
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(
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RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

 ص: 25

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

دارالترجمه رمسی  یکتــا
ترجمه رمسی   -   دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

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

pg.: 38

سال24 شماره 1306
27 بهمن 1395 

1306

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 

در این شمــاره:
6( انقالب 5۷ چرا رخ داد 

و چه بر سر ما آورد؟

۷( خوابی که ترامپ برای 

ایران دیده!

8-9(  گزیده خبرهای 

مونتریال، کبک، کانادا
 )10

چشم انداز های افول نفت

11( »لنگ کفش خاتمی«!

12(  سالخی درزندان!

13(  تغییرات اقلیمی

15( ایرانی ها از موفق 

ترین مهاجران 

22( آمریکا: رئیس 

جمهوری در سایه

و بسیاری دیگر.. 

)
اجاره آپارمتان 

درمنطقـه مرفه 
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

 ص: 2 Tel.: 
438-985-4674

940

شنبه   18 مارس     
 EmBASSy       PlAzA

بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 

انقالب۵۷ چرا
ما آورد؟ رخ داد و چه بر سر 

خوابی که 
ترامپ 
برای ایران 
دیده!

خوابی که 
ترامپ 
برای ایران 
دیده!
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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 February 1, 2017 and March 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
18 379$

+ TAXESSTARTING AT

NEW RAV4 hybride LE+ 2017 
36 714 $

+ 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  .....................................

NEW  PROMOTION 
GET ONE mONTH FREE

GET ONE mONTH FREE
GET ONE mONTH FREE

_________________________
1.5 BACHELOR  ........................ $ 799.00
2.5 STUDIO ..................................
3.5  1 BD ........................................ $ 979
4.5  2 BD .........................................$ 1,329.00
5.5  3 BD .........................................

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 



4 4PAIVAND: Vol. 24  no.1306   Feb. 15,  2017             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1306 27  بهمن 1395 

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

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:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
www.ileperrottoyota.com

ـــــ
اخذ وام بانكى 

با بهترین نرخ براى 
اتومبیل هاى 

     دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ــــــــ

دکتر علیرضا زواره

پیشگام در خرید و فروش امالک

Cell.: 514.712.2615

Dr. Alireza Zavareh
Certified Real Estate Broker 
Marketing Specialist
1100, blvd Robert-Bourassa, 
bureau 104, 
Montréal QC

چند اوکازیون عالی
Mont-Royal

فروشی: طبقــه دوم ازخانه ای دو طبقه، 95 متر، 
تفکیک شــده، دوخوابه، 1 بت روم، نقشــه خوب 

درمنطقه ای زیبا 409000  دالر  
Mont-Royal

اجاره: طبقه دوم ازخانه ای دو طبقه،140متر، سه 
خوابه، 2 بت روم، با پارکینگ، نقشه عالی درمنطقه 

ای زیبا 1590  دالر  
Cote- des-Neiges

فروشی: طبقــه دوم ازخانه ای دو طبقه، تفکیک 
شــده، چهارخوابه با پارکینگ، 2 بت روم، نقشــه 

خوب وموقعیت عالی 559000 دالر
Outremont  

فروشی: آپارتمان سه خوابه، طبقه پنجم، تفکیک 
شده، 120متر، با پارکینگ،2 بت روم، درمنطقه ای 

زیبا 510000 دالر

•   تهیه وام مسکن با بهترین نرخ بهره 
•   خدمات رایگان برای خریداران

•   ختفیف ویژه برای فروشندگان      
•   ارایه نکات کلیدی  
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Mehdi Bon, Sales Representative
Mobile: 514-983-2444

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

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

GET UP TO 5,000                    MILES≠ WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA

2016 CAMRY
XLE V6

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

STARTING
FROM

LEASE
FROM $29,999**$473*

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

48 MONTHS
$0 DOWN PAYMENT/MONTH

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

$4,000
‡

on selected Toyota
models in stock

* Offers valid on in-stock models. 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. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. 
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th, 
2017 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions. 

2016 Camry XLE shown2016 Venza AWD Limited shown

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

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

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

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 

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
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■ 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

سالگرد شوم ...

انجمن دوستداران زرتشت 
گروه آريايى  و 

برگزار مى كنند 

آريايى گروه 

پاسدارى از جشن هاى ملى خويشكارى هر ايرانيست! 

ننن  ھھار هههه ووری 
همراه با دى جى امير 

ساندويچ، با كوپن از پيش به همراه بليت 
(در صورت تمايل) خريدارى شود. 5 دالر 

ش افروز 
آت

 (حاجى فيروز) 

م پريدن 
مراس

ى آتش 
از رو

زمان :  سه شنبه 14 مارس ساعت 18:00

Complex Royal            :    جا

وروديه  :   15 دالر 
زير 5 سال  :        رايگان 

تلفن آگاهی: 
514 325 3012
514 660 2251

فروتن 
مريم 

فروش بليت: تپش ديجيتال 
514-223-3336

   Métro: Longueuil Bus: 4

2019-Boul Taschereau
Longueuil,       J4K 2Y1

پارکينگ رايگان 

cÉlÉbrons chaharshanbe souri
Une soirée riche de la culture Perse!

