اين گونه انسان در اوج آرامش است و اين 

اوج آرامش همان نفس مطمئنه است.

ذكر مهارت - 3         اتصال خواسته ها به بي نهايت
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كاالها پس از مرگشان چه مي شوند؟
جنازه بر زمين مانده زباله هاي بدون شناسنامه
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شناسنامه توليد 
به ما نشان 
مي دهد كه مثاًل 
در اين كاال از چه 
موادي استفاده 
شده و آيا قابليت 
بازيافت را دارد 
يا نه! يا اگر 
بازيافت شدني 
است آيا به صرفه 
است كه ما آن را 
به چرخه بازيافت 
هدايت كنيم يا 
نه هزينه بيشتري 
را به ما تحميل 
مي كند
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جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5147

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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طالق بدست برادر15
 ب�رادرم مدارك فرزاد را جعل ك�رد و به اتفاق او به دادگاه خانواده رفته و تقاضاي طالق 
توافقي كرديم. اين در حالي بود كه فرهاد و دايي ام نيز به عنوان ش�اهد در دادگاه حضور 

يافتند

16 ضرورت بررسـي شبهات و شفاف سـازي رأي دیوان عدالت عليه مرتضوي14
 در شرايط كنوني طرح اين گونه مسائل در فضايي توأم با تنش و التهاب و ايجاد نگراني براي 
33 ميليون بيمه شده تنها منجر به چالش هايي بين مسئوالن و دستگاه ها مي شود و كشور را 

از فضاي كار و تالش و خدمت رساني دور مي كند

يك ماه و نيم از زمان اجراي طرح ممنوعيت 
تردد خودروهاي فرسوده در 8 كالنشهر كشور 

مي گذرد، ولي اين خودروها همچنان در 
جاده هاي بي قانوني مي رانند. با گذشت اين 
مدت از اجرا نشدن مصوبه هيأت وزيران و 

كارگروه كاهش آلودگي هوا قراضه ها همچنان 
رژه مي روند

 براي هر چيزي زكاتي است
زكاتي  چيزي  هر  »براي 
ارزشمند  اين سخن  است« 
اك��رم)ص(  پيامب��ر  را 
»هر  اين  قطع��ًا  فرموده اند. 
چيز« شامل سالمتي جسم 
و روح ما هم مي شود. شامل 
توانايي ها و تخصص هاي ما 

هم مي ش��ود. اين يعني اينكه ما بايد ش��اكر باش��يم و تا آنجا كه از 
دس��ت و توان مان برمي آي��د از اين توانمندي ه��ا در جهت كمك به 
نيازمندان بهره بگيريم. با اين كار نه تنها به س��المت روح و روان مان 

مدد مي رسانيم بلكه زكات آن را هم پرداخت مي كنيم.
دوس��تي مي گفت در يك مدرسه دولتي پدر يكي از دانش آموزان 
چشم پزشك است. در هر سال تحصيلي يك بار با حضور در مدرسه 
س��المت چشم هاي همه دانش آموزان مدرس��ه را مورد سنجش قرار 

مي دهد. 
مادر يكي از دانش آموزان هم دندانپزشك است، او نيز سالي دو بار 
به مدرس��ه مي آيد و چند روز وقت صرف مي كند تا دندان هاي همه 
دانش آموزان مدرس��ه را معاينه كند و آن هاي��ي را كه نياز به درمان 

دارند به مراكز دندانپزشكي مربوطه ارجاع دهد. 
يكي ديگر از والدين نقاش س��اختمان است و هرگاه در مدرسه به 
تخصص او نياز باشد خود را به مدرسه مي رساند. برخي از والدين هم 
كه از توان ش��غلي آنها نمي توان در مدرسه استفاده كرد در حد وسع 
و توان خود به مدرس��ه كمك مالي مي كنند تا هم احتياجات مدرسه 

رفع شود و هم به دانش آموزان نيازمند مدرسه كمك شود. 
در ي��ك نگاه كلي وقتي همه قدم هاي خيرخواهانه به نظر كوچك 

در كنار هم قرار مي گيرد كارهاي بزرگي به سرانجام مي رسد. 
زندگي ماش��يني امروز آنچنان ذهن ما را به خود مشغول كرده و 
وقت و زمان ما را در اختيار گرفته اس��ت كه خيلي از اوقات فقط به 
فكر دلمشغولي هاي خود و حل مشكالت مان هستيم و گاهي وقت ها 
كمتر پيش مي آيد كه دستگيري از ديگران و گام برداشتن در جهت 
نيازه��اي آدم هاي دور و برمان را مورد توجه قرار دهيم. در حالي كه 
با اين كار از حصار تنهايي خود كه در اين شيوه زندگي ناخواسته در 

آن گرفتار شده ايم، بيرون خواهيم آمد.
گاهي نيم نگاهي به زندگي، خواسته ها و نيازمندي هاي اطرافيانمان 
باعث مي ش��ود آنها را ج��ور ديگري ببينيم و خود را براي پاس��خ به 

خواسته هاي آنها آماده كنيم. 
هميش��ه مس��ائلي كه به نظر ما س��خت مي آين��د راه حل چندان 
دش��واري ندارن��د. گاهي با يك خوش خلقي، گاه��ي با يك خواهش، 
گاهي با يك عذرخواهي و گاهي فقط با يك قدم برداش��تن مشكالت 

حل مي شود.
همه اين توانمندي هاي به ظاهر كم ارزش��ي كه در ما نهادينه شده 
اس��ت  هرگاه از آنها در راه گره گشايي اس��تفاده كرده ايم بدانيم كه 

زكات اين نعمت ها را پرداخته ايم.

90 درصد مشكالت زیست محيطي كشور مربوط به خارج از مرزهاست
 كشوری همانند تركيه بر روی رودخانه باالدست خود 180 سد احداث كرده است كه آورد آب 
در رودخانه فرات و دجله بسيار كاهش يافته و در سوريه مشكل به وجود آمده و كانون های 

توليد ريزگرد نيز به وجود آمده است
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شهناز سلطاني

یادداشت

 افقي:
1-مديري��ت تجهيز و تخصيص منابع 
در ب��ازار پول – غمگين و آزرده بر اثر 

ناكامي يا نااميدي
2- حك��م – حال��ت بين نشس��ته و 

برخاسته – سرباز نيروي دريايي
3- مخت��رع تلف��ن – نوع��ي بازي – 

اصطالحي در فوتبال – جرقه آتش
4- س��هو و خط��ا – خ��ود را ب��ا آن 

مي بينيم – سدي در جنوب كشور
5- ج��اده قط��ار – نوعي خ��وراك – 

حرف ربط
6- قلعه صدر اسالم – از هفت سين ها 

– آمپول زدن
7- دو ي��ار بلندق��د! – پ��رده دري و 

بي شرمي – زينت دهنده مهماني
 – كيوس��ك   – تحصيل��ي  دوره   -8

روشنايي، فروغ – ترش و شيرين
9- نگهبان��ي، ديده باني – ييالق كرج 

– دريا
10- جايزه س��ينما – هلهله شادي – 

پرنده اي از گنجشك سانان
11- نوع��ي ش��يريني – خرگوش – 

نصف
12- بوييدن – چاالكي – متدين

13- بلندي آس��مان – از صنايع دستي 
جنوب ايران – چوب ويولن نوازي – فلز 

سرچشمه
14- پل��كان زين – عن��وان ورزش هاي 
معتبري ك��ه اكنون در ح��ال برگزاري 

است – توانايي، خوراك
15- امتحان – از قالب هاي شعر فارسي

 عمودي:
1-پدر – لقب جامي 

2- بهش��ت گيالن – م��ددكار – كانون 
دايره

3- مذك��ر – س��بزي نقل��ي –  نمون��ه 
ساختمان – غذاي آخر!

4- گن��اه ب��زرگ - رس��تني 
چتري شكل – آش

 – عق��ب  و  پش��ت   -5
چاره انديشي – آسيب

6- فك��ر – ل��ب از س��خن 
آبي��اري  اب��زار  فروبس��ته – 

گياهان
7- پرتاب س��نگ – منطقه 
پهلوان  ته��ران –  تفريح��ي 

قدرتمند يونان
8- آب صف��ر درجه – عبث 
و بيه��وده – پارچه گياهي – 

گرفتني از نابكار
9- دختر بي پدر – زننده – از 

اسلحه هاي شمشيربازي
10- پاكي��زه كردن نفس – در محل 
ي��ا م��ورد نامناس��ب – كوچكت��ر از 

اقيانوس
11- هرگز نه – قيصر – گياهي با ساقه 

ضخيم
12- انبار كش��تي – چوب سوزاندني – 

خرج زندگي
13- كلمه آرزو – س��اكت – با رفت آيد 

– هنوز قاچ نشده!
14- جنگ و پي��كار – فرمان مغولي – 

رود كارها!
15- غذاي خوش��مزه شمالي از بادنجان 

كباب شده – رديف

 افقي:
1- تابلويي از بوتيچلي – ش��هري در 

استان گيالن
2- حيوان مسابقه – وجاهت – نوشته 

را معتبر مي كند
3- پس��وند نسبت – عقيم – نمدزين 

– وسني
4- عاجز، درمانده – قالب سنگ – به 

معني زنده جاويد
5- باروبن��ه – كتاب آس��ماني – نيزه 

كوچك
6- كاهل – كشور همسايه – ارفاق

7- پس��وند حاصل مصدر – عشوه گر 
– رنجش

8- سوي ديگر – چراغ دريايي – ماه 
آتشين – نهنگ

9- جهانگرد بحري – زن همنش��ين 
– حرف يوناني

و  نش��انه ها   – واح��د  يكت��ا،   -10
معجزه ها – آرزوي خيالي

11- لنگ��ه ب��ار – ش��يرزن كربال – 
همچنين

12- زائوترسان – پژوهش – حرص 
و طمع

13- زب��ان كش��يدن – مس��اوي در 
ش��طرنج – ب��زرگان – از گروه هاي 

خوني
14- هيكل – ش��يرازي اش خوردن 

دارد – كار برجسته
15- آنچه فراگرفته ش��ده اس��ت – 

مركز شيلي
 عمودي:

1- توبه كننده – پايتخت هندوراس
2- ه��وو – مك��ر و حيله – پس��ت 

فطرت
3- مغ��ز يا هس��ته اصل��ي چيزي – 

پرروغن – وسيله – پرتگاه موشك
4- فرزند بدرفتار و نااهل – شهرستاني 
در اس��تان آذربايجان شرقي – مرغي 

افسانه اي
5- اداره عالي – آس��ايش – موسيقي 

غربي
6- س��الح جنگجوي قدي��م – لج – 

بلندترين جانور روي زمين
بي جنب��ش،  7- كل��را – س��كون – 

ساكن
 – ضدنش��يب   – تش��بيه  ادات   -8
مردمك چشم – نوعي رسوب زميني

9- سردسير – مراسم – منفك
10- آبخوري – رنج، گزند 

– كشور آسيايي
11- رش��ته باريك – حيا 

– پاكدامني
12- مخفف گاه – مرطوب 

– شيطان
13- گل��ه – تحفه – ثقل 

– هر فصل يسنا
 – ب��ودن  آش��كار   -14
از سيستم گوارش  بخشي 
 – نش��خواركنندگان 

يك ششم
15- هافب��ك اس��پانيايي 
منچسترس��يتي – واح��د 

پول مشترك اروپا

حجت االسالم بهمن شریف زاده

بش��ر براي دس��تيابي ب��ه مطالباتش 
راه ه��اي زي��ادي را تجربه كرده اس��ت. 
متداول ترين ش��يوه اي كه بش��ر در حال 
تجربه آن است ش��يوه هاي سلبي است؛ 
ش��يوه هايي كه براي رس��اندن بش��ر به 
آرامش سفارش به عدم تفكر به خواسته 

مي كنند.
اش��اره اي كردم به شيوه و راهي نو كه 
امروز برخي از غربي ها پيشنهاد مي دهند 
البته هنوز متداول و ش��ايع نشده اما در 
حال رش��د و گس��ترش اس��ت كه از آن 
به قانون ج��ذب تعبير مي كنند. آنها هم 
مي گويند بشر نبايد خواسته هاي خود را 
فراموش كند و راه هايي مثل يوگا و تي ام 
را غير مناس��ب مي دان��د بلكه مي گويند 
انسان بايد بر خواس��ته اش تمركز كند و 
چنان خيال كند كه به احس��اس برسد. 
مي گوين��د انرژي ه��اي مثبت به انس��ان 
جذب و به خواسته اش مي رسد، كتاب هاي 
زيادي هم ترجمه شده و خيلي ها خوانده 
و احساس خوبي به آنها دست مي دهد و 

به ديگران هم توصيه مي كنند.
ما هم ب��اور داريم كه راه رس��يدن به 
آرامش فراموش كردن خواسته ها نيست 
بلكه بايد به خواسته رسيد تا آرام گرفت و 
اگر مطالبه مطلوبات را داشته باشيم رشد 
و ترقي مي كنيم نه اين كه از مطالبه صرف 
نظر كنيم. نبايد مطالبات را كنار گذاشت 
چون آن راه سستي و خمودي است، براي 
رشد و ترقي بايد درصدد تحقق مطالبات 
برآمد. مدعيان قانون جذب يعني جذب 
انرژي ها از بي��رون، مي گويند انرژي هاي 
مثبت و منف��ي در اين دني��ا وجود دارد 
اگر ش��ما گرايش بدي داشته باشيد و بر 
آن متمركز ش��ويد آن را هم جذب خود 

مي كنيد.
قان��ون ج��ذب اگرچ��ه بر برخ��ي از 
واقعيات نظر دارد و درس��ت هم نظر دارد 
اما مثل بس��ياري از انديش��ه ها، فرضيات 
و تئوري هاي��ي كه در غ��رب پديد آمده 
در افق��ي كوتاه به انس��ان ن��گاه مي كند، 
اومانيسم يا انسان محوري انديشه اي بود 
كه در غرب پا گرفت، از پانصد سال پيش 
رشد كرد و محوريت را در غرب به انسان 
داد اين نظريه براي ارزش دادن به انسان 
پديد آمد چون پيش از رنس��انس انسان 
بشدت تحقير شد، در قرون وسطا انسان را 
خيلي تحقير و خوار كردند و همين انسان 
را برآشفت و نهضتي فكري و ريشه اي برپا 
ش��د، اين نهضت با فرضيه اومانيسم آغاز 
شد، گفتند كليس��اي كاتوليك انسان را 
تحقير كرده پس بايد به انس��ان بها داد، 
ح��رف حرف خوبي اس��ت ام��ا افق نگاه 
انديشمندان غربي افق كوتاهي بود، يعني 
بشر را با تمام ظرفيتش نمي ديدند بلكه آن 
را تنها در ظرف ماده مشاهده و مالحظه 

كردن��د، به ق��ول برخي از اه��ل معرفت 
اول و آخ��ر و آغ��از و پايان��ش را نديدند،  
مي خواستند به انسان احترام بگذارند و به 
آن بها دهند اما انس��ان را چقدر ديدند؟ 
فقط آن را در افق مادي ديدند، نتوانستند 
انسان را با بي كرانگي هاي ظرفيت هايش 
مشاهده كنند، انسان داراي ظرفيت هاي 
بي ان��دازه اس��ت براي همين هم انس��ان 
مي توان��د خليف��ه خدا ش��ود، يك ظرف 
كوچ��ك نمي تواند جانش��ين خدا ش��ود 
چ��ون ظ��رف كوچك نمي توان��د صفات 
الهي را نش��ان دهد تنها ظرفي مي تواند 
صفات خداوندي را نش��ان دهد كه ظرف 
بي كران باشد و خداوند هم به خاطر خلق 
چنين ظرفي به خود تبريك گفته است، 
فتبارك اهلل احس��ن الخالقي��ن، مي دانيد 
معني اين جمله چيس��ت؟ يعني انسان 
داراي ظرفي است كه مي تواند عشق، علم، 
عظم��ت و صفات بي اندازه را نمايان كند، 
حاال برخي انسان ها ظرف خود را نمايان 
كردند و صفات بي كران خدا در وجودشان 
منعكس شده مثل موال اميرالمؤمنين، به 
او كه نگاه مي كنيد آينه تمام نماي اوصاف 
بي كران الهي است يعني شما نمي توانيد 
بگوييد عزت در وجود علي عليه الس��الم 
اي��ن اندازه خاص اس��ت، بلك��ه عزت در 
وجود علي عليه الس��الم بي اندازه اس��ت، 
نمي توانيد بگوييد عظمت در وجود علي 
عليه الس��الم اندازه دارد، قدرت او اندازه 
دارد بلكه همه اينها در او بي كران اس��ت 
چون علي ظرف است آينه است، همه اين 
ظرف را دارند اما اين كه چه كسي بتواند 
آينه وجودي اش را به س��مت خدا بگيرد 
تا همه صفات خدا با بي كرانگي هايش در 
وجود او منعكس ش��ود اين نياز به تالش 
دارد »ليس لالنس��ان اال ما س��عي« بايد 
تالش كند تا بتواند منعكس كند. انسان 
در فرهنگ ما كس��ي اس��ت كه مي تواند 
هم��ه صفات خدا، آن هم نه با اندازه بلكه 
بي ان��دازه را در وجودش منعكس كند، ما 
انس��ان را اين گونه مي بينيم اما در غرب 
انس��ان اينقدر ديده نمي شد، نه آغاز و نه 
پايان��ش را نفهميد، اين آغ��از و پايان به 
معناي گريه ابتدايي كودك و نفس پاياني 
مرگ نيس��ت، مبدأ و معاد است، من اهلل 
اس��ت، الي هلل اس��ت، مي گويد انا هلل و انا 
اليه راجعون؛ اشتباه نشود كه آغاز و انجام 
انسان تولد و مرگ است، غرب هم انسان 

را همين تولد و مرگ ديد.
از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود 
به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم

ديد اس��الم من اهلل و الي اهلل است، ما از 
عدم آغاز ش��ديم يا از وجود؟ اشتباه است 
كه بگوييم از عدم آغاز ش��ديم، ما از خدا 
يعني از وجود آغاز شديم. يعني خدا شعاع 
وجود الهي و فيض وجود الهي اس��ت كه 
خلقت به وجود آمد، در روايات هست كه 

حضرت رضا عليه السالم مي فرمايند شما 
از نور ما هستيد مثل شعاعي كه از آفتاب 
خارج شده و به آفتاب باز مي گردد، از نور 
آمديم به نور بر مي گرديم يعني از بي نهايت 
به بي نهايت، اما بعد از رنس��انس انس��ان 
كوچك ديده شد لذا هرچند خواستند او 
را تكريم كنند و به او بها دهند اما به همان 
اندازه اي كه انسان را مي ديدند به وي بها 
دادند و ما ب��ا اين نوع بها دادن مخالفيم. 
بزرگ��واري مي گفت ما اگر با اومانيس��م 
غرب��ي مخالفيم ن��ه اين كه ب��ا محوريت 
انسان مخالفيم بلكه با اينقدر ديدن انسان 
مخالفيم، انس��ان را ب��زرگ و از بي نهايت 
به بي نهايت بايد ديد كه آن زمان انس��ان 
خليفئ اهلل ديده مي شود، قانون جذب هم 
ب��ا همين نگاه كوچك و محدود مي گويد 
به خواس��ته اي كه داري بينديش تا به آن 
برس��ي اما از كجا؟ كجاست آن خواسته، 
افق ه��اي بي ك��ران را نش��ان نمي دهد، 
مي گويد خواسته ات ثروت است؟ ثروتي 
كه جلوي چش��مت مي بين��ي، همين را 
بطل��ب و بر آن تمركز كن، به آن خواهي 
رسيد، انديشمندان غربي اين را مي گويند، 
خواسته ات مقام است مي خواهي مدير و 
رئيس ش��وي به آن تمركز ك��ن تا بدان 
برسي، مثل ش��يوه هاي سلبي نمي گويد 
به آن فكر نكن مي گويد فكر كن مي توانم 
رئيس ش��وم، انرژي هايي ك��ه مربوط به 
اين خواس��ته است به تو جذب مي شود و 
سرانجام به خواسته ات مي رسي، هرچقدر 
تمركز بيشتر شود رسيدن به خواسته هم 
س��ريع تر اتفاق مي افتد. اما ببينيد چقدر 
انسان را كوچك مي بيند. مطلوبات بشر را 
چقدر مي بيند! مي گويد همين قدر كه به 
جلوي پايت نگاه مي كني بس است بر آن 
تمركز كن تا به آن برسي. در مهارت ذكر 
ما اين مشكل را نداريم، ما در مهارت ذكر 
نه مشكل راه هاي سلبي را داريم كه بگويد 
خواس��ته هايت را از ذهن بيرون كن و نه 
مش��كل قانون جذب انديشمندان غربي 
را كه انس��ان را آنق��در كوچك و محدود 