انقالب 57 چرا رخ داد 
و چه بر سر ما آورد؟

مجید محمدی
22 بهمن- انقالب 1357 
ایــران همچنان موضوع 
مــورد توجه بخش قابل 
توجهــی از جامعه  ایران 

است چون تبعات و نتایج آن 
هنوز گریبان آنها را محکم گرفته 
اســت. دهه های اول و دوم بعد از 
این رویداد بیشتر محققان به دنبال 
پاسخ به این پرسش بودند که این 
واقعه چرا اتفــاق افتاد، چگونه به 
براندازی رژیم سابق موفق شد، چه 
نیروهایی در آن دخیل بودند یا این 
اتفاق چگونه افتاد اما در سال های 
اخیر اکثرا اشــتیاق دارند بدانند 
نتایج این رخداد برای کشــور چه 
بوده اســت. حتی مدافعان جدی 
این رویداد بیشتر به تبلیغ در باب 
دستاوردهای آن )بیشتر برای قشر 

حاکم( می پردازند تا علل آن.
حکومت نمی خواهــد مردم این 
رویداد را فراموش کنند چون می 
خواهد خود را علــی رغم قدرت 
مطلقه و مســتقر، انقالبی معرفی 
کند. مخالفان نیز با اهداف متفاوتی 
می خواهند تجربه  این انقالب را 
یادآوری کنند، مردم را از انقالبی 
دیگر پرهیز دهند یا دوباره آنها را 
به انقالبی دیگر فراخوانند. از همین 
جهت است که پرسش های مربوط 
به این رویداد هر سال باالخص در 
روزهای پیروزی آن دوباره مطرح 
می شــوند. در این نوشته تالش 
می کنم خالصــه ای از تحقیقات 
انجام شده را در پاسخ به پرسش ها 

عرضه کنم.
•

چرا انقالب 57 اتفاق افتاد؟
علل درونزای بروز انقالب عبارت 

بودند از:
1. شــکاف عمیق میان انتظارات 
فزاینده )به واسطه  آشنایی بیشتر با 
جوامع توسعه یافته( و واقعیت های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در 

اقشار شهری و حاشیه شهری؛
2. تولید ایدئولوژی از اسالم با اتکا 
بر گفتمان چپ کــه یک دنیای 
تخیلی آرمانــی را برای مخاطب 

خلق می کرد؛
3. باز بــودن دســت نیروهای 
مذهبی در تاسیس نهادهای خود 
و گسترش شبکه در سراسر کشور 
در عین ســرکوب نیروهای ملی 

سکوالر و کمونیست ها؛ و
4. بســته بودن فضای سیاسی و 

تاسیس حزب رستاخیز بدون 
برای  ایدئولوژیک  پشتوانه  
تقسیم جامعه به خودی 

و غیر خودی.
البته گفتمان انقالبی در 
دنیا در دهه های شــصت و 
هفتاد زمینه ی مناســب فکری و 
ذهنی برای بروز آن فراهم می کرد. 
این البته علــت انقالب نبود بلکه 
برای آن موانع را از پیش پا بر می 

داشت.
•

چرا رژیم پهلوی فروپاشید؟

علل فروپاشی رژیم پهلوی عبارت 
بودند از:

1. کنــدی و ناکارایــی ماشــین 
سرکوب: 

بر خالف سپاه پاسداران و بسیج، 
ارتش و پلیس شاهنشــاهی برای 
ســرکوب یک جنبش اجتماعی 

گسترده ساخته نشده بودند؛
2. فضای مناسب بین المللی برای 

جنبش های سیاسی: 
جنگ سرد، حقوق بشر کارتری، 
فضای رسانه ای غیر انتقادی و غیر 
جســتجوگرانه برای جنبش های 
انقالبی و فضای رسانه ای انتقادی 

برای رژیم های سیاسی؛ و
3. فقدان یک هسته  تصمیم گیر 
در رژیم برای مدیریت بحران های 
سیاسی و باالخص اشتهای اندک 
شاه برای ماندن بر سر قدرت )به 
علت بیمــاری(؛ در کنــار فقدان 
فرایندهــای الزم بــرای ارعــاب 
همگانی و برســاختن یک قشــر 

خودی و مدافع رژیم.
•

آیا حاکمان جمهوری اسالمی 
درسی از انقالب گرفتند؟

درس هایی که حاکمان جمهوری 
اســالمی از انقــالب 57 گرفتند 
کنترل شــدید تر و سرکوب های 
خشن تر )ماشین سرکوب کاراتر(، 
دشمنی شدید با غرب و مخالفت 
عام و آشــکار با حقوق بشر بوده 

است. 
آنهــا از روی دفترچــه  انقالب و 
موفقیت هــای خود هــر حرکت 
مردمــی را بــا شــدت و حدت 
کوبیدند. امــا اکثر مردم از انقالب 
57 درس گرفتند و از خشونت در 

برابر حکومت پرهیز کردند.
•
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

شعر و ترانه...

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: 29{

هادی خرسندی 

سالگرد انقالب اسالمی 

آمد و با همه پختگی ام خامم کرد

ملت زنـده بدم، امت اسالمم کرد

بردرختی که خودم کاشتم آویخت مرا

با طنابــی که خودم بافتم، اعدامم کرد

بهمِن بیدادگر 
رضا مقصدی

باز، تو باز آمدی! 
ظلمِت آن خاکُ و خشت!

باز، نمی خواهمت
بهمن ِ خونین سرشت!

با نفِس سردِ  تو
شاخه ی شادم شکست.

غم به سراپرده ام 
خیمه زد ُو ریشه بست.

با من ُو نیلوفرم 
حرف تو از برف بود.

با دِل گلرنِگ من
گفتگو از برف بود.

کینه ی دیرینه ای!
سنگِ  هر آیینه ای!

زندگی، از دست تو 
اینهمه، فریادگر.
باز نمی خواهمت

بهمِن بیدادگر!

 علی کشتگر
در اواخر قرن بیستم هنوز می شد امیدوار 
بود که سرنوشتی بهتر از گذشته در انتظار 
انســان قرن بیست و یکم باشد. اما امیدها 
و آرزوهای دیروز یکــی پس از دیگری به 

سرعت برباد رفته اند…
چه کسی باور می کرد که جهان قرن بیستم 
این چنین تاریک، بحران زده و هراسناک 

باشد؟ 
چه کســی فکر می کرد که دهها میلیون 
انســان عراقی، افغانی، ســوری، لیبیایی، 
یمنی، سومالیائی و… به سرنوشتی سیاه تر 
از سرنوشت آوارگان فلسطین دچار شوند؟ 

چه کســی فکر می کرد که پیر و جوان و 
کودک آسیایی و آفریقایی در فرار از جنگ و 
بدبختی هزار هزار سوار بر تابوت های دسته 
جمعی سرنوشــت خود را به امواج مرگبار 

مدیترانه بسپارند؟ 
و تازه این همه سرآغاز یک فاجعه بزرگتر 

است. 
فاجعه ای که اندیشمند به نام آمریکا نوام 
چامســکی »آخرالزمان« اش مــی نامد. 
پیروزی غافلگیرکننــده دونالد ترامپ در 
انتخابات آمریکا نشــانه شتاب گرفتن این 

افول تاریخی است.
وقتی یک میلیاردر خودشیفته، با تکیه بر 
گفتمان نفرت و تبعیض قهرمان تهیدستان 
می شود و سکان بزرگترین قدرت اقتصادی 
و نظامی را در دست می گیرد باید عمیقا 

نگران شد.
او چرا ســکاندار بزرگترین قدرت نظامی و 
اقتصادی جهان شد؟ شــاید به این دلیل 
که احزاب ســنتی و سیاستمداران حرفه 
های  دموکراســی  ای 
پیشــرفته بــه تدریج 
اعتبار خود را از دست 

داده اند؟ 
و اما چرا آنها اعتبار خود 

را از دست داده اند؟ 
برای آن که سیاست در 

گذشته  دهه  ســه 
شــتابان  فرایند  در 
جهانی شدن بیش از 
پیش زندانی مطامع 
بزرگ  های  سرمایه 
و محافــل نیرومند 
مالی شــده و قدرت 
مانور خود را از دست 
داده است. به همین 
دلیل سیاستمداران و 
حکومتگران نتوانسته 
اند روند تشدید فقر و 
تهیدستی و افزایش 
فاصلــه میان اقلیت 
کوچک ثروتمندان و 

طبقات میانی و تحتانی 
جامعه را مهار کنند. در خال ناشی از افزایش 
بی اعتمادی به احزاب سنتی و فقدان چپ 
معتبر و متشکل، پوپولیسم که خود را تنها 
بدیل از میان بردن تهیدســتی، بیکاری، 
تروریسم و ناامنی وانمود می کند میداندار 
می شود و در جستجوی قدرت همه بدبختی 
ها را به گردن مدارای نخبگان سیاســی با 
پناهجویــان و مهاجران  می اندازد و از این 
راه با حمله به ارزشهای دموکراتیک و مدارا 
و باال بردن پرچم ناسیونالیسم افراطی توده 
های ناراضی را به تبعیض مذهبی، قومی و 