مي بيند.
م��ا مه��ارت ذكر را عرض��ه مي كنيم، 
مهارت ذكر يعني خواس��ته خودت را در 
خدا پيدا كن، خواس��ته ثروت را در اسم 
غني خدا پيدا كن، وقتي اس��م غني خدا 
را گفتي در ثروت محدود نمي مانيد بلكه 
به غناي بي اندازه شتاب مي گيريد. شايد 
ابت��دا در خانواده، فامي��ل، بين همكاران 
و دوس��تان و مؤسس��ه ات بخواهي عزيز 
باش��ي اما اگر ذاكر اس��م عزيز شديد به 
اينقدر اكتفا نمي كنيد بلكه غرق در عزت 
بي كران ش��ده و همه چيز برايت كوچك 
مي ش��ود چون در عظم��ت و عزت غرق 
مي شويد، اين تفاوت ذكر با قانون جذب 
اس��ت. قانون جذب مي گويد بر بخش��ي 
از بي ك��ران تمركز كن بر بخش��ي كه دم 

دستي است. اما وقتي انسان خواسته خود 
را به اس��م عزيز حق تعالي گره زد هم به 
بي كران متصل مي ش��ود. ش��مس الدين 
تبريزي مي گويد: هر كه به دنيا نگرد چاكر 
دني��ا گردد، هر كه ب��ه عقبي نگرد چاكر 
عقبي گردد، هر كه ب��ه موال نگرد دنيا و 
عقبي چاكر او گردند، امير المؤمنين فقط 
به م��وال نگاه كرد، دنيا و عقبي مخلص و 
چاكرش هستند، چون آنچه را مي خواست 
به نام خدا گ��ره زده بود. قانون جذب در 
افق كوچكي انسان را نگاه مي كند؛ انسان 
بي شناس��نامه، بي آغاز و انجام. اما در ذكر 

آغاز و انجام بي نهايت است. 
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش /

باز جويد روزگار وصل خويش
 اصل ووص��ل بي نهايت اس��ت. نكته 
ديگر قابل اش��اره آن است كه آرامش در 
دو سطح قابل تعريف است، سطح نخست 

ايمان و اميد و سطح دوم احساس.
سفارش شده است وقتي دعا مي كنيد 
خواسته خود را پش��ت در ببينيد، وقتي 
گفتي��د خدايا عزت، ث��روت، انس و غيره 
مي خواهم آن را پش��ت در خانه ببينيد، 
يعني بايد ايمان داش��ت، چ��ون اگر اين 
ايمان وجود نداشته باشد كه خدا مي داند، 
مي تواند، بخيل نيست و اهل لطف و كرم 
اس��ت نمي توانيد خواس��ته خود را پشت 
در ببينيد. بايد ب��ه اين چهار چيز ايمان 
داشت. اين چهار باور است كه وقتي شما 
صدا مي زنيد خواسته خود را برآورده شده 
مي بينيد وقتي اين گونه ش��د انسان آرام 
مي گيرد. اين يك س��طح از آرامش است. 
اگر انس��ان شك كرد ناآرام مي شود، پس 

بايد يقين داشت.
س��طح بعدي احس��اس اجابت است، 
يعني وقتي خواس��ته اي داري��د و خدا را 
صدا مي كنيد احساس كنيد كه خواسته 
اجابت شده است، اين مال اوليااهلل است، 
وقتي انس��ان را خوار مي كنند اسم عزيز 
را كه به زبان مي آورد احس��اس كند كه 
در ع��زت الهي غرق ش��ده اس��ت. وقتي 
احس��اس ناامني به وجود آم��د بگويد يا 
امان من ال امان له بايد احس��اس امنيت 
كند، يعني احس��اس شود كه هيچ كس 
ديگر نمي تواند به انس��ان آسيبي برساند. 
بي اندازه و بي كران يعني هيچ جايي نبايد 
خالي از او باشد، اگر عزتش بي كران است 
پس هيچ جا نبايد خالي از عزت خدا باشد، 
اگر ايم��ان داري كه عظمت خدا بي اندازه 
است پس هيچ جايي نيست كه از عظمت 
الهي خالي باش��د. پس خدا همه جا را پر 
كرده، مشكل ضعف ديد من است كه خدا 
را نمي بينم و احس��اس نمي كنم، اگر من 
بتوانم با ذكر امان خدا را احساس كنم در 
دل خطرات هم احساس ناامني نمي كنم. 
اين گونه انسان در اوج آرامش است و اين 

اوج آرامش همان نفس مطمئنه است.

ذكر مهارت - 3         اتصال خواسته ها به بي نهايت
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كاالها پس از مرگشان چه مي شوند؟
جنازه بر زمين مانده زباله هاي بدون شناسنامه
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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     

سالمـت... 
10 نشانه  بیماری های  کلیوی
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13
1 6 8
7 5
3 1

1 2
9 3 7

8 4 9
5 7 4
2 9 3

6 3 8 2

14
9 1 3 5 4

4 8 7
3 9

8 1 4 2
2 9 1
5 6 8 7

9 2 1
5 4 8

6 8

15
9 8

5 7 1
6 1 9

6 3
3 2 5
2 3 1 9

4 5 1 7
1 2 7 5

5 4 2

16
4 9 2 8

5 8 7
8 4 3

3 7
9 8 6

5 6 4
1 7 2 8 6

1 4 7
2 6

افراد بسیار زیادی 
در سراسر جهان، 

بدانند  اینکه  بدون 
کلیوی  بیمــاری  با 

زندگی می کنند. 
بیماری کلیوی چندین عالمت 
فیزیکی دارد ولــی گاهی اوقات 
افراد این عالمت ها را به مشکالت 
همچنین،  می دهند.  ربط  دیگر 
آنهایی که دچار بیماری کلیوی 
هستند خیلی وقت ها تا مراحل 
بسیار پیشرفته بیماری که کلیه ها 
دچار نارسایی می شوند یا میزان 
بســیار باالیی پروتئین در ادرار 
دیده می شود، عالمت های آن را 

مشاهده نمی کنند. 
این یکی از علت هایی اســت که 
باعث می شود فقط 10٪ از افراد 
مبتــال به بیماری هــای کلیوی 
مزمن از داشــتن ایــن بیماری 

مطلع باشند.
بــا این که تنهــا راه اطمینان از 
بیماری کلیــوی انجام آزمایش 
اســت، ولی ایــن بیماری ها 10 

نشانه احتمالی هم دارد. 
اگر شــما هم بخاطر داشــتن 
فشــارخون باال، دیابت، ســابقه 
خانوادگی نارسایی کلیه یا سن 
باالتر از 60 سال، در معرض ابتال 
بیماری های کلیوی هستید،  به 

خیلی مهم است که هر سال 
مورد آزمایش قرار گیرید. 

دقت کنید که در صورت مشاهده 
هر کدام از این عالئم، حتمًا آن را 

با پزشک خود در میان بگذارید.
•

1( خسته تر هستید، 
انرژی کمتری دارید یا برای تمرکز 
کردن دچار مشــکل هســتید. 
کاهش جــدی عملکرد کلیه ها 
موجب انباشته شــدن سموم و 

ناخالصی ها در خون می شود. 
این باعث می شود افراد احساس 
خســتگی و ضعف کنند و این 
مسئله تمرکز کردن را برای آنها 
دشوار کند. یکی دیگر از مشکالت 
بیماری های کلیــوی، کم خونی 
است که این هم می تواند منجر به 

خستگی و ضعف شود.
•

2( برای خوابیدن دچار مشکل 
هستید. 

وقتــی کلیه ها بــه خوبی عمل 
تصفیه را انجام نمی دهند، سموم 
به جای اینکه از طریق ادرار از بدن 

خارج شوند، در خون می مانند. 
این مسئله می تواند فرد را برای 

خوابیدن دچار مشکل 
کنــد. همچنین بین 
بیماری های  و  چاقی 
ارتباط  مزمن  کلیوی 
وجــود دارد و »آپنه« 
که  افرادی  در  خواب 
بیماری های  دچــار 
کلیوی مزمن هستند 

درمقایســه با سایرین متداول تر 
است.

•
3( پوست تان خشک شده است 

و می خارد. 
کلیه های ســالم وظایف بسیار 
زیادی در بــدن دارند. آنها مواد 
زائد و آب اضافه را از بدن بیرون 
می کنند، به ساخت گلوبول های 
قرمز خون کمــک می کنند، به 
اســتحکام اســتخوان ها کمک 
می کنند و بــرای حفظ میزان 
درســت موادمعدنــی در خون 
خشــک  می کنند.  همــکاری 
و خــارش دار شــدن پوســت 
می تواند نشانه بیماری مربوط به 
موادمعدنی بدن و اســتخوان ها 
باشــد که معمــواًل در مراحل 
کلیوی  بیماری های  پیشــرفته 
اتفاق می افتد که کلیه ها دیگر قادر 

به ایجاد تعادل بین موادمعدنی و 
موادمغذی خون نیستند.

•
4( بیشتر نیاز به دفع ادرار 

دارید. 
اگــر احســاس می کنیــد نیاز 
بیشتری به دفع ادرار، بخصوص 
در شــب دارید، می تواند نشانه 
بیمــاری کلیوی باشــد. وقتی 
فیلترهای کلیه خوب کار نکنند، 
می تواند موجب نیاز به دفع ادرار 

بیشتر شود. 
گاهی اوقات این می تواند نشــانه 
یک عفونت ادراری یا بزرگ شدن 
غده پروستات در مردها هم باشد.

•
5( در ادرارتان خون مشاهده 

کرده اید. 
وقتی  معمواًل  ســالم  کلیه های 
موادزائد را از خون فیلتر می کنند 

می کننــد،  درســت  را  ادرار  و 
گلوبول های خون را در بدن نگه 
می دارنــد. اما وقتــی فیلترهای 
کلیه ها آســیب دیده باشــند، 
این گلوبول های خــون به ادرار 
نشــت می کنند. وجود خون در 
ادرار نه تنها می تواند هشــداری 
برای بیماری کلیوی باشد، بلکه 
می تواند نشانه تومور، سنگ کلیه 

یا عفونت هم باشد.
•

6( ادرارتان کف آلود است. 
وجــود حبــاب زیــاد در ادرار، 
مخصوصًا وقتی مجبور می شوید 
ســیفون توالت را برای بردن آن 
چندین مرتبه بزنید، نشانه وجود 

پروتئین در ادرار است. 
ایــن کف می تواند شــبیه کفی 
باشــد که روی نیمرو می بینید 
زیرا پروتئینی که در ادرار یافت 

می شود، آلبومین و همان پروتئین 
موجود در تخم مرغ است.

•
7( دور چشمان تان مدام پف 

دارد. 
وجــود پروتئیــن در ادرار یکی 
از نشــانه های زودهنگام آســی 
کلیه هاست.  فیلترهای  بدیدگی 
ایــن پف آلودگی دور چشــم ها 
می تواند بخاطر این واقعیت باشد 
که کلیه هایتان باعث نشت میزان 
بسیار زیادی پروتئین در ادرارتان 

شده است.
•

8( مچ به پایین پاهایتان ورم 
دارد. 

پاییــن آمدن عملکــرد کلیه ها 
می تواند موجب احتباس سدیم 
بــدن و درنتیجــه آن ورم  در 
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دیدگـــــاه...

کردن پاها شود. البته ورم کردن 
پایین تنه می تواند نشانه بیماری 
قلبی، کبدی و مشــکل عروقی 

مزمن پاها هم باشد.
•

9( اشتهایتان کم شده است. 
این یک عالمت بســیار عمومی 

است ولی انباشته شدن سموم که 
درنتیجه کاهش عملکرد کلیه ها 
اتفاق می افتــد می تواند یکی از 

دالیل آن باشد.
•

10( درد عضالنی دارید. 
عدم تــوازن الکترولیت در بدن 

درنتیجه عملکرد ضعیف کلیه ها 
اتفاق می افتد. بعنوان مثال، پایین 
بودن سطح کلســیم و کنترل 
ضعیف فسفر می تواند موجب درد 

عضالنی شود.
•

»قدرت قانونگذاری و حکومت پنهان دچار مشکل 
شده؛ مردم دیگرحاضر بقبول گفته های اولیای امور 

ساکن واشنگتن نیستند!«
شایسته الهامی )مونتریال(

11 ژانویــه- هشــتم ژانویه در 
مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب، 
جایزه »سیسل دومیل« به مریل 
استریپ بازیگر مشهور سینما به 
مناسبت یک عمر فعالیت هنری 
او اهدا شــد. مریل استریپ در 
زمان دریافت جایزه ســخنرانی 
مفصلی کــرد و ترامپ را بخاطر 
مسخره کردن ظاهر یک خبرنگار، 

مورد انتقاد شدید قرار داد. 
او گفت که کلمات ترامپ دل او را 
شکسته، و گفته های ترامپ باعث 
ایجاد خشونت خواهد شد، سپس 
ادامه داد شما و ما در این تاالر به 
بخشی متعلقیم که هم اکنون در 
جامعه آمریکا از آن با نام بد، یاد 
میشود. به هالیوود و خارجی ها 
و مطبوعات فکر کنید، همه اینها 
را بیرون کنیم چیزی برای تماشا 
وجود نخواهد داشت جز فوتبال و 
هنرهای رزمی که البته آنها هنر 

نیستند... 
بالفاصله در شبکه های مجازی 
خیلی ها باو جــواب دادند. از او 

پرسیدند: 
آیا او در همان آمریکائی زندگی 

میکند که ما زندگی میکنیم؟
چرا بمباران های هفت کشــور 
و مراســم عروســی مــردم در 
زمان هشت ســال اوباما دل او را 

نشکسته؟ 
چرا تحــت تعقیب قــرار دادن 
افشاگران دل او را بدرد نیاورده؟ 

آیا فیلــم های خشــونت آمیز 
هالیــوودی کــه در آنها جنگ 
و خونریــزی و تجــاوز تم اصلی 
آنهاست از نظر او هنر محسوب 

میشود؟ 
چرا در سال 2003 زمانی که به 
رومن پوالنسکی  جایزه مخصوص 

اسکار دادند، او سکوت کرد؟
)پوالنسکی، کارگردانی است که 
گفته می شــود با دادن دارو به 
دختری سیزده ساله، به او تجاوز 

کرده بود.(
دو ســه سال پیش هم پاتریسیا 
آرکت موقع دریافت جایزه گلدن 
گلوب، راجع به حقوق مســاوی 
زنان و مــردان بــرای یک کار 
مســاوی در محل کار صحبت 
کرد )زنان 77 سنت و مردان یک 
دالر(؛ که برخالف صحبت های 

جدی  استریپ  مریل 
گرفته نشد. 

اگر ایــن انتقادها در 
همه زمانها توسط افراد 
مشهور صورت بگیرد و 
اثر بخش باشــد فوق 
العاده ارزشمند خواهد 
بــود؛ ولــی اگر فقط 
زمانی باشــد که عده 
ای بخواهند از آن بهره 
برداری سیاسی کنند، 
خواهد  عکس  نتیجه 
داد. چیــزی که هنوز 
هیالری  طرفــداران 
جنــگ افروز و جنگ 
دموکرات  )چه  طلب 
و چه جمهوریخواه( به 

صرافت نیفتاده اند. 
هنوز هم تالش قدرت 
حاکمــه مخصوصــًا 
دموکراتها  طــرف  از 
برای سلب مشروعیت 

ترامــپ ادامــه دارد. در کنار آن 
راست های افراطی و جنگ افروز 
آمریکا، مثل جــان مک کین و 
لیندســی گراهام سراســیمه از 
تغییراتی که در اثر سیاســتهای 
غلــط دموکراتها بوجــود آمده 
وحشــت کرده و درصدد جنگ 

افروزی های جدید هستند.
هر روز با طرح بهانه های مختلف 
میخواهند ترامپ را وادار به انجام 
خواســته های خود کرده  تا او 
را در سیاســت خارجی ناموفق 
کنند. ترســاندن از روسیه و کره 
شمالی و سایر کشورها ادامه دارد 
تا او را وادار به گرفتن تصمیمات 
خصمانه در رابطه با روسیه کنند 
تا بتوانند جنگ بی انتها را شعله 
ور نگهداشته و بودجه های جنگی 

را افزایش دهند. 
پنجــم ژانویــه اعالم شــد که 
جــورج بوش و زنــش، هیالری 
و بیل کلینتــون و جیمی کارتر 
در مراســم  قسم خوردن ترامپ 
شرکت خواهند کرد. خیلی ها از 
جمله رابرت رایش، وزیر کار بیل 
کلینتون از این مسئله انتقاد کرده 

و میگوید: 
" با شرکت در این مراسم  رسمی 
شدن ریاســت جمهوری ترامپ 
طبیعی جلــوه خواهد کرد. گویا 
ترامــپ یک رئیس جمهور مثل 

دیگر روسای جمهور است و این 
مراســم انتخابات فرقی با دیگر 
انتخابات ندارد در حالی که نباید 

اینطور باشد".
 رابرت رایش  ادامه میدهد: "همه 
ما یک مسئولیت عمومی داریم. ما 
باید از شاهد بودن در این مراسم 
سرپیچی کنیم. با خاموش کردن 
تلویزیون در ساعت 12 ظهر روز 
بیســتم ژانویه و اجتناب از هر 
نوع دستگاهی که این مراسم را 
نشان دهد و در عوض یک دقیقه 
سکوت کنیم آنهم بخاطر نگرانی 

از آینده دموکراسی آمریکا".
از طرف دیگر هنوز انتخاب ترامپ 
از نظر عده ای مثل نوام چامسکی 
مورد ســئوال قرار می گیرد.  او 

اخیراً در یک سخنرانی گفته: 
"انتخاب ترامــپ تهدیدی برای 
بقاء نوع بشر اســت و جوانان با 
مشکالتی مواجه خواهند شد که 
در تاریخ بشریت سابقه نداشته 

است".
 در کامنتی یک نفر نوشته بود: 

یک نفر این بابــا رو بیدار کنه و 
بهش بگه."عمو! مگه از بشریت 
چیزی مانده؟ نمی بینی چقدر تو 
دنیا هر روز داره جنایت میشه و 

همه ساکت نگاه میکنن"
فردی دیگری نوشــته بــود: "از 
چامســکی انتظاری غیر از این 

نیســت. او زیاد درمــورد ترامپ 
داستان ســرایی می کند، ولی 
در واقع بعــد از دوره ترامپ نیز 
چیز زیادی نمیشه؛ همونطور که 
برای اوباما خیلی گمانه زنی می 

کردند". 
کسانی مثل رایش و یا چامسکی 
با آنهمه دانش و آگاهی سیاسی از 
فردی مثل هیالری جنگ افروز 
به شدت دفاع کرده و تا آخرین 
روز تبلیغات وسیع خود را برای 
انتخاب او بــکار بردند. هیالری 
مدافع سیاستهای خارجی اوباما 
حتــی افراطی تــر از او بود. در 
سیاستهای داخلی هم در بیشتر 
مــوارد فــرق زیادی بــا ترامپ 
نداشــت. فرقی که بین ترامپ 
و هیــالری وجود دارد اینســت 
که ترامــپ پنهانکاری نمیکند؛ 
ولی هیالری هیوالئی با ظاهری 
فریبنده و لبخندهای مصنوعی 
و گول زننده،  پر از دروغ، فساد، 

حقه بازی و بیرحمی اســت که 
اگر بقدرت میرسید باید منتظر 
یک بدتر از داعش میشــدیم. و 
چون عــوام فریبانه رفتار میکرد 
مســلمًا زمانی مردم  به مسئله 
پی میبردند که دیگر برای تغییر 

خیلی دیر میشد.  
بهمین دلیل هیئت حاکمه کسی 
را الزم داشــت که مثل هیالری 
باشــد تا بتدریج آنها را بخواسته 
شان برساند و باعث تحکیم هرچه 
بیشتر قدرت حاکمه بشود. وگرنه 
اگر ســندرز کاندیدا شده بود به 
باور من مسلمًا مردم او را انتخاب 

میکردند. 
در شرایط فعلی اگر ترامپ موفق 
بشود که در مقابل جنگ افروزان 
مقاومت کند باعث بوجود آمدن 
ساختار ضعیف جدیدی خواهد 
شد که سریعًا تغییر و تحول پیدا 
کرده و جایگزین قدرت مرکزی 
و بی ثبات کردن آن خواهد شد.