نژادی ترغیب می کند.
گفتمان راست افراطی چه در آمریکا و چه 
در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان 

و بریتانیــا که در ســالهای 
گذشــته رونق چشمگیری 
پیدا کرده همگی منشا کم 
و بیش یکســان و کلید واژه 
ها و شــعارهای یکســانی 
داشته اند. با این همه گفتار 
و رفتار پیش و پسا انتخاباتی 
دونالد ترامپ در خشونت و 
گستاخی بی مانند است. ما 
برای نخستین بار در تاریخ 
معاصــر جهان موســوم به 

غرب با زمامداری روبه رو هستیم که علنا 
می گوید من "طرفدار شکنجه هستم" من 
با "جنایت جنگــی" موافقم، من خواهان" 
کشتن اعضای خانواده تروریست ها" هستم. 

من با اعدام اسرای جنگی موافقم…
اما پیش از هرگونه پیش بینی توجه کنیم 
که در مناسبات روزها و ماههای آینده میان 
ایران و آمریــکا بازیگران جهانی و منطقه 
ای مهمــی دخالت دارند کــه بدون درک 
اســتراتژی و اهداف آنها تحلیل مناسبات 
ایــران و آمریکا ناممکن اســت. قبل از از 
پرداختن به این بازیگران الزم می دانم اشاره 
کنم که شعار تجدید "عظمت آمریکا" نشانه 
افول نســبی اقتدار و نفوذ جهانی آمریکا و 
ناتوانی آن در حفظ موقعیت پیشین خویش 

است. حقیقت آن است که تاریخ تحوالت 
اقتصادی جهان در حال حاضر شاهد نقطه 
عطف دگرگون کننده ای است که بر همه 
فرایندها و تحوالت جهانی اثرگذار است. و 
آن شتاب گرفتن فرایند انتقال مرکز ثقل 
اقتصاد جهان از کشورهای موسوم به غرب 
به رهبری آمریکا به شرق آسیا به رهبری 

چین است. 
نخبگان سیاســی آمریــکا از جمله باراک 
اوباما و اعضــای حکومت او به این واقعیت 
گریزناپذیر آگاه بودند. آنها حفظ نســبی 
موقعیــت جهانی آمریکا و منافع کشــور 
خود را در سازگار کردن هوشمندانه غرب 

خوابی که 
ترامپ 
دیده!برای ایران 

خوابی که 
ترامپ 
دیده!برای ایران 
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

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

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

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

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

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

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

آغاز عصر ترامپ...   ...   << ادامه از صفحه: 6

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

A درخواست زندانیان
برای دوبرابر شدن 

دستمزد

زندانیــان با مراجعه بــه دادگاه 
فدرال می خواهند دولت را وادار 
به دوبرابر کردن دســتمزد خود 
کنند.  کلود ژولی که بیش از سه 
دهه اســت در زندان به سر می 
برد می گوید دستمزد زندانیان 
از سال های دهه 1980 افزایش 
نیافته است.  از این رو، زندانیان 
بــا مراجعــه بــه دادگاه فدرال 
دوبرابر شدن دستمزد  خواستار 
خود هســتند.  در الیحه ای که 
به دادگاه فدرال تقدیم شده آمده 
اســت: »دریافتــی کنونی برای 
دوهفته کار تمــام وقت حدود 
50 بوده و این مبلغ کامال ناکافی 
است«.  زندانیان می گویند این 
رقم ازسال 1981 افزایش نیافته، 
درحالی که بهای اجناســی که 
در فروشــگاه زندان فروخته می 
شود درفاصله سال های 1981 
و 2005 حــدود 725 درصــد 
افزایش یافته است.  )ژورنال دو 

مونتریال، 5 فوریه 2017(.

قربانی هفتم!
گفته های یــک امام 
جماعــت در مراســم 
قربانیان  پیکر  تشییع 
شهر  مســجد  کشتار 
تعجب  ســبب  کبک 
از  برخــی  خشــم  و 
مسلمانان شد.  حسین 
جماعت  امــام  گیله، 
در این مراســم گفت: 

»شــاید گفتن این حرف سبب 
خشــم برخی علیه من شود، اما 
من باید حقیقــت را بگویم.  ما 
شمار قربانیان خود را می دانیم، 
اما یک قربانی هســت که درباره 
او صحبتی نشده است.  نام این 
قربانی آلکساندر بیسونت ]عامل 
کشــتار[ اســت«.  )ژورنال دو 

مونتریال، 5 فوریه 2017(.

سفر فضایی باعث 
تغییر شناسه توارثی 

می شود
اسکات کلی فضانوردی که یک 
سال در فضا به سربرده، شناسه 
توارثــی اش با بــرادر دوقلویش 

متفاوت اســت.  او که 
بــا برادرش شناســه 
همسانی داشت، پس 
در  کــه  روز  از 340 
فضا به سربرد، شناسه 
توارثــی اش تغییــر 

یافت.  بنابر پژوهش انجام شده 
برای آژانس فضایی آمریکا )ناسا( 
این تفاوت ناشــی از به سر بردن 
درازمدت در فضا اســت.  )رادیو 

کانادا، 5 فوریه 2017(.