با این ترتیب امید کســانی مثل 
من به ترامپ نیست بلکه به فراهم 
شدن شرایطی اســت که مردم 
آمریکا امکان تجاوز و جنگ های 
جدید را به دولت خود ندهند و تا 
زمان رسیدن  بخواسته های خود 
دســت از تالش برندارند، عکس 
العمل نشــان بدهند.  تضمین 
موفقیت مــردم فقط با بی ثبات 
 Deep شــدن حکومت پنهان یا

State ممکن خواهد شد.  
 Finian کانینگهــام  فینیــان 
ســایت  در    Cunningham
اسپاتنیک Sputnik   مینویسد: 

"قدرت قانونگــذاری و حکومت 
پنهان دچار مشــکل شده چون 
مردم دیگر حاضر به قبول گفته 
های اولیای امور ساکن واشنگتن 

نیستند."   
•

در چنین فضایی، بســیاری از 
اصالح  تکنوکراسی  تالش های 
طلب به سنگ خورد وهاشمی 
رفســنجانی، در پایان دور اول 
زمامداری اش، زیر فشار آیت الله 
خامنــه ای و مجلس، اصالحات 

اقتصادی را متوقف کرد. 
دور دوم زمامداری او، در عرصه 
اقتصــادی، در ســر در گمی و 
آشفتگی گذشت و تغییر مهمی 
در ساختار های بیمار تولیدی و 

بازرگانی کشور به وجود نیآمد.
رفسنجانی  هاشــمی  شکست 
در پیشبرد اصالحات اقتصادی 
یکی از مهم تریــن عوامل افول 
او در صحنه سیاست جمهوری 

اسالمی بود. 
زیــر تاثیــر همین شکســت، 
»تعدیل اقتصادی« به اصطالحی 
منفــور در جمهوری اســالمی 
بدل شد. در حال حاضر هم کم 
نیستند کسانی که بالفاصله بعد 
از شنیدن این اصطالح، از خود 
واکنش منفی نشــان میدهند 
با گفتــن جمالتی چون »همه 
تعدیل  از  ایــران  بدبختی های 
است«، یا »این سیاست در همه 
جا شکســت خورده اســت«... 
نگارنده این سطور، با بازخوانی 
خطوط عمده »تعدیل«، که در 
باال به آن اشاره شد، از خود می 
پرسد چرا این سیاست ها را باید 

دور ریخت؟
واقعیت آن اســت که شکست 
هاشمی رفســنجانی در انجام 

اصالحات ساختاری، به معنای 
بی ثمر بودن و یــا زیانبار بودن 
این سیاست ها نیست. هر کس 
که با منطق اقتصادی آشــنایی 
مختصری داشته باشد، میداند 
که برای مقابله با دشواری های 
کنونی ایــران در این عرصه جز 
انجام اصالحات بنیادی )از نوع 
آنچه در باال به آن اشــاره شد(، 

چاره دیگری وجود ندارد.
هاشــمی رفســنجانی تا پایان 
زندگــی اش بر ضــرورت انجام 
میکرد،  تاکید  اصالحات  همان 
چــون میدانســت که تــداوم 
وضعیت کنونی دیر یا زود به فرو 
ریزی نظامی منجر خواهد شد 
که او تمام زندگی خود را بر سر 
آن گذاشته است. حتی می توان 
گفت کــه دوام مقداری از نفوذ 
هاشمی رفسنجانی تا به آخر، به 
رغم حمالت اوج گیرنده علیه او، 
عمدتا به دلیل هواداری بخش 
بسیار مهمی از تکنوکراسی ارشد 
جمهوری اسالمی از نظریات او 
هوادار  تکنوکراسی  همین  بود. 
»تعدیل اقتصادی« است که در 
دوره زمامــداری محمد خاتمی 
و نیز ســه ســال و نیمی که از 
ریاست جمهوری حسن روحانی 
میگذرد، اهرم های اجرایی را در 
دست دارد. آشــکارا پیدا است 
که رییس جمهوری کنونی در 
عرصه اقتصادی عمال بر همان 
محور های سیاســت »تعدیل« 

تاکید میکند.

مساله در آنجا است که امروز نیز، 
همانند دوران ریاست جمهوری 
هاشــمی رفســنجانی، تالش 
برای انجام اصالحات ساختاری 
اقتصــادی در رویارویی با موانع 
اسالمی  نظام جمهوری  درونی 
عقیم می ماند. بخش بزرگی از 
اقتصاد ایران همچنان زیر سلطه 
دولت، بنیاد ها و سپاه است، فساد 
در کشــور بیداد میکند، نظام 
بانکی در آســتانه ورشکستگی 
است، بودجه و بازرگانی خارجی 
اسیر نفت و نوسان های آن است، 
در  بازنشســتگی  صندوق های 

وضعیت زاری هستند... 
در این میان هر سال یک میلیون 
و دویســت هزار نفــر از جمله 
چند صد هــزار فارغ التحصیل 
دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، 
با اقتصادی که تنها توانایی جذب 

بخش کمی از آنها را دارد.
حدود بیست و هفت سال بعد 
از اعالم سیاســت های »تعدیل 
اقتصادی« و »تعامل با خارج«، 
هاشمی رفسنجانی در شرایطی 
درگذشــت که ایران با دشواری 
هایی سخت تر از آنچه در دوران 
زمامداری او وجود داشت، روبرو 
اســت و اصالحــات اقتصادی 
همچنان با موانع غیرقابل عبوری 
مشــابه همــان دوران برخورد 

میکند.
•

رفسنجانی، معمار ناکام اصالحات ...   << ادامه از صفحه: 13

• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation

• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های

پا و صورت veins و از بین بردن جوش ها 
acne و کک مک های قهوه ای صورت

• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
Breast lifting سفت کردن سینه از طریق لیزر •

 Treatment Skin Care فیشال •
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری 

بسیار موثر،  مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

LASER SPAخدمات آرایشی
INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر
Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787
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}<< ادامه در صفحه: 31{

از نگاه دیگر... 

دوستان ارجمند، رشید، عزیزه، 
مراد، وحید، سیاوش و آرش دقیقى

خانواده های عزیز سوگوار

درگذشت پدر، عمو و پدر بزرگ گرامی تان 

زنده یاد جناب آقای احمد دقیقی 
را به شما تسلیت عرض نموده،  

برایتان  در این روزهای سنگین گذر 
بردبارى و پایدارى آرزومندیم.

دوستان شما 
در فرودگاه پى یر الیوت ترودو

 همــدردی
ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

بود و نبود هاشمی رفسنجانی
ابراهیم نبوی

به این روز فکر کــرده بودم، اما 
همیشه امیدوار بودم چنین روزی 
بــه ایــن زودی رخ ندهد. مرگ 
هاشــمی همانند مرگ بسیاری 
از هم سن وســال هایش طبیعی 
است. ســن او سن مرگ بود، اما 
طبیعی بودن یک واقعه نمی تواند 
از اسف بار بودن آن بکاهد. به هر 
تقدیــر مرگ او رخ داد و من این 
اتفاق تلخ را به همه ایرانیانی که 
فرق درست و غلط را می فهمند 

تسلیت می گویم.
معــدود  از  یکــی  هاشــمی 
سیاستمداران ایرانی بود که همه 
قــدرت خود را از توانایی خود به 
دست آورده بود. تقریبا همیشه 
با رای مردم بــر صندلی قدرت 
نشســته بود و وجودش یکی از 
نقاط امید در فضای پر از یاس و 
نومیدی ناشی از وضعیت سیاسی 
ایران بود. او یک تنه توانسته بود 
کارهای بزرگی در سپهر سیاسی 
و اجتماعی ایــران انجام دهد و 
برای خود  کارنامه ای شایســته 

فراهم کند.
هاشمی زشت و هاشمی درست

زشــت بــودن یــک ویژگــی 
زیبایی شناسی است؛ این تنها یک 
ویژگی ظاهری نیست، بلکه غالبا 
درونی نیز هســت. کسی در این 
شک ندارد که هاشمی غیرجذاب 
و کمتــر قابل دفاع بوده اســت، 
حتی برای افرادی که به او اعتقاد 
داشــتند. هاشمی زشــت رو، بد 
لباس و با گفتاری غیرجذاب بود. 
او برخالف آیت الله خامنه ای که 
ظاهری جذاب دارد، قابل تبدیل 
به اســطوره نبود، مثل خاتمی 
لباس خوب نمی پوشید و لحن 
سخن گفتن اش مانند روحانیونی 
که طنین در سخنان شان وجود 
دارد، نبــود و از همین رو کمتر 
کسی می توانست از او دفاع کند. 
این ویژگی وقتی بیشــتر مورد 
توجه قرار می گیرد که دریابیم او 
مشخصات یک ضدقهرمان را در 
سیاست ایران داشته است: آدمی 
که فقیر نبــود و در فقر زندگی 
نکرده بود، آدمی که شعار دفاع از 
فقرا و پابرهنه ها را پرچم نمی کرد، 
آدمی که تندروی نداشت و آدمی 

که استعفا نمی داد.
مردم ایران چنین آدمی را دوست 
ندارند. و هاشمی تقریبا همه این 
خصوصیات را داشــت. او شبیه 
قوام السلطنه بود که همه می دانند 
خدمات بزرگی به ایران کرد، اما 

کمتر کسی از او دفاع می کند.

هاشمی کسالت آور
رویابافی  و  آرمان گرایی  همیشه 
و پوپولیــزم جذاب اســت، اما 
واقع گرایی کسالت آور. مردم بقول 
مشهدی ها که می گویند »مودونم 
دروغــه ولــی خوُشــم می یه!« 
سیاستمدار آرمان گرا را به واقع گرا 
ترجیح می دهند. آدمی که برای 
همیــن هفته بعــد می خواهد 

همه مشــکالت را حل کند، 
همیشــه جذاب تر اســت تا 
آدمی که به فکر بیست سال 
بعد اســت و هاشمی به فکر 
بیست ســال بعد بود. او یک 
شــخصیت مفید و موثر در 
بود  ایرانیان  سیاسی  زندگی 
که حضورش همیشه به نفع 
عامه مردم ایران و نبودنش به 
طور جدی یک ضایعه برای 

کشور است.
بــا این حال دفــاع کردن از 
هاشمی همیشه سخت بود، 
همیشه قهرمان، شجاع، زیبا، 
تندرو، پابرهنه و خصوصیاتی 

شبیه این برای مردم و بخصوص 
ما ایرانیان جذاب و جالب است؛ 
ولی واقعا یک آدم میانه روی عاقل 
چه جذابیتی بــرای عامه مردم 

دارد؟ 
این ویژگی مهمی بود که هاشمی 
همیشه دچارش بود، هیچ پوستر 
و سخنرانی نمی توانست به رای 
او اضافه کنــد. و این مصیبت او 
بود. او کارهای بزرگی کرد و دیده 
نشــد، فقط بخاطر اینکه دیدنی 
نبود. مردم می توانند عاشق فیدل 
کاسترو، هیتلر و استالین شوند، 
امــا هیچکس عاشــق چرچیل 
می دانند  همه  اگرچه  نمی شود. 
چرچیل برای بشریت و کشورش 

مفیدتر بوده است. 
کارهایی  رفســنجانی  هاشمی 
را نکرد و به آن ها متهم شــد و 
کارهایی کرد و به آن ها شناخته 
نشد. شاید مرور سریع کارنامه اش 
با ایــن کرده ها و نکرده ها ما را با 

واقعیت او بیشتر آشنا کند.

آنچه هاشمی کرد
•

1.تغییر سیمای جمعیتی ایران 
با تاسیس دانشگاه آزاد: 

تاسیس دانشگاه آزاد موجب شد 
تا بخش بزرگی از جمعیت ایران 
تغییر شکل دهد و توسعه انسانی 
مهمی در کشــور رخ بدهد. اگر 
هاشــمی و دانشگاه آزاد نمی بود 
کشور  تحصیل کرده های  میزان 
یک پنجم همین که هستند نبود. 
حاصل این تغییر شکل جمعیتی 
تغییر شــکل جدی در ساختار 
انســانی و اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی ایران بود که همیشه 
یک نقطه مثبت برای آینده ایران 
و یک نقطه بحرانی برای حکومت 

است.
•

2.قانون خروج ایرانیان: 
او بــه تنهایی در دهه شــصت 
و در زمانــی که همــه ایرانیان 
مصوبه ای  بودند،  ممنوع الخروج 
را گذرانــد که ایــران را از وضع 
کشوری بمانند کوبا و کره شمالی 
بیرون بیاورد و مردمی که چند 
بودند،  ممنوع الخروج  سال همه 
توانستند از کشور به بیرون رفت 

و آمد کنند.

•
3.پایان دادن به جنگ ایران 

و عراق: 
اگر هاشمی نبود، مطمئنا جنگ 
در ســال 1368 تمام نمی شد و 
ایران بیش از این متضرر می شد. 
شــاید کینه ای که بســیاری از 
نیروهــای ســپاه و حزب الله از 
هاشــمی دارنــد بخاطر همین 
دیدگاه اوست و معتقدند هاشمی 
مدینه فاضله جبهه های آنان را 

خراب کرد.
•

4.برقراری رابطه با جهان 
غرب: 

آنچه هاشمی به آن متهم است، 
به واقع درست بود، او از نیمه دهه 
شصت و بخصوص پس از مرگ 
آیت الله خمینی تمام تالش اش را 
کرد تا رابطه ایران و غرب بهبود 
پیدا کند و بخصوص رابطه ایران 

و آمریکا برقرار شود.
•

5. حفظ تعادل سیاسی در 
منطقه: 

هاشمی رفســنجانی مهم ترین 
شــخصیتی بود که با شناختی 
دقیــق از مواضــع عربســتان 
سعودی، کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، ترکیه، پاکســتان و سایر 
کشورهای اسالمی سالها توانست 
از رابطــه ایران و این کشــورها 
تنش زدایــی کنــد. او تنها وزنه 
قدرتمندی بود که می توانست 
این کشــورها را کنترل و منافع 
ایران را در رابطه با آنها حفظ کند. 
تنش فعلی میان ایران و منطقه 
بیــش از هرچیز بخاطر ســلب 
قدرت از او در سالهای اخیر است.

•
6. توسعه بخش خصوصی و 
برنامه تک نرخی کردن ارز و 

آغاز توسعه ایران: 
پس از دولت هاشمی در 1368، 
او طی دو برنامه ارز چند نرخی 
را متوقــف کرد، بخش تعاونی و 
دولتی را کوچک کرد و به بخش 
خصوصی قدرت داد و با تعیین 
کرباســچی به عنوان شــهردار 
تهران، مدیریت مدرن شهری را 
از دهه هفتاد آغــاز کرد. اگرچه 
تــورم پنجاه درصــدی در آغاز 
دولت او وجود داشــت، اما این 
تورم نشانه رشد اقتصادی کشور 

بود. او به صراحت از حضور بخش 
خصوصی دفاع کرد و موفق شد 
سیستم ایدئولوژیک دهه شصت 
را بــه سیســتم تکنوکراتیک و 

کارکردگرا تبدیل کند.
•

7.مبارزه با تندروی چپ های 
مذهبی در دهه شصت: 

در معادلــه دهه شــصت، چپ 
مذهبی )خوئینی ها، محتشمی، 
بهزاد نبوی و…( بطور صریح علیه 
او قرار داشــتند و او در تمام آن 
دوران تــالش می کرد تا آن ها را 
کنترل کند، بیرون کردن آنان از 
دولت اش و ایجاد دولتی متعادل 
تندروی های  تــا  شــد  موجب 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در 
دهه هفتاد تا حدی متوقف شود و 
زندگی مردم عادی ممکن شود و 
بخشی از ایرانیان به ایران برگردند 
و زندگی طبیعی خودشــان را 

بکنند.
•

8.تشکیل کارگزاران و کمک به 
تشکیل دولت خامتی: 

هاشمی در راس گروه کارگزارانی 
قرار گرفت که نماینده میانه روها 
و تکنوکرات ها بودند )مهاجرانی، 
کرباســچی، فائزه هاشمی(، و از 
دل آنان جریــان اصالح طلبی 
بیرون آمد. هاشمی به صراحت 
در نمازجمعه قبــل از پیروزی 
خاتمی از انتخابات آزاد دفاع کرد 
و موجب شد تا مردم در انتخابات 
دوم خرداد خاتمی را برگزینند، 
اگر چه اصالح طلبــان و افرادی 
مانند مــن و گنجی پاداش بدی 
به او دادیم و در انتخابات مجلس 
ششــم او را به آنچــه نکرده بود 

متهم کردیم.
•

9.خواندن منازجمعه تهران و 
قرار گرفنت در کنار مردم پس 

از خرداد 1388: 
از  پس  رفســنجانی  هاشــمی 
انتخابــات 1388 با وجود اینکه 
می دانست تاوان سنگینی خواهد 
داد، در نماز جمعه روز قدس به 
صراحــت در کنار مردم و مقابل 
حکومت قــرار گرفت و تا لحظه 

مرگ نیز عهدش را نشکست.
•

10. پیروزی روحانی و انتخابات 
مجلس دهم: 

هاشمی پس از رد صالحیت اش 
توســط حکومت، قهر نکرد و در 
کنار خاتمی و روحانی ایستاد و 
موجب شــد که دولت نماینده 
اصالحــات قدرت را در دســت 
بگیرد و جلوی جنگ با غرب را 
با توافــق ایران و آمریکا و جلوی 
فروپاشی اقتصاد ایران را با برنامه 
روحانــی بگیــرد. او در آخرین 
انتخابات تهران نماینده اول تهران 
شد و با فهرســت امید به جای 

واقعی خود رفت.