حتویل مواد مخدر با 
پهپاد به زندانیان

درســال 2016 بیش از هرزمان 
دیگر پهپادها برای تحویل مواد 
مخــدر، تلفــن همــراه و دیگر 
کاالهای غیرمجــاز به زندانیان 
برفــراز زنــدان های 
کبک به پرواز درآمده 
اند.  درســال 2016، 

90 پهپاد شناســایی 
شده است.  این شمار 
تنها   2015 درســال 
15 مورد بوده اســت.  
سندیکای زندانبانان به 
دولت فشــار می آورد 
که این روند را متوقف 
کنــد.  زنــدان های 

مونتریال بیشترین سهم را در این 
روند دارند.  )الپرس مونتریال، 6 

فوریه 2017(.

رقابت در بازار 
پررونق ماری جوانا 

در کبک
بازار توزیع قانونــی ماری جوانا 
رقابت پشــت پرده شدیدی در 
کبک پدید آورده است.  کنشگران 
بســیاری قصد بهره بردن از این 
بازار را دارند که در کبک هرسال 
1.3 میلیارد دالر برآورد می شود.  
بسیاری از تولیدکنندگان مجاز 
ماری جوانا برای مصرف درمانی 
قصد گشایش شــعبه در کبک 
کولت  دارنــد.  
ریوه، سخنگوی 
ماری  انجمــن 
جوانــای کانادا 
مــی گوید: »ما 
و  تولید  بــرای 
توزیع ماری جوانا صالحیت داریم 
و کارمــان تنها تولیــد و فروش 
آن است و قیمتمان هم رقابتی 
و مناسب اســت«.  این انجمن 
از 16 تولیدکننــده دارای مجوز 
از »ســالمت کانادا« نام می برد 
که مایل به فــروش ماری جوانا 
در شــبکه مجازی و تحویل آن 
توسط پست هستند.  )ژورنال دو 

مونتریال، 6 فوریه 2017(.  

4.1 میلیون دالر 
هزینه مشاوره 

اصالحات انتخاباتی
بــه گزارش "نشــنال پســت" 
اقدامات مشــورتی دولت فدرال 

برای اصالح شــیوه رای 

آیا انقالب 57 دزدیده شد؟
انقالب ها نه دزدیده می شوند و 
نه منحرف. خشونت علیه رژیم 
مستقر و بعد جنگ قدرت میان 
انقالبیون و پس از آن تبدیل شدن 
مســتبدان جدید  به  انقالبی ها 
ســیر همه  انقالب های خشونت 
آمیز بوده اســت. اما دلبستگی 
انقالبیون به جنبشــی که در آن 
مشارکت داشــته اند نمی گذارد 
آنها ایــن واقعیات را ببینند. آنها 
که این واقعیت را می بینند بعدا 
میان انقالب و اصالح به ســمت 
اصالح مــی روند. آنها که ابتدا با 
انقالب مخالف بوده اند همچنان 
ضد انقالب باقی می مانند. آنها 
که با خشونت مخالف اند همیشه 
ضد انقالبی باقی می مانند چون 
قدرت  دیکتاتوری  حکومت های 
را به ســادگی واگذار نمی کنند 
و دست به خشــونت می برند. 
انقالب های غیر خشــونت آمیز 
همانند انقالبهای خشونت آمیز 

پدیده هایی نادر هستند.
•

آیا انقالب 57 ادامه دارد؟
انقالب ایران یک رخداد سیاسی 
بود کــه در 22 بهمن 57 به اوج 

رسید و پایان یافت. آنچه هست 
یک حکومت مســتقر است که 
خــود را به عنــوان انقالبی می 
فروشد تا هر گونه مخالفت را ضد 
انقالب معرفی کرده و ســرکوب 

کند. 
همچنین حکومت بســط حوزه  
نفــوذ و تالش برای برســاختن 
امپریالیسم شــیعی را با انقالبی 
معرفی کردن خــود توجیه می 

کند.
خامنه ای رهبر انقالب نیســت؛ 
جانشین خمینی است.  نهادهایی 
که صفــت انقالبــی دارند نیز 
نهادهای معمول حکومتی )و البته 
فراقانون و فراپاسخگویی( هستند 
و نه نهاد انقالبی. عنوان انقالبی 
قرار است ویژگی های منفی آنها 
را پوشــش دهد. هنر انقالبی یا 
دین انقالبی هم پس از استقرار 
حکومت و بــا حمایت حکومت 
وجود نــدارد. هر آنچه حکومت 
انقالبــی می نامــد حکومتی و 

دولتی است.
•

دستاوردها و خسارات این 
رویداد؟

در دستاوردها و خسارات انقالب 
57 تحقیقــات جدی و متنوعی 

صورت نگرفته است اما هفت روش 
برای اندازه گیری دســتاوردها و 
خسارات رخداد سال 57 وجود 

دارد:
• بررســی شــمار خســارات 
انسانی از جمله تعداد مجروحان 
انقــالب،  و کشــته های دوران 
درگیری های گروه ها بعد از انقالب 
و جنگ و نیز کشته های ناشی از 
به قدرت رســیدن اسالمگرایان 
)یهودیان، بهاییان، مســیحیان، 
اهل سنت و شــیعیان مخالف، 
فعاالن سیاسی و اهل فرهنگ(، 
افراد در زندان ها و  شــکنجه ی 
خروج از کشور به دالیل سیاسی 

و مذهبی و عقیدتی؛
• مقایســه  وضعیت اقتصادی و 
معیشت مردم ایران با مردم ترکیه 
و کره  جنوبی در دو مقطع 57 و 
95:  این دو کشــور در سال 57 
در شرایطی نزدیک به ایران قرار 
داشتند و امروز فاصله ی زیادی با 

ایران دارند.
•  بررســی شــرایط امروز در 
مقایســه با ادعاهایی که رهبران 
انقالب 57 عرضه می کردند مثل 
تامین رفاه، اســتقالل و آزادی 
توسط رژیم انقالبی؛ بعد از چهار 

دهه هنــوز "30 درصد مدارس 
موجود آموزش و پروش، خشتی 
و گلی و کپری اســت." )معاون 
آموزش متوسطه وزیر آموزش و 
پــرورش، تابناک 9 دی 1395(؛ 
ایران بیش از همیشه به روسیه 
و چیــن در واردات نظامی و غیر 

نظامی وابسته است؛
• میزان خسارات مالی ناشی از 
رفتارهــای انقالبی و برابرگذاری 
آن با آنچه طرفداران و مدافعان 
انقالب به عنوان دســتاوردهای 
مثبت ناشی از تغییر رژیم معرفی 

می کنند؛ خسارت های ناشی از 
انقــالب و جنگ تریلیون ها دالر 
)با احتســاب تورم( تخمین زده 
می شود؛ بر اساس یک مطالعه 
میزان فرصت های از دست رفته 
بــرای ایران به علــت ضد غربی 
بودن رژیم چیزی در حدود نیم 

تریلیون دالر است.
• مقایسه  شــاخص هایی مثل 
رشــد اقتصادی، درآمد ســرانه، 
تورم، تعداد عناوین و تیراژ کتاب 
به نســبت جمعیــت و صدها 
شــاخص دیگر کــه در گزارش 

توسعه ی انسانی سازمان ملل از 
آنها اســتفاده می شود در قبل و 

بعد از تغییر رژیم. و
• مقایسه  آزادی های اجتماعی، 
آزادی مذهــب، و آزادی هــای 
فرهنگی و سیاسی قبل و بعد از 

انقالب 57؛ و
• مقایسه  میزان و تعداد جرائم 
و تخلفــات، زندانیان، چک های 
برگشتی، خیریه، و نهادهای مدنی 
و اجتماعی به نسبت جمعیت در 

سال 57 و 95.
•
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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 
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زن در ام القری... 

}<< ادامه در صفحه: 28{

  
 

Maria Cottone
 Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)  
& Registered with Quebec Immigration 

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

ماریا کتنھ 
کانادا مشاور رسمی مھاجرت بھ

 و ثبت شده با مھاجرت کبک
۱۸تا۱۰جمعھ، ساعتتاقبلی: دوشنبھوقتتعینبا  

 
                    
                                                

 
 
 
 
 
 

Immigrate to Canada 
(Federal, Quebec, Provincial) 

Spousal or Parental Sponsorships, 
Canadian or Quebec Experience Class, 

Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs 

کانادابھمھاجرت
)استانیکبک،فدرال،( 

والدین، متخصصین، سرمایھیاھمسروکالت
ککبیاکانادائیآفرینان، تجربھکارگذاران،  

Consultations, Invitation, Tourist Visa, 
Renewal of P.R Cards & Temporary 

Resident Visa, Citizenship Applications & 
all aspects of Immigration

تمدیدتنظیم دعوتنامھ،حضوری،مشاوره
ویزای تابعیت،تقاضایاقامت،کارت

، امور دانشجویان وتوریستی و تمدید آن
ینمھاجرامورھمچنین کلیھ خدمات  

 

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

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

 

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

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱ساعتازوجمعھتادوشنبھ       
(۰۲۱) ۱۴۸۳-۸۵۵۲  