آنچه هاشمی نکرد 
وبه اجنام آن متهم شد:

•
1. مالی میلیونر: 

پوزیسیون  مخالفان هاشمی در 
و اپوزیســیون ســال ها هرآنچه 
می توانستند کردند تا مردم او را به 
عنوان میلیاردر بشناسند و مردم 
را از ایــن طریق علیه او تحریک 
کنند و متاسفانه این موضوع نزد 

اکثر مردم پذیرفته شد، در حالی 
که هیچ دلیل و سندی بر اینکه 
هاشمی ثروتمند باشد یا در جایی 
از جهان پولی داشته باشد، یا در 
جایی از کشور کارخانه ای داشته 
باشــد هرگز ارائه نشد. در طول 
همه این سال ها همه و بخصوص 
دارودسته تندروهای احمدی نژاد 
ادعایی را علیه او تکرار کردند و با 
وجود اینکه همه اسناد و مدارک 
کشــور در اختیارشان بود هرگز 
دلیلی ارائــه نکردند. عامه مردم 
هم همان دلیل کالسیک ایرانی 
را داشتند: » خب، این که دلیل 
نمی خــواد« و » همه می دونن، 

معلومه.«
•

دو، رئیس مافیا:
هاشمی به عنوان رئیس مافیای 
بارها  شــد،  شناخته  خانوادگی 
گفته شد خانواده هاشمی دزدند، 
در میان همه اعضای خانواده فقط 
مهدی هاشمی به دادگاه رفت و 
به اتهام دریافت 5 میلیون و 200 
هــزار دالر به زندان رفت. پرونده 
دادگاه مشــخص است و منتشر 
شده، براساس دادگاهی که همه 
قضــات و مجریانــش مخالفان 
هاشــمی بودند مهدی هاشمی 
متهم شد که یکی از دوستانش 
این مبلغ یــا در واقع 200 هزار 
دالر را رســما گرفته است. تمام 
اعضای خانواده هاشمی که مرد 
دوم حکومت بود، برکنار شدند، 
محسن و یاسر و فاطمه موقعیتی 
که با کار خودشان به دست آورده 
بودند از دســت دادند، فائزه که 
همیشه مســتقل از پدرش بود، 
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ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

گزیده های حسام )مونتریال(

عاشقانه ها... 

آن دوست که من دارم /  وان یار که من دانم

شیرین دهنی دارد  / دور از لب و دندانم

بخت این نکند با من  /   کان شاخ صنوبر را

بنشینم و بنشانم   /  گل بر سرش افشانم

ای روی دالرایت  /  مجموعه زیبایی

مجموع چه غم دارد  /   از من که پریشانم

دریاب که نقشی ماند  /  از طرح وجود من

چون یاد تو می آرم  /   خود هیچ نمی مانم

با وصل نمی پیچم  /    وز هجر نمی نالم

حکم آن چه تو فرمایی /    من بنده ی فرمانم

ای خوب تر از لیلی /  بیم است که چون مجنون

عشق تو بگرداند  /   در کوه و بیابانم

یک پشت زمین دشمن /  گر روی به من آرند

از روی تو بیزارم  /  گر روی بگردانم

در دام تو محبوسم  /   در دست تو مغلومب

وز ذوق تو مدهوشم  /   در وصف تو حیرامن

دستی ز غمت بر دل / پایی ز پی ات در گل

با این همه صبرم هست /  وز روی تو نتوانم

رفه که در عالم فیه همی نالم  /   وین طـُ در خـُ

عشاق نمی خسبند  /    از ناله ی پنهانم

بینی که چه گرم آتش  /   در سوخته می گیرد

تو گرم تری ز آتش   /  من سوخته تر ز آنم

گویند مکن سعدی  /  جان در سر این سودا

گر جان برود شاید  /  من زنده به جانانم

)از غزلیات  سعدی(  

ـــــــــــــــــــــــ

گل واژه
وقتی که من عاشق می شم

دنیا برام رنگ دیگه س
صبح خروس خونش برام 
انگار   یه آهنگ دیگه س

وقتی که من عاشق می شم
ترانه هام عاشق ترن

گل واژه های شعر من
رنگ گال رو می برن

عشق واسه من یه معجزه س
تو لحظه های بی امید

تو صبح سردم مثل طلوع خورشید
فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه

ناجی قلبم ، عشقه بدون تردید

وقتی که من عاشق می شم
عاشق تر از من دیگه نیست
تو جون سپردن واسه عشق

هیچ کی سر از من دیگه نیست

دار و ندارمو می خوام 
     به پای عشقم ببازم

می خوام که یک تنه برم 
     به لشکر غم بتازم

وقتی که من عاشق می شم
فصل دوباره موندنه
فصل رباعی و غزل
وقت ترانه خوندنه

وقت تو بیداری شبو
به مرز صبح رسوندنه... 

کـجــای این جــنـگـل شــب 
پنهون می شی خورشیدکم

پشـت کدوم ســّد ســکـوت
پـر مـی کــشــی چــکـاوکم

چرا بـه من شک می کنی
مـن کـه مـنـــم بـرای تــو
لبـریـزم از عـشــق تــو   و
سـرشــارم از هــوای تــو

دسـت کدوم غزل بـدم
نـبــض دل عـاشـقـمـو

پشت کدوم بهانه باز
پنهون کنم هق هقـمو

گـریه نمی کنم نـــرو
آه نمی کـشـم بشین

حرف نمی زنـم بمـون
بغض نمی کنم ببیـن

سفر نکن خورشیدکم 
ترک نکن منو نرو

نبودنت مرگ  منه 
راهی ی این سفر نشو
نذار که عشق من وتو

اینجا به آخر برسه
بری تو و مرگ منم

رفتن تو سر برسه

نـوازشــم کــن و بـبـیــن
عشق می ریزه از صدام

صدام کــن و ببـین که باز

غنچه می دن تـرانه هام
اگر چه من به چـشـم تو

کم ام،   قـدیمی ام،   گم ام
آتشـفشـان    عـشـقـمـو 
دریـــای پــر تـالطــم ام

گـریه نمی کنم نـــرو
آه نمی کـشـم بشین

حرف نمی زنـم بمـون
بغض نمی کنم ببیـن

چکاوک: ایرج جنتی عطائی

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست
که آنچه در سِر من نیست، بیم رسوایی ست

 چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟
شباهت من و تو هرچه بود ثابت کردکه آبشارم و افتادنم تماشایی ستاگر خیال تماشاست در سرت، بشتابهمیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

صدای پر زدن مرغ های دریایی ستکنون اگرچه کویرم هنوز در سِر منکه فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست

چند گفته  از    داالی الما...
•

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، 
در برگیرنده مخاطرات بزرگ است. 

•
آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.

•
سه اصل را دنبال کن: 
محترم داشتن خود، 

محترم داشتن دیگران ، 
جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود 

•
به یاد داشــته باش، دست نیافتن به آنچه می 
خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می 

گیرد.
•

 قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها 
به گونه ای شایسته، آگاه باشی. نگذار ستیزه ای 

ُخرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد.  
•

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گام 
هایی برای اصالح آن بردار.  

•
هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن. 

•
 آغوشت را به ســوی دگرگونی بگشای، اّما از 

ارزش های خود دست بر ندار. 
•

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ 
است.

•
نیکو و آبرومنــد زندگی کن، آنــگاه، به وقت 
سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، 

از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد. 
•

فضای عشــق در خانه تو شالوده ای است برای 
زندگی ات . 

•
در ناسازگاری ها با افراد مورد عالقه ات، تنها به 

وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.
•

 دانش خود را تســهیم کــن، که طریقی برای 
دستیابی به جاودانگی است.

•
 با زمین مهربان باش.

•
 سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در 

آن جا نبوده ای.
•

به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است 
که عشق تان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر 

فزونی یابد.
•

 کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق 
که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست 

آوری. 

بیا…
همان گونه که هستی بیا 

دیر مکن…
گیسوان مواجت آشفته

فرق مویت پاشیده.
بیا دلگیر مشو

بیا همان گونه که هستی
بیا دیر مکن

چمن ها را پایمال کرده 
   به سرعت بیا.

اگر چه مروارید های گردنبندت 
     بیفتد و گم شود.
باز بیا و دلگیر مشو

از کشتزارها بیا،
تندتر بیا…

ابرهایی که آسمان را 
    پوشیده است می بینی

در طول رود که در آن 
 دیده می شود.

دسته پرندگان وحشی در پروازند.
بادی که از روی چمن ها می گذرد 

   و هر آن شدت می گیرد 
    باد آن را خاموش خواهد کرد

چه کسی می تواند تردید داشته باشد 
   که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشیده ای

زیرا دیدگان طوفانیت 
   از ابرهای بارانی هم سیاه ترند

اگر هنوز حلقه ی گل بافته نشده، 
    چه مانعی دارد؟

اگر زنجیر طالیت هم بسته نشده 
    آن هم بماند

آسمان از ابر آکنده است 
   دیر شده همان گونه که هستی بیا…

بیا فقط بیا…
)بخشی از نامه ی رابیندرانات تاگور به همسرش(
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زنــدان رفــت و در زندان و پس 
از آن حتی صراحتــا از بهائیان 
هم دفاع کــرد و علیه حکومت 
بارها حرف زد و مهدی هنوز هم 
زندانی است. چیزی به نام مافیای 

هاشمی هرگز وجود نداشت.
•

3.قتل های زجنیره ای: 
به گفته عبدالمجید معادیخواه که 
من شخصا بخشی از گفته هایش 
را منتشــر کردم، هاشــمی چه 
اشتباه کرده باشد، یا چه درست 
کرده باشد، برای حفظ موقعیت 
دولــت اش در حــوزه مســائل 
اقتصادی و اجتماعی و آموزشی 
کــه برایش مهم تر بــود، صدا و 
سیما، ارشاد و وزارت اطالعات را 
به رهبری داد تا بتواند بازسازی 
اقتصادی کشــور را انجام دهد. 
وزارت اطالعات به طور مشخص 
از 1369 توسط شخص خامنه ای 
و با افــرادی که زیر نظر او رفتار 
می کردند اداره می شد. قتل های 
زنجیــره ای در داخــل و خارج 
هیچ ربطی به هاشــمی نداشت 

و اداره وزارت اطالعــات در تمام 
آن ســال ها تا پس از نامه وزارت 
اطالعات درباره پذیرش قتل های 
زنجیره ای همیشه زیر نظر رهبری 
بود و وقتی هاشــمی به عنوان 
»عالیجناب ســرخپوش« متهم 

شد، این اتهام صحت نداشت. 
اکبر گنجی ده سال پس از اینکه 
چنین اتهامــی زده بود، حرفش 
را در بی بی ســی پس گرفت، اما 
همیشه به عنوان روشنفکر عرصه 
عمومی که ده سال فرصت داده 
بود تا دیگــران با توهم نظراتش 

زندگی کنند، متهم خواهد بود. 
متهم کردن هاشــمی توســط 
میکونوس هم تنها اتهامی است 
به کل نظام جمهوری اســالمی. 
وقتی به اکبر گنجی گفته شده 
بود: » چرا وقتی می دانی هاشمی 
در قتل هــای زنجیره ای دخالت 
نداشــته، او را متهم می کنی؟« 
گفته بود: »هاشمی می تواند بگوید 
که من تعیین کننده نبودم و آن 
خامنه ای  می فهمند  مردم  وقت 
مقصر است.« اما هاشمی آدمی 

نبود که چنین رفتــاری بکند، 
برای او قرار داشتن در جایگاهی 
که بتواند هرچند اندکی از شرایط 
مــردم را بهتر کنــد، از آبروی 

خودش مهم تر بود.
•

4.مخالفت با تندروی های اول 
انقالب: 

هاشــمی در دهــه شــصت و 
بخصوص پس از 1362 به عنوان 
مخالف تندروی شناخته می شد. 
بــرادر داماد  مهدی هاشــمی، 
آیت الله منتظری که اعدام شد، 
او را همیشه به عنوان نماینده و 
جاسوس آمریکا و نفوذی آمریکا 
معرفی می کــرد، او امروز هم از 
ســوی برخی به عنوان تندروی 
دهه شصت شناخته می شود، در 
حالی که چنین چیزی حقیقت 

ندارد.
•

 5.نقش او در تعیین رهبری: 
در اینکــه هاشــمی در تعیین 
رهبری خامنه ای تاثیر داشــت، 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

زنان ...
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شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست
که آنچه در سِر من نیست، بیم رسوایی ست

 چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟
شباهت من و تو هرچه بود ثابت کردکه آبشارم و افتادنم تماشایی ستاگر خیال تماشاست در سرت، بشتابهمیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست

صدای پر زدن مرغ های دریایی ستکنون اگرچه کویرم هنوز در سِر منکه فصل مشترک عشق و عقل تنهایی ست

عقیم سازی زنان بی خانمان:
مجید محمدی

رشد 1000 درصدی بی خانمان ها 
در ایــران )از 15 هزار در ســال 
1385 تا 150 هزار در سال 94، 
ایلنا 8 دی 1394( این پدیده را 
به یک معضل اجتماعی گسترده 
و قابــل مشــاهده بــرای همه 

شهروندان تبدیل کرده است. 
این رقم در شــهر تهران در سال 
1394 حدود 15 هزار تن اعالم 
شد که امروز مطمئنًا بیشتر است.

در یک دوره این بی خانمان ها در 
پارک ها و محالت استقرار داشتند 
که با اعتراضات اجتماعی بیرون 
رانده شدند. روســتاهای اطرف 
و بیغوله ها نیز محل تجمع آنها 
بوده اســت. اندکی بعد هزاران 
بی خانمــان در گورســتان های 
اطراف تهران مســتقر شــدند 
)حــدود هفت هزار و 500 تن از 
حدود 15 هزار بی خانمان تهرانی، 
فــارس 9 دی 1395( کــه این 
موضوع در آستانه فصل زمستان 
به خبر اول اجتماعی در کشــور 

ارتقا یافته است.
البته هیچ آمار دقیقی در این مورد 
که چند درصــد از بی خانمان ها 
زن هستند، چند درصد از زنان 
بی خانمان معتادند )بنا به گفته 
سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر تنها یکی از گورخواب های 
قبرســتان نصیرآباد معتاد بوده 
است، ایسنا 13 دی 1395(، چند 
درصد تن فروشند و چند درصد 

بارور و مولد هستند وجود ندارد.
گفته شده است که بی خانمان های 
تهرانی زن حــدود »500 تن«، 
»سه هزار نفر« و »15 هزار نفر« 
هستند )به ترتیب به گفته معاون 
رئیــس جمهور، عضو شــورای 
شهر تهران و شــهردار تهران(، 
20درصد از آنها ایدز دارند )مدیر 
کل اجتماعی استان تهران، ایلنا 
12 دی 1395(، و اکثــر یا همه 
آنها کارگر جنســی و معتادند و 

کودکان خود را نیز می فروشند.
و  اســتانداری ها  مقام هــای 
شهرداری های کشور و رسانه های 
دولتی برای برخورد با این پدیده 
روش های مختلفی اتخاذ کرده اند: 
از انکار گســتردگی )ذکر تعداد 
گورخواب هــا در حــدود 5 تا 8 
نفر به قــول وزیر کار، میزان 12 
دی 1395؛ یا 50 نفر به گزارش 
شــهروند 7 دی 1395( تا صادر 
کردن مســئله )از پارک و محله 

به جایی که دیده نشــوند( و از 
جمع آوری موقت تا عقیم سازی.

در این نوشــته صرفًا به موضوع 
عقیم ســازی زنــان بی خانمان 

می پردازم.
•

پیشنهاد یا سیاست؟
مقام هــای جمهوری اســالمی 
مثل معــاون زنان رئیس جمهور 
از  اســتانداری ها  مقام هــای  یا 
عقیم ســازی تنها به عنوان یک 
پیشــنهاد به زنان بی خانمان و 
نه یک اجبار ســخن می گویند. 
این عقیم سازی نیز تنها به زنان 
بی خانمان »پیشنهاد« می شود و 
نه به مردان بی خانمان؛ که حتمًا 
سهمی در روابط جنسی با زنان 
بی خانمان و بــاردار کردن آنها 

دارند.
جالب است که شهرداری تهران در 
برخورد با مسئله گربه های ولگرد 
نیز به همین سیاست عقیم سازی 
متوسل شد )ســگ های ولگرد 
ارزش عقیم سازی را نیز نداشتند 

و همگی کشته شدند(. 
دعوت زنــان بی خانمــان برای 
عقیــم شــدن »رضایتمندانه«، 
خوشــبینانه یــک پیشــنهاد 
بی شرمانه و واقع بینانه یک جنایت 

سازمان یافته است.
سیاســت عقیم ســازی زنــان 
بی خانمان بر خالف ادعای مقامات 
دولتی و عمومی یک پیشنهاد به 
آنها نیســت بلکه یک سیاست 
است که در حال اجرا بوده است. 
دولت و شهرداری از ابزارهای الزم 
برای تبدیل پیشنهاد به سیاست 
اجرایی برخوردار هستند و این را 

اعمال کرده اند.
موکــول کــردن دادن خدماتی 
مثل غذای مجانی، گرمخانه در 
فصل زمستان و برخی خدمات 
بهداشــتی به عقیم شدن نوعی 
اجبار نرم برای وادار کردن زنان 

بی خانمان به عقیم شدن است. 
مشخص است که امروز نمی آیند 
دســت و پای زنان را در خیابان 
ببندند و آنها را برای عقیم سازی 
»ارســال« کنند. اما هنگامی که 
افراد )باالخص آنها که آسیب پذیر 
و شکسته شده اند( مورد تهدید و 
پاداش دهی قرار گیرند اکثر آنها به 

ساز حکومت می رقصند.
•

چرا عقیم سازی؟
چون آسان ترین و کم هزینه ترین 

فرزنــدان  مدیریــت  روش 
بی خانمان ها  بی خانمان هاست. 
نباید فرزند داشــته باشند چون 
پنــاه دادن بــه زنان بــه همراه 
کودکان خیابانی بسیار پر هزینه و 
پردردسر است و نیاز به نهادسازی 
دارد. همچنین شهروندان ایرانی 
به دیــدن زنان بی خانمان عادت 
کرده اند )موضوعی که 10 سال 
پیش غیر از این بود( اما به دیدن 
کودکان خیابانی عادت ندارند و 

صدایشان در می آید.
در پناهگاه هایــی کــه زنــان و 
بی خانمــان و کــودکان آنها را 
جای می دهنــد طبعًا مددکاران 
اجتماعی باید به زنان کمک کنند 
تا پیشه ای فرا گیرند، زمان و پول 
خود را مدیریت کنند و از دردسر 
بگریزند. اینها مســتلزم سال ها 
تحت نظر قــرار دادن این گونه 
کودکان  است.  آسیب پذیر  افراد 
نیز به تغذیه و بهداشت و آموزش 
مستمر نیاز دارند و انجام وظایف 
مادری و پدری باید تحت نظارت 

مستمر مددکاران قرار گیرد.
مقام های جمهوری اســالمی در 
این موارد نیز مانند صدور حکم 
عقیم سازی  با  اعدام می خواهند 
از فراینــد کمــک دراز مدت به 
انسان ها برای بازگشت به زندگی 
عادی فرار کنند. مشخص است 
که پس از سال ها تالش ممکن 
است برخی از این افراد به زندگی 
عادی باز نگردند اما در جوامعی 
که انسان ارزشمند است با فرض 
شکست افراد را به حال خود رها 

نمی کنند.
در توجیه عقیم سازی گفته شده 
کــه این امر مانع از به دنیا آمدن 
کودکانی با بیماری ایدز می شود. 
اول اینکه مشخص نیست زنان 
بی خانمان همه ایدز داشته باشند. 
دوم اینکه ایــدز قابل کنترل و 
درمان است و با روش های درمانی 
موجود افراد مبتال به ویروس ایدز 
می تواننــد در صورت مراجعه به 
موقــع قبل از بــارداری یا حتی 
حین بارداری فرزند سالم به دنیا 
آورند. و سوم آنکه روش مقابله با 
ایدز آموزش و دسترسی کارگران 
جنسی به روش های پیشگیری 

است و نه عقیم سازی آنان.
•

توجیــه عقیم سازی
مقام های جمهوری اسالمی هیچ 
توجیه مذهبی، اخالقی و انسانی 
برای مشروع ســازی عقیم سازی 
عرضه نکرده اند. آنها این راه حل 
را روش مؤثری بــرای پرهیز از 
فروش کودکان معرفی می کنند. 