 
وارد شدمایرانیجامعھوفرھنگبھوازدواج نمودمخودایرانیھمسربا۱۹۸۴سال

ایرانبھزانگیخاطرهسفرچھاروایرانیتابعیت،فارسیشیرینزبانبھتسلطبااکنون
مھستشماخدمتگذارھمسرمھمکاریبامقامایندر۲۰۰۷سالازکھمیکنمافتخار

 

 

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382

HAQUE 
CONSULTANTS

Commissioner for OATHS

ریاض حق 

���������

����

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های انگلیسی، اردو، 

پنجابی و فارسی 

COMPUTERIZED
 INCOME TAX

Riaz Haque
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 

 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 

        افراد، شرکت ها و پیشه ها 
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا 
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند 
 تهیه دعوتنامه، وکالت نامه و قسم نامه 

Faster Refund

 through EFile

روز زن از نوع ایرانی اسالمی: روز طال و قابلمه

نعیمه دوستدار
فروردین-   10
از سال 1359 
کــه بنیانگذار 
ی  ر جمهــو
روز  اســالمی 
دختر  تولــد 
اسالم  پیامبر 
عنوان  بــه  را 
نامید،  زن  روز 
امــروز 36  تا 

می گذرد  سال 
و حاال این مناسبت 
مناسبتی  عنوان  به 
بــرای  عمومــی 
و  زن  بزرگداشــت 
مقام مــادر در ایران 
و  اســت  افتاده  جا 
بیشتر مردم ایران آن 

را به عنوان روزی برای هدیه دادن 
به مادران و زنان پذیرفته اند.

گرچه فعاالن برابری طلب همواره 
تالش کرده انــد تا روز جهانی زن 
یعنی 8 مارس را به عنوان روزی 
برای طرح مطالبــات زنان ایرانی 
اما  جا بیندازنــد و معرفی کنند، 
حاکمیت تاکید فعــاالن زنان بر 
این روز  را برنمی تابد و برنامه هایی 
که به این مناســبت تدارک دیده 
می شود، اغلب به بهانه های مختلف 
متوقف می شود و جلوی برگزاری 

آنها گرفته می شود.
8 مارس به دلیل این فشارها، به 
عنوان روز زن بــرای عموم مردم 
جا نیفتاده و این مناسبت با شور 
و هیجان هم از ســوی نهادهای 
رسمی برگزار می شود، هم مردم 

آن را بر پا می کنند.

یک روز برای عزیز شدن
ویتریــن مغازه ها پر می شــود از 
آگهی های تخفیف به مناســبت 
روز زن و مادر. بوتیک های لباس 
فروشی، مغازه های لوازم خانگی و 
گل فروشی ها برای جذب مشتری 
بیشــتر در این روز بــا هم رقابت 
می کنند. کانال های تلگرام و جعبه 
پیام تلفن های همراه پر می شود از 
آگهی هایی به همین مناسبت که 
»بهترین هدیه« را برای مادران و 
زنان ایرانی پیشنهاد می دهند. این 
پیشنهادها اغلب امتداد همان نگاه 
و تصویر غالب جامعه به زن است: 
قابلمه و جارو برقی، کریســتال و 

طال و جواهر.
وحید 15 ســاله به همراه پدرش 
برای خرید هدیه ای برای روز مادر 
از تعطیالت نوروزی استفاده کرده 
و به خیابان ولی عصر تهران رفته 
اســت: »برای مادر یک گردنبند 
پــدرم می گوید طال  خریدیــم. 
بهترین هدیه برای زن است. مادرم 
هم طال دوست دارد.« مادر وحید 
خانه دار اســت و پدر وحید به او 
گفته این طالها می تواند سرمایه او 

برای روز مبادا باشد.
کیوان 26 ساله است و مجرد. هنوز 
با پدر و مادرش زندگی می کند و 
مــادرش را خیلی دوســت دارد. 
امســال می خواهد برای مادرش 

یک دسته گل زیبا 
بخرد. تــوی پاکت 
مقداری پول هم به 
تا  می دهد  مادرش 
به ســلیقه خودش 
نیازش  اساس  بر  و 
چیزی برای خودش 
بخرد. می گوید: »مادرم به این روز 
خیلی حســاس است و توقع دارد 
که برایش هدیه بخریم. اما مطمئن 
نیســتم که از پول هدیــه برای 
خودش چیزی بخرد. معموال این 
پول را یک طوری توی خانه خرج 
می کند یا بر می گرداند به خودم؛ 

مثال در قالب هدیه.«
پدر کیــوان امــا چیــزی برای 
همسرش نمی خرد. کیوان به یاد 
ندارد که پدرش هدیه ای به مادرش 