اول آنکه یک نتیجه مشــخص 
)حتی اگر قابل دسترسی و مؤثر 
باشد( استفاده از هرگونه ابزاری را 

مجاز نمی کند. 
دوم آنکه فروش کودکان در ایران 
صرفًا توســط زنان بی خانمان و 
معتاد صورت نمی گیرد تا با عقیم 

 راه حل یا جنایت؟

کردن آنها این پدیده از میان برود. 
فروش کودکان )که شوهر دادن 
کودکان نیز بخشی از این پدیده 
است( ریشه در فقر دارد و نه صرفًا 

اعتیاد و بی خانمانی.
و سوم آنکــه حتی اگر تنها زنان 
ماشــین  »به  معتاد  بی خانمان 
جوجه کشی تبدیل شده باشند« 
)این تعبیر تحقیرآمیز از مدیرکل 
استانداری تهران است( -که چنین 
نیست- همیشه امکان بازپروری 
آنها وجود دارد. زنان بی خانمان و 
معتاد بعد از بازپروری حق دارند 

بچه دار شوند.
تنهــا مبنای توجیهی سیاســت 
عقیم سازی مملوک بودن شهروندان 
بویژه  که  است  دینی  حکومت  در 

زنان را شامل می شود. 
دینی  حکومت  رفتارهــای  همه 
در حوزه زنان )تفکیک جنســی، 
ســهمیه بندی  اجباری،  حجاب 
جنسیتی، اولویت دادن به مردان 
برای اشــتغال، منع آوازخوانی 
زنان، قوانین تبعیض آمیز خانواده و 
اندرونی- بیرونی کردن خانه ها( 
مبتنی است بر تصور تعلق بدن زنان 
به قدرت که امروز در حکومت دینی 

جتلی یافته است.
وقتی چنین تعلقی فرض گرفته 
شده باشد طبعًا عقیم کردن آنها 

نیز مشروعیت دینی می یابد. 
جالب است که هیچکدام از مراجع 
شیعه در مورد عقیم سازی زنان 

بی خانمان عکس العملی نشــان 
نداده اند )در عین آن که اصواًل با 
عقیم سازی زنان مخالف هستند 
مگر در شرایط بسیار خاص( در 
حالی کــه اگر خواننده یا نوازنده 
زنی در جایی مشاهده شود فریاد 

وا اسالمای آنها بلند می شود.
•

منابع کجا صرف می شوند؟
شهرداری تهران و دیگر شهرها 
در صدر فهرست نهادهایی قرار 
می گیرند کــه باید به بی پناهان 
بدون توجه به پیشینه و شرایط 

آنها یاری برسانند. 
اعتیاد یا کارگر جنســی آنها را 
)حق  حقوقشان  ابتدایی ترین  از 
حیات، ســالمت و فرزندآوری( 
محــروم نمی کنــد. امــا منابع 
اجتماعــی شــهرداری ها صرف 
ســاختن مســجد و کمک به 
هیئت هــای مذهبــی و اجرای 
مراســم مذهبــی می شــود تا 
شهرداران و اعضای شورای شهر 
بتوانند در مســند خود بمانند. 
حتی مســاجدی که بــا منابع 
عمومی ساخته می شوند درهای 

بازی برای بی پناهان ندارند. 
شــهرداری تهران تنهــا در یک 
مورد فساد حدود دو هزار میلیارد 
واگذاری  بــرای  تخفیف  تومان 
زمین و ساختمان به »خودی ها« 
قائل می شود اما بی پناهان را رها 

می کند تا در گورها بخوابند.

منابــع دولتی و حکومتی نیز به 
جای صرف در این موارد هزینه 
دیوانســاالری دینی )مســاجد، 
روحانیت، حوزه ها، امامزاده سازی 
و نگهداری از آنها( و مداخله های 
نظامی در دیگر کشورها می شود 
)فقط ساالنه حدود شش میلیارد 

دالر در سوریه(. 
اگر بخش کوچکی از این منابع 
صرف ســاختن پناهگاه یا اجاره 
برای اسکان  برخی ساختمان ها 
بی خانمان ها و سروسامان دادن به 
زندگی آنها می شد دیگر با پدیده 
گورخوابی یا کارتن خوابی مواجه 

نبودیم.
مقام های جمهوری اســالمی به 
جای کمک بــه زنان بی خانمان 
و فرزنــدان آنها بــه این راه حل 
غیرانسانی و ضداخالقی رسیده اند 
که باید زنان بی خانمان )معتاد یا 
غیر معتاد، کارگر جنسی یا غیر 
آن( را عقیم سازند. عقیم سازی 
زنان به عنوان یک سیاست نوعی 
جنایت سازمان یافته و دولتی علیه 
زنان ایرانی اســت. این سیاست 
ضد انســانی تنها در رژیم های 
فاشیســتی که تالش می کردند 
از دشواری رسیدگی و کمک به 
افراد معلول، از کار افتاده و آسیب 
دیده بپرهیزند قابل ردیابی است.
•

بود و نبود هاشمی رفسنجانی...   << ادامه از صفحه: 29
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کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

34
سمینار آموزشی نیمه دوم ژانویه

اطالعات بیشتر در صفحــه: 14

تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.

تلفن رزرو 5144658378

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

»مسینار ویژه خرید مسکن«

یکشنبه 22 ژانویه، ساعت 1 تا 4 عصر

در بخش قبل و در ادامه مبحث 
به موضوع  نقدینگی"  "مدیریت 
اســتقراض پرداخته شــد و در 
همین راســتا مطرح گردید که 
کانادایی ها نســبت به گذشته 
بدهکارتر شده اند. سپس دالیل 
افزایــش بدهی های کانادایی ها 

نسبت به گذشته ذکر شد.  
در پایــان نیز دالیل اصلی قرض 
گرفتن پول توســط کانادایی ها 

بررسی گردید.
 ادامه مطلب: 

در نوشــتار قبل دانســتیم که 
دالیل عمده استقراض کانادایی 
ها چیســت. اما یادمان باشد که 
موضوع استقراض همواره دو سر 
یــا دو طــرف دارد. طبیعتا یک 
طرف آن قرض گیرنده است. اما 
در طرف دیگر قرض دهنده ای 
وجود دارد که تا او اقدامی ننماید 
اساسا کسی مقروض نمی شود! تا 
وام دهنده ای نباشد وام گیرنده 

ای وجود نخواهد داشت! 
اما آیا تا به حال از خود پرسیده 
اید که اصال چرا وام دهنده یا به 

قولی قرض دهنده وجود دارد؟ 
برخــی قرض دهنــدگان نظیر 
دوستان یا اعضا خانواده ممکن 
اســت بدون هیچگونه چشــم 
داشتی و تنها با هدف کمک به ما 
پول قرض بدهند. آنها در بیشتر 
مــوارد در نهایت فقط اصل پول 
را پس می گیرند و انتظار ســود 
یا بهره ندارنــد. اما اصوال یکی از 
عواید وام دادن، بهره یا سود آن 
اســت. لذا تقریبا تمامی قرض 
دهندگان اصل پول را با سود آن 
از ما دریافت می کنند. در اینجا 
الزم اســت تا به وام های مرسوم 

در کانادا اشاره ای داشته باشم.

انواع وام در کانادا:
1( کارت های اعتباری )کردیت 

کارت ها(:
مالی  تمامی موسســات  تقریبا 
کارت هــای اعتبــاری ارائه می 
دهنــد. ایــن کارت هــا دارای 
محــدوده اعتبار یــا محدودیت 
میــزان اعتبار می باشــند. این 
محدوده میزان مجازی است که 
شما می توانید از آن بهره برده و 
تا سقف تعیین شده با کارت خود 
خرید کنید. شما هر ماه صورت 
Statement وضعیــت حســاب
دریافت می کنید تا مبلغ آنچه که 
به صورت اعتباری خرید نموده 
اید به وام دهنــده بپردازید. در 
صورتی که بدهی معوقه داشته 
باشید این صورت وضعیت بدهی 
شــما را همراه با بهره محاسبه 
شده به شما اعالم می کند. البته 
معموال نرخ این بهره بسیار باال و 

چند برابر نرخ تورم است!
چنانچه به خاطر داشته باشید در 
نوشتار قبل ذکر کردم که کارت 
های اعتباری بدهی های جاری و 
معمول کانادایی ها هستند. حال 
این نکتــه را نیز اضافه می کنم 
که بدهی کارت های اعتباری از 
جمله خطرناک ترین بدهی های 
کانادایی ها است که می تواند به 
ســادگی و به آرامی ایشان را در 
باتالقی از بدهی با نرخ بهره بسیار 

باال فرو برد!
--------------

" بدهی کارت های اعتباری 
خطــــرناک ترین بدهی 

کانادایی ها است!"
---------------

البته معمــوال پرداخت به موقع 
)ماهیانه( و کامل بدهی کردیت 

کارت ها مشمول بهره نمی گردد 
اما مشکل از آنجا آغاز می شود که 
یک قسط ماهیانه یا بخشی از آن 
عقب می افتد. حال چنانچه این 
روند ادامه پیدا کند می تواند به 
عارضه ای جدی در زندگی مالی 
شــما بدل گردد. همچنین شما 
بابت در اختیار داشــتن کردیت 
کارت و در واقع بابت حق استفاده 
از کارت اعتبــاری مبلغــی را به 
صورت شارژ سالیانه و یا ماهیانه 

می پردازید. 
از طرفی نحوه استفاده از کردیت 
کارت ها و میزان خوش حسابی 
شما برای وام دهندگان بسیار مهم 
اســت زیرا مالک تصمیم گیری 
در مورد درخواست وام شما می 
باشد. مفهوم اصلی میزان خوش 
حسابی یعنی اینکه عملکرد شما 
در خصوص پرداخت بدهی های 
گذشته چگونه بوده است. لذا باز 
هم تاکید می کنم که همواره از 
بدهی معوق کردیــت کارت ها 
برحذر باشید چرا که از بدترین 

نوع بدهی ها در کانادا می باشد.

2( کارت های اعتباری فرعی!
برخی از فروشــگاه های بزرگ 
مبــادرت به صــدور کارت های 
اعتباری می کننــد که با هدف 
کمک و تشــویق مشــتریان به 
خریــد محصــوالت و خدمات 
همان فروشگاه است. نکته ای که 
بایستی به خاطر داشته باشید این 
است که تمامی این کارت ها جزو 
بدهی محسوب شده می توانند 
دردسرآفرین شــوند. همچنین 
معموال همان شرایط بهره بدهی 
و شارژ سالیانه را دارا می باشند 
لذا بایستی در مورد اینگونه کارت 
ها نیز دقت هــای الزم را اعمال 

نمود. نکتــه ظریفی نیز 
در خصــوص ایــن نوع 
کارت وجود دارد و آن 
اینکه وقتی به واسطه 
وجود چنیــن کارتی 
تنها از یک فروشــگاه 

خاص خرید مــی کنید فرصت 
مقایسه قیمت و کیفیت کاالها 
و خدمات را در سایر فروشگاه ها 
از دست می دهید در صورتی که 
ممکن است همان کاال یا خدمت 
در فروشــگاه دیگری با قیمت و 

کیفیت بهتری ارائه گردد!

3( وام های شخصی:
اینگونه وام ها با طیف گسترده 
ای از اهداف نظیر هزینه ســفر، 
خرید خودرو، خرید قایق، خرید 
کامپیوتر، تعمیرات منزل و مانند 
اینهــا قرض گرفته می شــوند. 
بازپرداخت اینگونه وام ها بسته 
به مورد از چند ماه تا چند سال 
متغیر اســت. بدیهی است که با 
بازپرداخت،  زمان  مدت  افزایش 
میزان بهره و مبلغ کل بازپرداخت 
افزایــش می یابد. لــذا معموال 
پرداخت سریعتر اینگونه وام ها 
مقــرون به صرفه اســت. به یاد 
داشته باشید که میزان بهره وام 
فقط یکــی از معیارهای انتخاب 
وام می باشد و به تنهایی تعیین 
کننده نیست. معیار دیگر مدت 
زمان بازپرداخت وام اســت که 
البته با میزان بهره ارتباط مستقیم 
دارد و بازپرداخت طوالنی تر به 

نرخ بهره باالتر می انجامد.
---------------

"میزان بهره وام فقط یکی از 
معیارهای انتخاب وام می باشد و 

به تنهایی تعیین کننده نیست!"
----------------------

4( وام مســکن:
مبالغ وام های مســکن و مدت 
زمان استهالک )بازپرداخت( آنها 
از وام های شخصی بسیار بیشتر 
است. لذا شرایط متفاوتی نسبت 
به وام های شخصی دارند. معموال 
شــرایط دریافت اینگونه وام ها 

نیز نســبت به 
وام های شــخصی سخت 

گیرانه تر می باشــد. همچنین 
الزمه دریافت وام مسکن پرداخت 
مبلغی به عنوان پیش پرداخت 
وام  توســط   Down Payment
گیرنده می باشد. این میزان نمی 
تواند کمتر از 5 درصد بهای کل 
خانه مورد نظر باشد. در خصوص 
وام مسکن به وســیله پرداخت 
Down Payment بیشــتر می 
توان از وام با شرایط  بهتری بهره 

مند گردید.

5( وام کسب و کار:
اینگونــه وام ها بــرای کمک به 
ایجاد یک کســب و کار یا بهبود 
و گســترش آن پرداخــت می 
شوند. مهمترین فاکتورهای مورد 
بررســی برای پرداخت اینگونه 
وام هــا دارا بــودن طرح تجاری 
Business plan موجه و سوابق 
حرفه ای و تجربی وام گیرنده می 

باشد.

6( وام خرید اقساطی:
اینگونــه وام هــا به شــما این 
امکان را می دهند که کاالیی را 
خریداری نموده و مبلغ آن را به 
صورت اقساطی بپردازید. لذا شما 
مــی توانید با بودجه ای کمتر از 
قیمت یک کاال آن را خریداری 
و اســتفاده از آن را آغــاز کنید. 
ســپس مانده مبلغ را به صورت 
اقساط می پردازید. بدیهی است 
بهایی که در نهایت برای کاال می 
پردازید از بهای اصلی بیشتر است 
چرا که بهره وام نیز به آن تعلق 
می گیــرد. به هر حال وام خرید 
اقساطی برای شرایطی که پول 
کافی برای خرید کاالیی ضروری 

را ندارید می تواند کارساز باشد.

-------------
"نقطه مشــترک همه 
وام ها این است که وام 
کسب  با هدف  دهندگان 
سود این وام ها را پرداخت 

می کنند!"
-----------------------

مواردی که بر شمردم وام 
های معمول در کانادا است 
و نقطه مشترک همه آنها این 
اســت که وام دهندگان با هدف 
کسب سود این وام ها را پرداخت 
می کننــد. نکته دیگر اینکه هر 
چه زمان بازپرداخت وام بیشتر 
باشد سود آن نیز بیشتر خواهد 
بود. همچنین به یاد داشته باشید 
که بازپرداخت وام همیشه شامل 
مبلــغ اصلی به عالوه ســود آن 
است. ضمن اینکه معموال تمامی 
وام دهندگان قبل از هر اقدامی 
ابتدا میزان اعتبار متقاضی وام را 
.Credit Check کنترل می کنند

سواالتی که قبل از دریافت 
وام بایستی از پاسخ آنها مطلع 

داشته باشید: 
•  نرخ بهره وام چه میزان است؟

•  آیا می توان از نرخ بهره پایین 
تری استفاده نمود؟ 

•  برای برخــورداری از نرخ بهره 
پایین تر چه اقداماتی نیاز است؟

•  آیــا نرخ بهره ثابت اســت یا 
متغیر؟

•  تاریــخ هــای پرداخت اولین 
و آخریــن اقســاط و مبالغ آنها 

چیست؟
•  آیا تاخیر در پرداخت اقســاط 

مشمول جریمه می باشد؟
•  آیا مــی توانم هر زمان که در 
توانم بود کل بدهی ام را پرداخت 
نمایــم و اگر چنین اســت آیا 
مشمول جریمه می شود یا خیر؟
•  آیا بایســتی هزینه یا مبلغی 
عالوه بر اصل و بهره وام پرداخت 

نمایم؟
•   چه اتفاقی می افتد اگر پرداخت 
یکی از اقساط را فراموش یا توان 

انجام آن را نداشته باشم؟

ادامه دارد....

هیچ تردیدی نیســت، اما آن ها 
که در این مورد هاشمی را متهم 
می کنند به این توجه نمی کنند 
که خامنــه ای از زمانی که نقش 
منفــی در حکومت پیــدا کرد، 
هاشمی مخالف اش بود. خامنه ای 
قطعــا از ســایر انتخاب های آن 
دوران بهتــر بود، مگر اینکه فکر 
کنیم هاشــمی در همان جلسه 
می بایست کل حکومت را تغییر 

می داد.
•

6. مغز متفکر پشت پرده 
حکومت: 

اغلــب  برخــالف  هاشــمی 
مدیران سیاســی کشور انسانی 
مسئولیت پذیر بود و حاضر نبود 
مســئولیت رفتارش را به گردن 
دیگران بیاندازد. بسیاری از مردم 
معتقد بودند که احمدی نژاد را هم 
هاشمی انتخاب کرده بود. هشت 

سال طول کشید که بفهمند که 
هیچ پشــت پرده و برنامه ریزی 
وجود نداشــته و اساسا هاشمی 
مدت ها دستش از همه چیز قطع 
بود و حتی در موقعیت عادی اش 

هم نمی توانست قرار بگیرد. 
هاشمی مرد پشت پرده حکومت 
نبود، او یکی از معــدود افرادی 
بود که این راز را می دانســت که 
در دیکتاتوری ایرانی، حضور در 
درون قدرت بــرای یک مصلح 
همیشــه این امــکان را ایجاد 
می کند که وضعیت را کمی بهتر 

کند. و هاشمی یک مصلح بود.

مرگ هاشمی به هر حال رخ داده 
و او دیگر نیست. 

آینده پس از هاشــمی در ایران 
بیــش از هر چیــز به تصمیمی 
که خامنــه ای خواهــد گرفت 
بســتگی دارد. اینکه چه اتفاقی 

بیافتد، بســتگی بســیار به این 
دارد که خامنه ای چه کســی را 
بر صندلی هاشــمی در مجمع 
تشخیص مصلحت می نشاند. اگر 
کسی مانند هاشمی شاهرودی یا 
روحانی بر صندلی بنشیند، این 
نشــان گر آن است که خامنه ای 
مایل است تعادل سیاسی کشور 
را حفظ کند؛ اما اگر افرادی مانند 
شیخ محمد یزدی یا جنتی بر آن 
صندلی بنشینند این نشان دهنده 
بحرانی اســت که بایــد پس از 

هاشمی منتظر آن بود. 
شــاید خامنه ای بــا حذف یک 
کند  عقب نشینی  اصلی  دشمن 
و فضــای زندگی را برای مدیران 
دیگری که اصالح طلب و میانه رو 
هستند، فراهم کند. شاید مرگ 
هاشمی هشداری برای خامنه ای 

باشد، امیدوارم چنین باشد.
•

بود و نبود هاشمی رفسنجانی...   << ادامه از صفحه: 31



33 33PAIVAND: Vol. 24  no.1302  Jan. 15, 2017             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1302 26 دی 1395 

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 
هاشمی رفسنجانی 

مرجتعی با 
کارنامه ای سراسر 

جنایت، کشتــار و 
ستمگری

در تاریخ هرملتی افراد و شــخصیت هائی وجود 
دارند که به خاطر دفاع آنها از ستمدیگان و منافع 
آنها در قلــوب توده های مردم جای می گیرند، 
جاودانه باقی می مانند و همواره به نیکی ازآنها 
یاد می شود، و در مقابل افرادی هم هستند که به 
عنوان ستمگران ودشمنان مردم همواره منفور 
توده های یک کشــور خواهند بود و در تاریخ به 

زشتی ازآنها یاد می شود.
اکبرهاشمی رفسنجانی یکی از پایه گذاران رژیم 
ستمگر جمهوری اسالمی، که امروز مرد، چهره 
منفوری است که همچون شارالتان و جنایتکار 
سرشــناس، خمینی، در تاریخ ایران همواره با 

نفرت و انزجار از او یاد خواهد شد.
او در زمره حلقه نخستین یاران خمینی، مرتجعی 
بود که نقش مهمی در سرکوب و شکست انقالب 
ایران برعهده داشــت. هاشمی رفسنجانی یکی 
پایه گذاران رژیم جمهوری اســالمی، برقراری 
اســتبداد دینی، به بند کشیدن و اسارت مردم 

ایران بود.
وی از تصمیم گیرنــدگان اصلــی رژیم در قتل 
عام و کشــتار هزاران تن از مردم ایران و به بند 
کشیدن ده ها هزار تن از فرزندان مردم ایران در 

سیاهچال های قرون وسطائی دولت دینی بود. 
هاشــمی رفســنجانی یکی از مهره های مهم 
تصمیــم گیرنده رژیم بــر ادامه جنگی بود که 
8 سال به درازا کشــید و در جریان آن، صدها 
هزارتن از مردم ایران کشته و معلول و میلیون ها 

تن آواره و بی خانمان شدند.
او در دوره ریاست جمهوری اش پایه گذار سیاست 
اقتصادی نئولیبرال بود که میلیون ها تن از مردم 
ایران را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرد 
و شورش های گرســنگان را در مشهد، شیراز، 
اکبرآباد با کشتارهای بیرحمانه سرکوب کرد. او 
در این دوره به سرکوب و کشتار مخالفان رژیم 
در داخل بســنده نکرد. گروه های ترور دستگاه 
اطالعاتی اش را برای کشــتار مخالفان رژیم در 
خارج از کشــور بســیج کرد که وحشیانه ترین 
آن، کشتار رهبران حزب دمکرات کردستان در 

میکونوس بود. 
در دوره ریاســت جمهوری او بــود که وزارت 
اطالعات برنامه کشــتار دسته جمعی گروهی 
از نویســندگان را به مرحله اجرا گذاشــت که 
خوشــبختانه با شکســت رو برو شد. قتل های 
زنجیره ای فعاالن سیاسی و نویسندگان نیز ادامه 
همان پروژه کشتارهای هاشمی رفسنجانی بود. 

این ها فقط نمونه هائی از جنایات و ستمگری های 
بی انتهای این جنایتکار طراز اول رژیم جمهوری 
اسالمی بود. سراســر کارنامه سیاه این مرتجع 
در طول نزدیک به 38 سال ادامه حیات ننگین 
جمهوری اسالمی، چیزی جز جنایت و کشتار و 

ستم بر توده های مردم ایران نبود.
مردم ایران هیچگاه این ستمگری ها و جنایات 
بیرحمانه و وحشیانه هاشمی رفسنجانی را ازیاد 
نخواهند بــرد و در تاریخ ایران در کنار خمینی 
جــالد به عنوان جنایتکاران بزرگ تاریخ از آنها 

یاد خواهد شد.

عمق فقر در جامعه ای نشسته بر دریایی از ثروت
22 دی1395- دو هفته پیش 
بود که گزارشی از "گورخوابان 
نصیرآباد" در رسانه ها منتشر 
شد. این گزارش واکنش های 
بسیاری را برانگیخت. مسئوالن 
فوری به فکر "چاره ای" افتادند 
تا ایــن "لکه ی ننــگ" را از 
چهره ی جمهوری اســالمی 
بزداینــد. با مشــتی تکذیب 
و خــرواری وعــده و وعید. 
مسئوالن شــهرداری شهریار 
از "ســاماندهی" گورخواب ها 
خبر دادند. اما بعداً معلوم شد، 
منظور از "ساماندهی"، گسیل 
بوده  گورســتان  به  مأموران 
اســت تا "همین یک گور" را 
هم با کتــک از آن ها بگیرند. 
این گزارش گرچه دل بسیاری 

را به درد آورد، اما در مقایسه با 
گزارش های بسیار دیگر از شرایط 
زیســت مردم، قطره ای ست در 

اقیانوسی از فاجعه ای انسانی.
در اواســط آذر ماه، خبرگزاری 
دولتی فــارس از روســتایی در 
نزدیکی مشــهد به نام تیمورآباد 
گزارشی منتشــر کرد. روستایی 
که مردم آن به روایت این گزارش 
"نــه زیر خط فقر کــه زیر خط 
زندگی" زندگــی می کنند. فقر 
چنان در این روستا بیداد می کند 
که تنها نانوایی روســتا به خاطر 
عدم توانایی مردم برای خرید نان، 

"درش تخته شده است".
در اواخــر آذر مــاه امســال، در 
خبرگزاری دولتی ایلنا، گزارشی 
از روســتاهای جنــوب کرمان 
منتشر شد. گزارشی از روستاهای 
شهرســتان قلعه گنج کرمان. از 
دهســتان مازر بــا 40 آبادی و 
روستا و با ضریب محرومیت 9، 
یعنی باالترین ضریب محرومیت 
در کشور. از مردمی که در سرما 
و گرمــا در کپرهــای حصیری 
زندگی می کنند و نان خشــک 
برایشان "غذایی رویایی"ست. در 
گزارش دیگری، در اوایل اسفند 
93، درباره همین شهرســتان و 
دهستان می خوانیم که "دهستان 
مارز بــا 40 آبادی و روســتا با 
جمعیتی بالغ بــر 12 هزار نفر 
یکی از نقاط محروم شهرســتان 
قلعه گنج است" و رئیس شورای 

شهرستان قلعه گنج می گوید: 
"ایــن 40 روســتا هنــوز آب 
آشــامیدنی ســالم و لوله کشی 
ندارنــد. یعنی طــی نزدیک به 
2 ســال هیچ گامــی در جهت 
فقرزدایی در این منطقه برداشته 

نشده است.
سال هاســت کــه از محرومیت 
"بشاگرد"، منطقه ای دورافتاده در 
استان هرمزگان، گفته می شود؛ 
از بیــکاری بیــش از 80 درصد 
جمعیت این منطقه. از محرومیت 
و فقر شــدید آن. بــا وجود این، 
بشاگرد همان بشاگردی است که 
بوده است. سیستان و بلوچستان 
ضریــب  بیش تریــن  دارای 
محرومیت اســت. بــه گفته ی 
مدیر کل کمیته امداد 14 درصد 
جمعیت محروم کشور با ضریب 
6 تــا 9 در این اســتان زندگی 
می کنند. به گفته ی وزیر کشور، 
"در فاصله ده دقیقه ای از زاهدان، 
حدود 250 هــزار نفر از مردم با 
امکانات، شرایط و استانداردهای 
100 سال قبل زندگی می کنند."
گزارش ها از فقر و محرومیت در 

سراسر ایران کم نیست. 
از جنوبی ترین تا شــمالی ترین 
اســتان ها و شــهرها و روستاها. 
از عدم دسترســی آنان به برق، 
آب آشامیدنی ســالم، سرویس 
بهداشــتی، امکانات تحصیلی از 
پزشکی  مدرسه، خدمات  جمله 
و بهداشــتی و جاده های ایمن و 

دسترسی پذیر. از روستاهایی مانند 
"سیاه دره" در استان همدان که نه 
نانوایــی دارد و نه بقالی و نه هیچ 

چیز دیگر.
با وجود این رئیس کمیته امداد در 
19 دی با وقاحت مدعی می شود: 
"مــن اطمینان می دهــم که با 
و  گرســنه  دولت،  همکاری های 
محتاج نــان نداریم. ما از کف فقر 
مطلق که نان و نیازمندی خوراک 
اســت، رد شــدیم. بــا اطمینان 
می گوییم که همه ایرانیان از نعمت 
آب و بــرق و 70 درصد جمعیت 
از نعمت گاز برخوردار است. نظام 
جمهوری اسالمی توانسته در طول 
چهل سال کارهای بزرگی انجام 
دهد. کســی در حال حاضر از ما 

آب و برق طلب نمی کند."
این دروغ گویی آشــکار در حالی 
است که نه فقط در روستاها، بلکه 
در کوچــه پس کوچه  و حاشــیه 
شهرها فقر بیداد می کند. گرچه 
در مورد حاشیه نشینی نیز، به روال 
معمول در جمهوری اسالمی، آمار 
دقیقی وجود ندارد، اما آمار رسمی 
و آماری کــه این جا و آن جا بیان 
می شوند، ابعاد وخیم این پدیده را 
آشکار می سازند. در اردیبهشت ماه 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای 
به "وارونگی شــکاف فقر، کاهش 
فاصله فقر روستایی و شهری" در 
ایران اشــاره کرد. به گفته ی وی، 
"طبق مطالعات موجود، یا فقر در 
شهرها در حال گسترش است یا 
فاصله بین فقر روستایی و شهری 

در حال کاهش."
بر اساس آمار رسمی، یک میلیون 
و 150 هزار نفر از ساکنین مشهد 
حاشیه نشین اند، یعنی یک سوم 
جمعیت آن. جمعیت حاشیه نشین 
اصفهــان در حدود 400 هزار نفر 
تخمین زده می شــود. در تیر ماه 
94، شــهرداری تبریز اعالم کرد 
از جمعیــت 1/5 میلیــون نفری 
این شــهر، حدود 450 هزار نفر 

حاشیه نشین اند. 
همــان زمان، قالیباف، شــهردار 
تهــران گفت، 25 تــا 30 درصد 
جمعیت تهران را حاشیه نشینان 
تشــکیل می دهند که با توجه به 
جمعیت 8/5 میلیونی تهران، باید 
بیش از دو میلیون نفر را شــامل 
شود. در مهر ماه 95، وزیر کشور 
آمار حاشیه نشینان را 12 میلیون 

نفر اعالم کرد.
مناطــق  ایــن  تشــابه  وجــه 
حاشیه نشــین در تمامی شهرها، 
فقدان حداقل امکانات و خدمات 
شــهری ابتدایی مانند آب و برق، 
سیستم فاضالب و جمع آوری زباله 
است. بسیاری از سکونت گاه های 
مناطق حاشیه نشــین از حداقل 
ایمنی برخوردار نیستند و گاهی 
از سرهم بندی مصالح در دسترس 
ساخته می شــوند. به گونه ای که 
اصطالحاتی نظیــر آلونک، زاغه 

و حلبی آبــاد بــرای توصیف این 
سکونت گاه ها مناسب تر است. 

آلونک هایی که فقط در حاشــیه 
شهرها وجود ندارند، بلکه برخی 
از آن ها در داخــل محدوده های 
شهری مانند زیر پل ها، گوشه ی 
خیابان ها یا حاشیه اتوبان ها هم به 

چشم می خورند.
مهاجرت از روستاها به شهرها در 
رشد سرمایه داری نقش مهمی ایفا 

کرده است. 
نیاز سرمایه داری به نیروی کار آزاد 
به نابودی روابط فئودالی، از جمله 
وابستگی دهقانان به زمین منجر 
گردید. از سوی دیگر رشد ناموزون 
ســرمایه داری که بر کسب سود 
بنیــان دارد و نه نیازهای جامعه، 
به تمرکــز امکانات در شــهرها 
انجامید. یافتن شغل و ممر معاش 
و نیز بهره مندی از امکانات شهری، 
دهقانان بی زمین یا کم درآمد را 
به مهاجرت به شــهرها و مناطق 

صنعتی واداشت. 
در اوان رشد سرمایه داری توده ای 
که از روســتاها به شهرها سرازیر 
می شــد و به پرولتاریای صنعتی 
بدل می گشت، در بیغوله هایی در 
حاشیه شهرها و اطراف کارخانه ها 
مسکن گزید. در میان این توده، اما 
بودند بسیاری که کاری نمی یافتند 
و ارتــش بیــکاران را تشــکیل 
می دادنــد. شــرایط مصیبت بار 
زندگی، شیوع بیماری ها و مبارزات 
طبقــه کارگر، طبقــه حاکم در 
کشورهای صنعتی را به تغییراتی 
در شهرسازی واداشت. هم چنین 
اقدام به ایجــاد امکانات رفاهی و 
خدماتی از جمله دسترســی به 
آموزش و بهداشــت و درمان در 
مناطق روستایی، سیل مهاجرت 
به شــهرها را کنترل کــرد. در 
توصیف  سکونت گاه ها و محله های 
شباهت های  دوران،  آن  کارگری 
بســیاری با مناطق حاشیه نشین 

امروز ایران یافت می شود.
در ایران نیز، اکثر ســاکنین این 
مناطق، روستاییانی هستند که در 
جستجوی کار و برای برخورداری 
آموزشــی،  رفاهی،  از خدمــات 
پزشکی شهری به شهرها مهاجرت 
کرده اند.  اما بخشــی از آن ها نیز 
ساکنین قدیمی شهرها هستند 
که بر اثر فقر و اجاره های سنگین 
به زندگی در ایــن محله ها روی 
آورده اند. جمعیت فعال این مناطق 
عمدتًا یا بیکارند یا در جستجوی 
کار یــا دارای کار موقــت و غیر 
دائمی و بیش تر نیز در مشــاغل 
غیررسمی. عام ترین وجه اشتراک 
محله های حاشیه نشین، وجود و 

تراکم فقر است.
امروزه در ایران، تنها روستانشینان 
و آلونک نشــینان نیستند که در 
فقر مطلق به سر می برند، یعنی 
فقری که فرد به نیازهای ابتدایی 
مانند آب ســالم، تغذیه، خدمات 
بهداشــتی، آموزش، پوشــاک و 

سرپناه دسترسی ندارد، میلیون ها 
نفــر از تــوده مردم با مشــقت 
روزگار ســپری می کننــد. ده ها 
میلیون کارگر و خانــوار آن ها با 
به زحمت  ناچیز  دســتمزدهای 

لقمه نانی به دست می آورند. 
حقــوق معلمان و پرســتاران به 
زحمت کفــاف مخــارج خود و 
خانواده شان را می دهد. کارمندان 
برای امرار معاش به شغل های دوم 
و سوم روی می آورند. کودکان که 
برای افزایش درآمد ناچیز خانواده 
به ناچار تحصیل را رها می کنند و 

به کار می پردازند. 
در شــهریور ماه، معاون "توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور" 
گفت، 40 درصــد از خانوارهای 
روستایی و 17 درصد از خانوارهای 
شــهری دارای فقــر چند بعدی 
هســتند )از بعد اســتانداردهای 
زندگی نظیر آموزش و بهداشت(. 

با افزایش هزینه های درمانی، تورم 
و عدم افزایش متناسب دستمزدها، 
بیکاری و از همــه مهم تر بحران 
ساختاری ســرمایه داری همراه با 
اجرای سیاست های نئولیبرالی باید 
انتظار داشــت در سال های آتی، 
تعداد هــر چه بیش تری از مردم، 
حتا از قشر متوسط به خط فقر یا 
زیر خط فقر رانده شوند. امری که 

هم اکنون در حال وقوع است.
رشــد فقر در ایران در حالی ست 
کــه درآمدهای کشــور از نفت و 
فرآورده های آن، ســاالنه به ده ها 
میلیارد دالر ســر می زند. اما این 
درآمدها که می توانســت صرف 
رفاه مردم شود، بخش زیادی ازآن، 
صرف ماجراجویی های منطقه ای 
رژیم، ارگان های سرکوب نظامی 
و شبه نظامی و نهادهای مذهبی 
می شود و به جیب سرمایه داران 
مــی رود. رحمانی فضلــی، وزیر 
کشور در همایشــی در آبان ماه 
گفته است، "دو لشگر برای »ایجاد 
امنیت و جبــران نبود توازن« در 
اســتان سیســتان و بلوچستان 
مستقر هستند، در حالی که هزینه 
نگهداری این دو لشــگر »دو برابر 
نیاز سرمایه گذاری« برای توسعه 

این استان است."
گذشــته از آن، باندهای مختلف 
مافیایی بر اقتصــاد ایران چنگ 
انداخته اند و بــا حراج ثروت های 
طبیعی کشــور که با دســترنج 
کارگران و زحمتکشان به چنگ 
می آیند، ســود حاصل را نصیب 
خود می سازند. بر این بستر، سران 
و ایادی رژیم با چپاول و اختالس 
و دریافــت حقوق های نجومی به 
ثروت های هنگفتی دست یافته اند؛ 
ثروت هایی که اگر بخشی از آن ها 
به رفاه مردم اختصاص می یافت، 
میلیون ها نفــر از فالکت و فقر 

نجات می یافتند. 
بنا به گزارشی که رویترز در سال 
92 منتشــر کرد، خامنه ای یک 
امپراتــوری 95 میلیارد دالری به 

نام "ستاد اجرایی فرمان امام" 
را کنترل می کند. ستادی که 
به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو 
نیســت و جز او و نزدیکانش، 
کسی از سرنوشت این درآمدها 

اطالعی ندارد.
فقر و نابرابــری از پیامدهای 
از  طبقاتی  گریزناپذیر جوامع 
در  سرمایه داری ســت.  جمله 
درصد  ســرمایه داری  جامعه 
قلیلی از جامعه ابزار تولید را در 
اختیار دارند. در برابر این عده، 
اکثریتی از جامعه قرار دارند که 
چیزی جز نیروی کار خود در 
اختیار ندارند. در نتیجه برای 
امرار معاش، ناچارند نیروی کار 
خود را به سرمایه دار بفروشند. 
در نتیجه، در یک قطب ثروت 
و در قطب دیگر فقر انباشــته 
می شود. اما چنین نیست که همه 
کارجویــان فرصت فروش نیروی 
کار را به دست  آورند، بلکه تعداد 
کثیری از آنــان به ارتش بیکاران 
می پیوندنــد و در فقری عمیق تر 
از کارگــران شــاغل می زیند. در 
دوره های بحرانی که تولید دچار 
رکود می شــود، بر بیکاران و فقرا 
افزوده می شــود، در آن سو، اما، 
ثروت در دســت عده قلیل تری 
متمرکز می گردد. گزارش اکسفام 
که در ژانویه 2015 منتشــر شد، 
نشــان گر این واقعیت اســت که 
فاصله نابرابری در فاصله سال های 
2000 تا 2015 عمیق تر گشته و 
ثــروت 62 نفر در جهان به اندازه 
ثروت نیمی از جمعیت کره زمین 
افزایش یافته اســت. در ایران هم 
آمارها و واقعیت ها همین روند را 

نشان می دهند. 
بنا به گزارشی در مهر 93، دهک 
دهم درآمدی کشور 2 میلیون نفر 
جمعیت دارد. سران رژیم هم در 
فرصت های مختلــف به افزایش 
ایران اشاره  شــکاف طبقاتی در 
دارند. از جمله وزیر سابق بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در دی 
ماه امسال، به "فاصله 17 برابری 
درآمد ثروتمندان و فقرا در ایران" 

اشاره می کند. 
از  و فقــر سرمنشــأ بســیاری 
ناهنجاری های اجتماعی، از جمله 
بی سوادی و کم ســوادی، اعتیاد، 
فحشا و بزهکاری ست. فقر سالمت 
جسمی و روانی افراد جامعه را به 
خطر می اندازد. و تبعات پر شمار 

دیگر.
اگر در کشورهای ســرمایه داری 
کارگران،  مبــارزات  پیشــرفته، 
کمونیست ها و نیروهای مترقی، فقر 
مطلق را کاهش داده و حتا بیکاران 
از حداقل های زندگی برخوردارند. 
در کشورهای سرمایه داری توسعه 
نیافته  مانند ایران، بیکاری مترادف 
است با گرســنگی و بی خانمانی 
و فقــدان نیازهــای اولیه زندگی 
مانند بهداشــت و آموزش. فقدان 
سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، 
فقدان آزادی های سیاســی برای 
تشــکل یابی و پیگیری مطالبات، 
بی اعتنایی ســران رژیم دینی به 
ابتدایی ترین نیازهای مردم، همه 
دست به دست هم داده اند تا روز 
به روز عرصه بر توده های میلیونی 
مردم ایران تنگ تر شود. آینده ای 
که حتا کارشناســان و مسئوالن 

رژیم آن را پیش بینی می کنند. 
تا جمهوری اسالمی به حیات خود 
ادامه می دهد، تا ســرمایه داری بر 
ایران سلطه دارد، روزنه امیدی در 
چشــم انداز وجود نخواهد داشت. 
تنها راه اجتناب از این آینده، مبارزه 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 
برپایی حکومتی برخاسته از مردم 

و متکی به مردم است.
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با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

آموزش زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358 
tillnov1Pd

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

پرستــا ر
اگر در نگهداری از نوزاد و 

اطفال خود نیاز به کمك دارید 
و چنانچه جهت نگهداری از 
پدر و مادران گرامیتان نیاز 
به مراقبت در بیمارستان و 
منزل در شب دارید جهت 

هماهنگی تماس بفرمایید.   
اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در کلبه عموجان   
نیازمندیم.

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

استخدام
رستـــوران  یاس
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-483-0303

azmay15 ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
تلفن تماس )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پیسترى: با بهترین 
شیرینی هاى ارگانیك 
• تزیین سفره عقد، 

و هفت سین 
• با20 سال سابقه 

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات 
ساختمـانی

احمــد
کلیه خدمات ساختمانی

بازسازی، به سازی
کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

aznov-jan’17tpshP

آشپزی
خانمی هستم با تجربه 
و قابلیت آشپزی برای 

اعضای خانواده 
و مهمانی 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 موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi استخـــدام
پیتزا میکر    |    ویترس 

به یک نفر پیتزامیکر و چند ویترس نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-266-1355
jan01U

تدریـس 
ریـاضی

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-

کلیه دروس
GMAT و GRE آمادگی

توسط دکتری مهندسی 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

استخدام
به یک نفر مسلط به زبان 

انگلیسی و فرانسوی 
• با گواهینامه رانندگی
برای کار در داخل و 

بیرون  شرکـت، 
تمام وقت  نیازمندیم. 

تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-892-5433 
azjan01
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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شعبه اول  شعبه دوم  شعبه ايران 
1396, Ste Catherine O
#425, Montreal, H3G1P9
Te l :  + 1 - 5 1 4  6 9 1  4 3 8 3
To l  F r e e  f r o m  I r a n :
(021) 8 5 3  1 2 8  3 2
r.davoudi@farhang.ca

تــهران، كارگـــر شـــمالى،  تـــقاطع 
بــــلوار كشـــاورز، نبش كوچه گيتى، 
پــــالك 1172 - طبـــقه 2، واحــد 7
+ 9 8  2 1  6 6 4 2  1 5 1 1
+ 9 8  2 1  6 6 9 4  8 1 5 4
h.davoudi@farhang.ca

3285, Cavendish Blvd.,
#355, Montreal, H4B2L9
Te l :  + 1 - 5 1 4  9 0 3  9 7 9 7
K h o m i @ f a r h a n g . c a

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

باایرانی 
کــار
کنید! 

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به کودکان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسی و فارسی 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس 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  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

 Hirbod Transport 

 
 
 پارک آبیو  فرودگاهیخدمات ترنسفر  •
 مونترال به تورنتو و بلعکسی مسافر همراه با چمدان يجابجا •
 در منزل از فروشگاه هایلوازم چوبی انتقال بار و مونتاژ  •

 IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick  

Tel: 514-295 39 28 
 

سرويس و خدمات بهترين هدف ما 
 ارزان به هموطنان گرامی

 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

P2enddc

Tel. : 514-516-9810

استخدام: بند و ابرو 

اسپای مدرن در ناحیه الوال
به یک نفر متخصص 
بند  و ابرو 
فورا نیازمند است : 
تمام وقت و یا نیمه وقت 
اطالعات:تماس  
Tel.: 514- 781-9268
    CV@spaxprss.com

 Help wanted
----------

Looking for experienced 
eyebrow threading 

specialists.
Full time & part time 
positions available 

at our new locations in 
Carrefour Laval 

& Place Versailles.

Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA PRASAD

اگر از طالع بینی دیگران ناامید شده اید، کافی است تنها یک بار
 با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

کمک به شما در زمینه عشق، ازدواج، 
کار و بیزنس، تحصیل، امور مالی، موفقیت، 

سالمتی، دادگاه، طالق، کودک، 
خنثی کردن سحر و افسون و...

طالع بینی از روی دست، صورت، تاریخ تولد

778-968-7578
604-762-4719

هفت روز هفته از ۹ صبح تا ۷ شب
Surrey, BC Montreal

Phone: (438) 923-7873 
4970 Queen Mary Rd.

KALI

دیگر طالع بینان 9 بار قویتر از 

اميرالمؤمنين)ع( يكي از بهترين مفسران 
قرآن كريم و به عبارتي قرآن ناطق محسوب 
مي شوند و اين ارتباط بين حضرت علي)ع( 

و قرآن كريم در حديث »علي مع القرآن 
و القرآن مع علي« آشكار مي شود. تمام 

افكار، انديشه و رفتار علي)ع( با قرآن كريم 
مطابقت دارد

13

14
 انسان روزه دار پس از پايان ماه مبارك رمضان تبديل به انساني اخالقي مي شود، 

انسان روزه دار زماني مي تواند ادعاي دينداري كند كه بتواند فضيلت هاي اخالقي را 
در وجود خود شكوفا سازد

تقرب به خدا، ماحصل تقواي الهي 15 حكمت شهادت حضرت علي)ع( در شب هاي قدر16
 قرآن كريم در شب قدر نازل شده، عظمت اين شب ها در ماه مبارك رمضان بايد 

توسط مسلمانان درك شود. براساس حديث پيامبر)ص( قرآن با علي)ع( و علي)ع( با 
قرآن است و براين اساس اين دو هيچگاه از يكديگر جدا نخواهند شد

 در روايت بيان شده كه در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان وضعيت سعادت 
انسان ها تعيين مي شود و در شب بيست و يكم به امام عصر)عج( ابالغ شده و 

شب بيست و سوم اعمال قطعي مي شود

اهميت شب هاي قدر

مطلع
هوشنگ  شکری

   قبله گاه موحدان عالم

 صفحه 15  

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5148 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.

 افقي:
1- پروفسور حيوانات- تيم فوتبال 

ايراني در ليگ برتر
2- س��وره ده��م و همچني��ن نام 
پيامب��ري- آرايش تئات��ري- مركز 

تبت
3- مزاحم- نااميد- بي پول

4- زخم- پش��ه- گوش��ه فوتبالي- 
وسيله بازي و ورزش

5- كالم��ي براي ش��گفتي- لباس 
خانم ها- گرداگرد دهان جانور

6- بي ش��مار- روزه گرفتن- سنگ 
آسياب

7- قض��اوت- ج��ارو ك��ردن- نت 
بيمار!

8- باالي چش��م- از س��ازها- اداي 
عهد

9- ب��ا خ��ورد آيد- قلمه- كش��ور 
عزيزمان

10- ش��گرد- ش��هر آورد- شهري 
قديمي در كشورمان

11- حالل رن��گ- عالمت ميگرن- 
فرمانده بدن

12- گوس��فند م��اده- ثب��ات و بقا- 
لحظه كوتاه- نغمه

13- بيه��وده- اثر- همه كاره روس��تا 
بود

14- فرزن��د ن��وه- فراين��د، روش- 
گذرنامه

15- توجه كردن- هنوز بيگانه
 عمودي:

1- ساكت و آرام- كاشف پني سيلين
2- ش��هري در س��وئيس- ح��وض 

كوچك- اسب باركش
3- محل تقاط��ع دو خيابان- گياهي 

مقدس در آئين زرتش��ت- 
دلشوره

4- ش��هري در اس��تان 
فارس- تراموا- ماه س��رد- 

گريختن
5- قال��ب ش��عر خي��ام- 
حرير- شامل همه مي شود

6- رنج- ش��يريني چاي- 
پايتخت بوتسوانا

7- پاس��خ مثب��ت- كن��د 
ي��ا مرحل��ه ب��ه مرحل��ه- 

شريف تر، واالتر
8- سرسلس��له ماده��ا- 
حق ناحق- وسيله اي براي 

آماده كردن چاي
9- مخلوط آب و آرد- شهر 

ديگر استان فارس- گهواره
10- بزرگترين كليساي جهان- كتاب 

هندوان- دختر
11- چشم دوختن به چيزي- جاري- 

خبرگزاري كشورمان
12- بهره، حصه- س��رما- پروردگار- 

آزمايش
13- پارچ��ه جدابافته- طريقه- رنگ 

آسمان
14- مرك��ز نروژ- پرتو مرگبار اتمي- 

داراي يك امتداد
15- حق نش��ناس- امور كشور طبق 
اص��ل شش��م بايد ب��ه ات��كاي آراي 

عمومي و از راه ... اداره شود

 افقي:
1- تالش – منتقد و نويسنده انقالبي 
روس��ي با آثاري چ��ون افكار تاريخي 

اوگوست كنت
2- بيرم- گذرنامه- فحش

3- از س��بزيجات ريش��ه اي- بنفش 
پررنگ- از صفات باريتعالي

4- مغاك- كاهن- ساكت- از گازها
5- ن��ام نيس��تلروي- تكي��ه دادن- 

ره شناس
6- نمازه��اي مس��تحبي- حمي��ت- 

چرك زخم
7- گازي بي رنگ و آتش��زا- بهشت- 

عضو راهي
8- مهاجم ليورپول- قلندر- پرچم

9- همراه آش��غال- ديگران- راستي 
خبر

10- خرس فلكي- غالب تر و بيشتر- 
همسر پيامبر اكرم)ص(

11- پادشاهان- عصر و دوره- حرف 
يوناني

12- آساني- فراگيرنده- رنجوري- 
قدم

13- باايمان- حكومت عصر هيتلر- 
بندري در كشور سوئد

14- تأليف ك��ردن- مرم��ر- قتل با 
نقشه قبلي

15- يازدهمي��ن كت��اب كاميك از 
س��ري ماجراهاي تن ت��ن و ميلو كه 
توسط هرژه نوشته و چاپ شد- الهه 

خورشيد
 عمودي:

1- بازيگر فيلم هاي مخفي كاري و راه 
افتخار- يك دهم متر

2- كش��اورز- توبه پذيرن��ده- داد و 
ستد

3- قس��متي از پ��ا- وج��ود ن��دارد- 
رمزدار

4-آزرده- مرواريد- خاندان- پدربزرگ
5- حكيم ن��ام آور در زمان س��ليمان 

نبي)ع(- بغل- گرداگرد لب
6- قمر مش��تري- شمشير- نادرست 

و فريبنده
7- پ��رش غيرارادي عضالت- بس��يار 

زيبا يا خوشايند- موزيك نظامي
8- باغب��ان ت��اك- از خودروه��اي 

سواري- نام دخترانه
9- ياري دهن��ده- ن��ام ناحيه اي ميان 

مكه و مدينه- كشيدني با شانه
10- پادش��اه هخامنشي- 
عدل- سبك جامه وآرايش 
11- پس��وند نس��بت- م��اه 
ميالدي- قطعه اي در خودرو

12-پدرزال- ماهوت پاك كن-  
پل�ه و رتبه- از اس��يدهاي 

معدني يا آلي
13- م��دارك- ولگردي- 

دروازه بان
14- برنج فروش- مهرباني- 

هميشه معذور!
15- هواپيم��اي جنگي- 
دانش��مند ژاپن��ي برن��ده 
جايزه نوبل شيمي در سال 

2008

حل جدول عادی شماره 5147 حل جدول ويژه شماره 5147

تجلي انسان كامل در شب هاي قدر

  از الط��اف بيکران حضرت س��بحان ب��ه عالم ارض نزول ظاه��ر قرآن و باطن 
فرق��ان از غيب مطلق بر آدميان بوده و همانا اين عطيه عظيم الهی در ماه مبارک 
رمضان و در يکی از ش��ب های قدر بر س��ينه محمد)ص( س��اری و جاری گشته و 

فيض پاشی شده است.
قرآن طريق و ش��اهراهی اس��ت که بندگان از هر قوم، تيره و تبار که به توحيد 
بی ش��ائبه يقين تام دارند به سوی جان جانان رهنمون مي نمايد و سعادت دو دنيا 
را بر رادان عالم ميسر مي دارد. از عظمت قرآن و ماه رمضان ايجاب و ايجاد اخالق 
واالی الهی گونه و س��وق آدمي  برای نيل به مقام واالی انس��انيت و هم قرب حق 
اس��ت. قرآن نشانگر کالم حق و حقيقت معبود و هم ايجاد وحدت مابين موحدان 

عالم و تأييد رسل مرسل گذشته و پيوندگاه مشترک اديان موحده است.
اهلل ذوالجالل نازل کرده از راه دور بر تو قرآن را و کتاب و نبوت و دين اسالم را 
به حق تا تصديق کتب و رس��ل گذش��ته باشد و نازل کرده تورات و انجيل را پيش 
از اين برای هدايت و بش��ارت مردم به اين قرآن و نازل کرده در ضمن نزول قرآن 
فرقان را که باطن و اثر قرآن اس��ت و اعجاز آن اس��ت که کالم خدا با کالم خلق 

معلوم و هر که برايش اين فرق معلوم نشد هنوز از فرقان محروم است)1(.
قرآن چه دفعتًا بر س��ينه محمد)ص( نازل ش��ود و چه تدريجًا جهشی در عالم 
ب��ه وجود آورد که بنيان ه��ای ظلم و تعدی آدميان به همنوع را مانع ش��ده و راه 
رس��تگاری و فالح حقيقی دنيا و عقبی آدمي را به عينه و صريح بازگو فرمود ، در 
آن روزگار که در کل عربس��تان و ش��به جزيره چهارنفر کاتب وجود نداشت قرآن 
کتب رسل پيشين را تأييد و حقيقت پشت پرده ايشان را که معرف پيشينيان آنان 
ش��ده بود به درستی عرضه فرموده و داس��تان هايی بيان داشته که مملو از عبرت 
بنيان های اخالقی واالس��ت ، لذا قصص قرآن نيز نام نهاده ش��ده است که مملو از 

بواطن و قولی عظيم دارای هفتاد و هفت باطن است.
قرآن نخس��تين و تنها کتاب تامي  اس��ت که خداوند جل جالله را تا حد ادراک 
بش��ری معرفی نموده و هم از علم الهی نيز به بش��ارت و اشارت که توسط حضرت 
احديت بر بندگان، متقين و مرس��لين عنايت مي شود سخن رانده است و از آن به 
علم لدنی نام و ياد فرموده اس��ت. اخالق الهی گون که با تأس��ی و عمل راس��تين 
بدان ، انس��ان خاکی يارای قدم نهادن در ش��اهراه حقيق��ت و وصول به قرب حق 
اس��ت به روش��نی معلوم و مش��هود فرموده و در اين نعمت و عطيه الهی از گوهر 
انسانيت که همانا روح و از نفخه حضرت احديت است بحث و فحص شده و از معاد 
که جزای خير يا ش��ر نيز به نسبت اعمال و رفتار ظاهری و باطنی انسان مطرح و 
اشارت دارد. قرآن مکمل اديان سابقه و مرتفع کننده نقايص آنان و در کل قبله گاه 
تمامي  موحدان عالم اس��ت که خاکيان را روی به سوی حقيقت مهرپاش حضرت 
جانان مي خواند. مسلمانان با تأسی به قرآن اخالق خرد جمعی و اجتماعی خويش 
را ج��ال داده و ان��س با آن س��بب تلطيف روحی و معنوی قلوب قاطبه مس��لمين 
ش��ده و خواهد شد. در قرون س��ابقه اخص خواص مسلمين و به خصوص شيعيان 
سوره هايی را از قرآن به راهنمايی بزرگان و حتی شخص حضرت ختمی مآب)ص( 
برگزي��ده آنقدر متذکر و مکرر مي گش��تند تا به نوراني��ت و فهم باطنی آن آيات و 
سوره ها نائل مي شدند لذا همواره دست در کار و دل با يارشان بود و نيز بزرگترين 
دعای خير بر حق کس��ی اين بود که با قرآن محش��ور باشد و توفيق الهيه و فيض 
فياض اس��ت تا با توجه و انس و الفت قرآن عظيم الش��أن ابواب معرفت الهی روی 
پ��اکان و صالحان مفتوح گردد و اين گوهر ب��ی پايان حضرت ختمي مآب)ص( به 
همراه گوهر حضرات ائمه اطهار)ع( ش��اهراه رسيدن به قرب جانان تا پايان حيات 

کره ارض به استواری بوده و خواهد بود.
پی نوشت:

تفسير کيوان جلد دوم  به کوشش جعفر پژوم  نشر سايه 1384  صفحه 19

 سال هجدهم  شماره 5148  پنجشنبه  19 مرداد ماه 1391 20 رمضان 1433 9 آگوست 2012
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ب ا ن ك د ا ر ي ت ل خ ك ا م

2 ا م ر ن ي م خ ي ز ن ا و ي

3 ب ل ك ب د ي ت ك ل ش ر ر

4 ا ش ت ب ا ه ا ي ي ن ه د ز

5 ر ي ل ذ ل م ه ي ا ا

6 خ ي ب ر س ر ك ه ت ز ر ي ق

7 ا ا ه ت ا ك ي ب ز م ا ر ا

8 ت ر م د ك ه ض ي ا م ل س

9 م ر ا ق ب ت گ ا ج ر ه ي م

10 ا س ك ا ر ه و ر ا ز ا غ ي

11 ل ت ر ا ر ن ب ن ي م

12 ش م چ ا ب ك ي د ي ن د ا ر

13 ع ر ش ك پ و ا ر ش ه م س

14 ر ك ا ب ا ل م پ ي ك ق و ت

15 ا ز م ا ي ش چ ه ا ر پ ا ر ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ت و ل د و ن و س ل ن گ ر و د

2 ا س ب ز ي ب ا ي ي ا م ض ا

3 ي ن ن ا ز ا ي و ن ه و و

4 ب ي چ ا ر ه ف ل ا خ ن ح ي

5 ر خ ت ق ر ا ن م ك د

6 ت ن ب ل ع ر ا ق ا و ا ن س

7 گ ي ف ر ن ا ز ا ز ر د گ ي

8 و ر ا ف ا ر ا ذ ر و ا ل

9 س ن د ب ا د ن د ي م ه ر و

10 ي گ ا ن ه ا ي ا ت ر و ي ا

11 گ ت ا ز ي ن ب ن ي ز

12 ا ل ب ر ر س ي ا ز م ن د ي

13 ل ي س پ ا ت س ر ا ن ا و

14 پ ي ك ر ف ا ل و د ه ه ن ر

15 ا م و خ ت ه س ا ن ت ي ا گ و

يكي از 
داليل اهميت 
شب هاي قدر 
رقم خوردن 
مقدرات 
بندگان توسط 
خداوند است 
دريكي از 
اين شب ها 
برنامه و نقشه 
راه يكساله 
انسان ها بر 
قلب انسان 
كامل در هر 
دوره اي وارد 
مي شود. در 
گذشته بر 
پيامبر)ص( 
و امروز بر 
قلب حضرت 
بقيه اهلل)عج( 
نازل مي شود
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Refugee Applications & Removal Orders
If you are a refugee claim-
ant, you will receive a 
conditional Removal Order.  
If your refugee claim is ac-
cepted, the Removal Order 
is cancelled.  
If your refugee claim is re-
jected, the Removal Order 
comes into force.  Once 
all avenues of recourse are 
exhausted, you must leave 
Canada Immediately. 
Once a Removal Order 
takes effect, you must leave 
Canada Immediately.  
If you fail to appear for 
a removal interview or a 
scheduled removal date, 

the CBSA will issue a 
Canada-wide warrant for 
your arrest.  Once arrested, 
the CBSA may detain you 
in a holding facility before 
removal.    
In Order to ensure you 
leave Canada, the CBSA 
may assign an escort officer 
to accompany you on your 
departure. 

The above information 
may be found on the IRCC 
website. 
-------------
For more information on 
Removal Orders, Depar-

ture Orders, and Exclusion 
Orders, please do not 
hesitate to contact our of-
fice, a member of our staff 
will gladly answer to any 
questions or concerns you 
may have. 

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 

 REMOVAL ORDERS FROM CANADA
If you receive a Removal 
Order you cannot legal-
ly remain in Canada 
and must leave the 
country.  
Depending on your 
situation, your re-
moval order may be 
effective immediately, or 
after a negative decision if 
you had made an appeal. 
There are three types of 
Removal Orders issued by 
Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) 
or the Canada Border 
Services Agency (CBSA).  
These are Departure Or-
ders, Exclusion Orders and 
Deportation Orders.  The 
form number of the Re-
moval Order indicates what 
type of order you received. 
With a Departure Order, 
you must leave Canada 
within 30 days after the 
order takes effect. You 
must also confirm your 
departure with the CBSA 

at your port of exit.  If you 
leave Canada and follow 
these procedures, you may 
return to Canada in the 
future provided you meet 
the entry requirements at 
that time.  
If you leave Canada after 
30 days or do not confirm 
your departure with the 
CBSA, your Departure 
Order will automatically 
become a Deportation 
Order.  
In order to return to Canada 
in the future, you must 
obtain an Authorization to 
Return to Canada (ARC).
With an Exclusion Order, 
you cannot return to Cana-

da for one year. 
If you do wish to return 
before the 12 months have 
passed, you must apply for 
an ARC.  

If an Exclusion Order 
has been issued for 
misrepresentation, you 

cannot return to Canada 
for five years.  If the CBSA 
paid for your removal from 
Canada you must repay 
that cost.
With a Deportation Order, 
you are permanently barred 
from returning to Canada 
and cannot return unless 
you apply for an ARC.  
If the CBSA paid for your 
removal from Canada, you 
must also repay that cost 
before you are eligible to 
return. 
Depending on the reason 
why a Removal Order was 
issued, you may appeal 
Removal Orders with the 
Immigration and Refugee 
Board of Canada (IRB). 

Immigration
83 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 دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسی در شب 

و عکسهای خانوادگی

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

اسپشیال این شماره:

معرفی دوربین خارق العاده سونی
Sony-RX10-III

همه روزه 
تازه  ظهور  شاهد 

های تکنولــوژی و لوازم 
الکترونیک هستیم و هر روز 

این گونه وســایل،  بــا امکانات 
میشــوند.  بازار  وارد  جدیدتری 
گاهی اوقات این محصوالت تازه 
آنقدر نوآورانه و شــگفت انگیز 
هستند که تا به چشم خود نبینیم 

نیم  ا نمیتو
باور کنیم!

یکی از سواالتی که اکثر عالقمندان 
عکاســی از بنده میپرسند این 
است که چه دوربینی بخریم که 
بتواند همه کار انجام دهد و نیاز 
به خرید لوازم بیشتری 

نداشته باشد؟ 
تا قبل از اینکه با دوربین 
فوق آشنا بشوم همیشه 
جوابــم این بود که هر 
دوربیــن و هر لنزی را 
برای کار خاصی ساخته 
اند و برای هر کاری باید 
لوازم خاص آن سبک از 
خریداری  را  عکاســی 
کنی! تا اینکه کاشف به 
عمل آمــد که کمپانی 
عریض و طویل سونی، 

چند وقتی است دوربینی را روانه 
بازار کرده کــه خداوکیلی اکثر 
انتظاراتی را کــه از یک دوربین 
عکاسی داریم، برآورده میکند و 
یک چیزی هم بیشتر! حاللشون 
باشــه که واقعا این کار را کرده 
اند و با خریــد این دوبین دیگر 
نه احتیاج بــه دوربینی دیگری 
خواهی داشت و نه لنز و وسایل 

جدیدی!
نگارنــده، خرید ایــن دوربین را 
به تمام عالقمندان به عکاســی 

پیشنهاد مینماید. 
ویژگیهای این دوربین انقالبی و 

منحصربفرد موارد زیر میباشد:
•   فاصله کانونی لنز این دوربین 
600-24 میلیمتر میباشد که در 
نوع خود شــاهکار است. این لنز 
ساخت کارخانه زایس بوده، که 
یکی از صاحب نامترین سازندگان 
لنزهــای دقیــق و بــا کیفیت 

دنیاست. 
با در اختیار داشــتن این »ِرنج« 
لنز، تقریبا همه لنزها را در قالب 
یک لنز دم دســتمان داریم و از 
عکاسی ماکرو، واید، تله و اولترا 

تله زوم بهرمند میگردیم. 
نگارنده هرگز با چنین لنز همه 
کاره ای برخورد نکرده و این لنز را 
از عجایب دنیای عکاسی میداند! 
ویژگی عالی دیگر این لنز، »اف 
همان گشــادگی  یا  اســتاپ« 
دیافراگم میباشد که از عدد 2.4 
شروع میگردد. بنابراین در جاهای 
تاریک نیز میتوان با خیال راحت 

تصویر برداری نمود. 
قابلیت زوم اپتیکال: 25 ایکس! 
عــالوه بــر آن، زوم دیجیتــال 
بــه قدرت 75 ایکــس نیز قابل 
دسترس میباشد که البته اهمیت 
زوم دیجیتال، بسیار کمتر از زوم 

اپتیکال یا واقعی است.
•   دوربین ســونی آر ایکس 10 
 4K میتواند ویدئوهای ،III سری
را با کیفیت بسیار باال تهیه کند 
کــه این هم از نقــاط قوت این 

دوربین همه کاره میباشد. 
همچنین قادر است ویدئوهایی با 
سرعت 960 فریم در ثانیه تولید 
نموده و »اســلو موشــن« را در 
شرایط خاصی ساپورت و تولید 

کند.
•   ابعــاد و وزن این دوربین با 
توجه به دامنه گسترده ای که 
دارد، بســیار کوچک و جمع و 
جور بوده و حداقل 10 برابر از 
یک لنز 600 میلیمتر کوچکتر 
است.  از آنجایی که این دوربین 
از نوع »بدون آینه« میباشــد، 
حجم کمتری را اشــغال کرده 
و خیلی از قطعات ســنگین و 
مکانیکی دست و پاگیر در آن 

حذف شده است. 
وزن این دوربین فقط یک کیلو 

میباشد.
•   دوربین بــه راحتی از طریق 
شــبکه »وای فای« به اینترنت 
نصب شــده و خیلی از کارها را 

ساده تر انجام میدهد. 
 NFC همچنین مجهز به سیستم
بوده و برخی فرمانها را میتوان از 
راه دور و با کمک تلفن همراه به 

دوربین ارسال کرد.
•   وضــوح تصویری این دوربین 
در ســایه سنســور یک اینچی 
CMOS آن عالی میباشد. البته 
شاید تنها ایرادی که بتوانیم از این 
دوربین بگیریم همین باشد که 
سنسور آن »فول فریم« نیست 
ولی با همین سنسور، به خوبی 
جوابگوی اکثر انتظارات ما بوده و 
تصاویری بیش از 20 مگاپیکسل 

به ما تحویل میدهد.  
•   ســرعت اتوفوکــوس ایــن 
دوربین بسیار باال بوده و شفاف 
ترین تصویــر را از هر فاصله ای 

در سریعترین زمان ممکن به ما 
تقدیم میکند. 

•   این دوربین بســیار بی سر و 
صدا بوده و میتواند برای کسانی 
که بــه عکاســی از حیوانات در 
ســکوت و عــدم جلــب توجه 
پرندگان عالقمند هستند، بسیار 

مفید و کاربردی باشد.
•   سیســتم لــرزه گیری که بر 
روی ایــن دوربین نصب شــده 
بســیار حرفه ای بوده و میتواند 
در جاهایی که سه پایه به همراه 
نداریم، به ما کمک کرده و تصاویر 

ثابتی به ما تحویل بدهد.
•   مانیتور ســه اینچی پشــت 
دوربین قابــل چرخاندن بوده و 
میتواند در جاهایــی که امکان 
تصویر برداری محدود باشــد، به 
کمک عکاس یا فیلمبردار بیاید. 

•   حداقل فاصله با سوژه حدود 
3 سانتی متر میباشد که براحتی 
آن را تبدیل به یک دوربین و لنز 

ماکروفوتوگرافی مینماید. 
 ISO شاخص حساسیت نور یا   •
را میتوان تا بیش از 12000 واحد 
افزایش داد و در تاریکترین جاها 

تصویر برداری کرد.
•   یکی دیگر از شگفتی های این 
دوربین، سرعت بی مانند تصویر 
برداری آن است که در وضعیت 
رگبار میتواند 14 تصویر در ثانیه 

را ثبت نماید! 
•   قیمــت این دوربیــن با این 
همه تفاســیر فقط 2000 دالر 
کاناداســت. اگر فکر میکنی که 
زیاده کافیــه فقط با قیمت یک 
لنز 600 میلیمتر )بدون دوربین( 
مقایســه کنــی کــه در حدود 

15000 دالر است!
خدایی ش دیگه این دوربین باید 

چه کاری انجام بده؟ !
   •
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شصت در مذاکره با دولت امریکا 
دانســت. امــا در آن دوره رژیم 
"انقالبــی" نمی خواســت این 
مذاکره که برای رژیم سازشکاری 
و مایه ی سرافکندگی در داخل و 
خارج تلقی می شد آشکار انجام 
شود. امید نجف آبادی و مهدی 
منتظری  نزدیکان  از  هاشــمی 
این معامله را آشکار ساختند و با 
اعدام نتیجه ی کار خود را دریافت 
کردند )بــدون این افشــاگری 
پرونده ی قتل شمس آبادی مثل 
هــزاران پرونده ی قتل توســط 
انقالبی ها در سال های قبل و پس 

از انقالب گشوده نمی شد(.
•

فرماندهی کل قوا، 1367 
و شورای 5 نفره، 1366 و 

1367
رفســنجانی در حالی که رئیس 
مجلس بود در ســال های پایانی 
جنگ و عمر خمینی دو کارکرد 

عمده ی دیگر نیز داشت:
1( جانشــین فرمانده ی کل قوا 
در امــور جنــگ در دورانی که 
توان  دیگر  اســالمی  جمهوری 
ادامه ی آن را نداشت و رفسنجانی 
عمال به فرماندهی کل قوا با هدف 
پایان دادن به جنگ ایران و عراق 

منصوب شده بود، و 
2( حضور وی در یک شورای پنج 
نفره )متشکل از موسوی نخست 
وزیــر، موســوی اردبیلی رئیس 
دیــوان عالی کشــور، خامنه ای 
رئیس جمهــور، احمد خمینی 

فرزنــد و همه کاره دفتر خمینی 
و رفسنجانی( که دوران کهولت 
و بیماری خمینی عمال کشور را 
اداره می کرد. در کشــتار هزاران 
زندانی در سال 67 نقش خمینی 
به عنــوان فتوا دهنــده و نقش 
هیئت سه نفره )ابراهیم رئیسی، 
مصطفی پورمحمدی و حسینعلی 
نیری( به عنوان مجری اعدام ها 
موضوعاتی شــناخته شده اند اما 
شــورای 5 نفره ای که کشور را 
اداره مــی کرد این جنایت علیه 

بشریت را کارگردانی کرد.
از اعضای این شورا یکی به کناره 
گزینی در قم با اختصاص منابع 
دولتی جهت تاســیس دانشگاه 
)مفید، موسوی اردبیلی( پرداخت، 
دیگری به عضویــت صوری در 
شوراهای کم خاصیت و رسمی 
)میر حسین موسوی البته تا سال 
1388 که نامزد ریاست جمهوری 
شــد( در آمد، و ســومی هم به 
سرعت به دار فنا پیوست )احمد 

خمینی(. 
رفسنجانی تنها چهره ای بود که 
در برابر قدرت تمامیت خواهانه ی 
خامنه ای دوام آورد و وی را مرتبا 

به چالش می کشید.
خامنه ای در یک دوره  ی بیست 
ساله یک به یک نهادهایی را که 
تحت قدرت و نفوذ رفسنجانی بود 
)رادیو و تلویزیون دولتی، نیروی 
انتظامی، وزارت اطالعات، وزارت 
ارشاد و وزارت کشــور( را از آن 
خود کرد. به همین لحاظ پس از 

خبر مرگ رفسنجانی خامنه ای و 
فرزندانش باید نفسی آرام ناشی 
از آسودگی خاطر برآورده  باشند 
امــا متوجه نیســتند که فردی 
مثل هاشمی ضربه گیر بسیاری 
از مخالفت های براندازانه ی علیه 
نظام بود و مرگ وی آنها را آسیب 

پذیر تر خواهد کرد.
•

ورود سپاه به اقتصاد، 1368
رفسنجانی بر اساس نگرش واقع 
بینانه به قدرت سیاسی به خوبی 
متوجه شــده بود که فرماندهان 
سپاه و بســیجیان پس از پایان 
جنگ ســهم ویژه ی خــود را از 
قدرت و اقتصاد کشور طلب می 
کنند. این ســهم خواهی البته 
هیچ نســبتی با موفقیت آنها در 
جنگ نداشــت چون فرماندهان 
سپاه بعد از فتح خرمشهر دیگر 
پیروزی قابل توجهی نداشتند و 
عملیات های پی در پی آنها باعث 
قتــل دهها هزار تــن از جوانان 

کشور شد.
رفســنجانی مــی دانســت که 
سپاهیانی که اکثر آنها تحصیل 
ناکرده بوده و از طبقات حاشــیه 
نشین شهری می آمدند به این 
موقعیــت در دوران مابعد جنگ 

رضایت نمی دهند.
از همیــن جهت وی بــا دادن 
پروژه هــای اقتصادی به ســپاه 
)در قالب قرارگاه های سازندگی، 
مهم ترین آنهــا قرارگاه خاتم که 
در سال 1368 تاسیس شد( پای 

آنها را به اقتصاد کشــور باز کرد. 
نیروهای امنیتی نیز که همه قبال 
ســپاهی بودند با همین توجیه 
سهمی از اقتصاد کشور را به دست 
آوردند. ورود ســپاه به سیاست 
داخلی بر خــالف ادعای اصالح 
طلبان در دوران خمینی و تحت 
عنوان مبارزه با ضد انقالب انجام 
گرفت امــا ورود آنها به حوزه ی 
اقتصاد با نظر مثبت رفسنجانی 
و خامنه ای هر دو کلید زده شد. 
از این جهت، حمالت فرماندهان 
سپاه به رفسنجانی تا حدی ناشی 
از قدر ناشناســی آنها نسبت به 
کسی است که آنان را به گربه های 
چاق و پر مدعایی تبدیل کرد که 
امروز یک امپراطوری اقتصادی را 

در اختیار دارند.
•

مناز جمعه های 76 و 88
نماز جمعه ی قبــل از انتخابات 
دوم خــرداد 1376 اتمام حجت 
رفســنجانی با جناح راســت و 
نظامیان برای پرهیز از تقلب در 
انتخابات بــود، اتمام حجتی که 
در کردستان جدی گرفته نشد 
اما خاتمی را با رای عمومی علیه 
رهبر و نامزدش به مسند ریاست 
جمهوری رساند. بدون رفسنجانی 
انتقال قدرت به اصالح طلبان یا 
جناح چپ حکومــت در دوران 
خامنه ای امکان پذیر نمی شد. اما 
نماز جمعــه ی 26 تیر 1388 به 
امامت هاشمی رفسنجانی )این بار 
هم مرتبط با تقلب در انتخابات( 

نوعی وداع وی با حکومتی بود که 
خامنه ای در طی دوره ای بیست 

ساله از آن خود ساخته بود.
خامنــه ای برای از خود ســازی 
حکومت و زدودن خمینیســم 
دو دهه تالش بی وقفه را پشــت 
سر گذاشــته بود و رفسنجانی 
از آخرین قلعه هایی بود که باید 
فتح می شد. جنبش سبز فرصتی 
برای خامنه ای و نزدیکانش برای 
خالصی از کابوس رفســنجانی 
)کسی که خامنه ای را به عضویت 
جمعه ی  امامت  انقالب،  سورای 
تهران، ریاســت جمهوری و بعد 
رهبری رســانده بود و خامنه ای 
همیشه در زیر سایه اش حرکت 
کرده بود( فراهم کرد و آنها از این 
فرصت حداکثر استفاده را کردند. 
هاشمی به عنوان یکی از سران 
فتنه یا حداقل خواص بی بصیرت 
نام گرفت؛ از امامت جمعه خلع 
شــد و پس از آن عنوان ریاست 
مجلس خبرگان نیز از وی گرفته 

شد.
•

رد صالحیت 92
رفسنجانی حتی بعد از تحقیرهای 
مابعد جنبش ســبز و تعقیب و 
زندانی کــردن فرزندانش هنوز 
انرژی الزم را برای درگیر شدن در 
امور اجرایی و نیز سر و کله زدن با 
دیوانساالری دینی و نظامی تحت 
فرمان خامنه ای در خود می دید. 
از این جهت بــه عنوان آخرین 
گام برای ورود به رقابت سیاسی 

خود را نامزد ریاســت جمهوری 
کرد بــدون این که تایید اولیه ی 
خامنه ای را به دست آورده باشد.

اما شورای نگهبان با رد صالحیت 
وی به عنوان یکی از بنیانگزاران 
نظام عمــال به وی اعالم کرد که 
عمر سیاسی اش از منظر خامنه ای 
و ساختار امنیتی و نظامی موجود 
به پایان رسیده است. البته وی از 
پای ننشست و با کمک به روحانی 
)در کنار خاتمی، ناطق و حسن 
روحانی( اسالمگرایان نظامیگرا را 
به چالش کشید و کرسی ریاست 
جمهوری را از کف آنها به درآورد. 
او در این دوره نقشی کلیدی در 
بیان ورشکستگی اقتصادی نظام 
)با اعالم یک هزار تریلیون تومان 
قــرض دولت( و فراهــم کردن 
زمینه ی مصاله با قدرت ای بزرگ 
بر ســر پرونده ی هسته ای ایفا 
کرد. همو بود که اعالم کرد "هم 
اکنون دولت به مردم 500 هزار 

میلیارد تومان بدهکار است.
همچنیــن 200 هــزار میلیارد 
تومان به بانکها، 50 هزار میلیارد 
بابــت اوراق مشــارکت و 200 
میلیارد هــم حقوق عقب افتاده 
بنگاه ها و پیمانکاران است." )مهر 
7 اردیبهشــت 1392( مخالفان 
وی این گونه اطالع رسانی را گرا 
دادن به دشمن برای ایجاد فشار 
بیشتر به نظام جهت مصالحه ی 

هسته ای تعبیر می کردند.

)رادیوفردا(
•

رفسنجانی در گذرگاه تاریخی...   << ادامه از صفحه: 15

Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5p

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی پ

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بجویید

برترین سرویس   |   نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد

-----
بدون رجوع به پیشینۀ 

اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.
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حراج رقابت ناپذیر 
نیسـا ن 

لیز: از  یا

هر هفته 

لیز: شروع از یا

لیز:  از 

خرید: از 

خرید: شروع از 

خرید: از 

دریافت رایگان ست کامل 
تایرهای زمستانی 

شنبه ها باز است

هر هفته 

هر هفته 
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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



اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1855 Ste-Catherine W.  H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart ch architecturee

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 
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بزرگ نوروزی دیدوبازدیدوضیافت
شنبه 18 مارس
در سالن شکوهمند 

Embassy Plaza

 P r o g r e s s
Driving School

دوره آموزش رانندگی کامیون 
)خودرو سنگین(

 ص: 15

 ص: 21