داده باشد.
برای کیوان و وحید و بســیاری از 
مردان و فرزنــدان ایرانی، روز زن 
روز هدیــه دادن و گل خریــدن 
برای مادر، همسر و حتی نامزد و 
دوست دختر است؛ بهانه ای برای 
یک روز یادآوری زنان اطراف شان، 
اما بسیاری از آنها در طول سال به 
موقعیت و جایگاه زنان اطراف شان 
در جامعــه و خانــواده توجهــی 

نمی کنند.
برای بسیاری از زنان ایرانی که به 
حقوق خود آشنا نیستند اما، همین 
مناسبت ها غنیمت است و آن را 
نشــانه ای از توجه به خود تعبیر 
می کنند. نیلوفر، 25 ساله است و 
تازه ازدواج کرده: »این روزها بین 
همه زن های فامیل رقابت اســت 
سر اینکه شوهر کی، چه کادویی 
می دهد. از آن طرف بین خواهر و 
برادرها و عروس و دامادها هم سر 
هدیه دادن به مادر زن و مادرشوهر 
و مادر رقابت هســت. همه سعی 
می کننــد گران تریــن هدیه ها را 

بگیرند.«
نیلوفــر می گوید کــه در رابطه 
خانوادگــی آنهــا، زن هــا همین 
یکــی دو روز عزیزنــد: »مردهای 
فامیل مــا احترام خاصی به زن ها 
نمی گذارند. جاری ام از برادرشوهرم 
کتک می خورد. زن برادر خودم با 
شوهرش اختالف زیاد دارند و پدرم 
هم اجازه نداده که هیچ کدام ما بعد 
از دیپلم درس بخوانیم. با این حال، 
همه شان روز زن و سر زایمان کادو 
می دهند. ما هم می دانیم که این 
کار خیلی مسخره است اما دل مان 

به همین خوش است.«
بهیه خانم 68 ساله است و صاحب 
ســه فرزند. او روز مادر را دوست 

دارد: »بچه هــا می آینــد خانه ام، 
غذایی می خوریم و دور هم جمع 
می شــویم در طول هفته و سال 
خیلی وقت ندارند که همه با هم 
یک جا جمع شویم. به عنوان هدیه 
اغلب به من پول می دهند یا لباس 
و کفشــی برایم می خرند. من جز 
حقوق شوهرم مرحومم درآمدی 
ندارم و زندگی ام سخت می گذرد. 
این هدیه ها کمک زندگی ام است.«
آزاده، روزنامه نگار و ساکن تهران 
است. در پاسخ به این پرسش که 
دربــاره روز زن ایرانی چه نظری 
دارد می گوید: »به این موضوع فکر 
نکرده ام راستش. به نظرم شاید به 
روز مادر حسی داشته باشم اما به 
روز زن اصال حــس خوبی ندارم. 
چون مــن کال با دیدگاهی که در 
مــورد زن در جامعــه وجود دارد 
مشــکل دارم، دیدگاهی که فقط 
مختص ایران نیست. بیشتر جاها 
همینطور به زن نگاه می کند. زن 
به عنوان یک آدم تعریف نمی شود؛ 
زن در نقش هایش تعریف می شود، 
در همسری، مادری. درصورتی که 
زن حــق دارد زندگــی کند. یک 
روز در سال به زن اختصاص داده 
می شود در ایران و جهان و در آن 
روز قیل و قــال و تبریک فراوان 
است و بعد از آن روز دوباره همان 

آش و همان کاسه.«
او می گویــد: »من جنســیتم را 
دوســت دارم، نقش مــادری ام را 
دوست دارم، به شدت از اینکه زن 
هســتم لذت می برم، در روز مادر 
هم به حــس خوبی که با دخترم 
دارم توجه می کنم اما واقعیت این 
است که بقیه روزهای سال برای 
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید 

تالش زیادی بکنم.«
 خاطره، استاد دانشگاه و مادر دو 
کودک دبستانی هم می گوید که 
این روز بــرای او مفهومی ندارد: 
»بچه ها توی مدرســه کاردستی 
درســت می کنند و به پدرشــان 
می گوینــد که کمک کند تا برای 
من هدیــه ای بخرند. اما برای من 
ایــن روز بی معناســت. به عنوان 
یک زن شاغل، دستمزدم کمتر از 
استادان هم طرازم در دانشگاه است. 
حق طالق و حضانت بچه هایم را 
ندارم و رای و نظرم در جامعه هیچ 
ارزشی ندارد. کدام روز زن؟ گیرم 
که به این مناســبت دانشگاه نیم 
سکه ای هم به ما هدیه دهد. گیرم 
که شاخه گلی هم بگیرم. خودم که 

گیری حداقل 4.1 میلیون دالر 
هزینه داشــته اســت.  این رقم 
هایی  هزینه  صــورت  برمبنای 
است که تاکنون منتشر شده و 
می تواند در آینده افزایش یابد.  
بیشترین میزان این مبلغ یعنی 
3.4 میلیون دالر صرف چاپ و 
ارسال جزوه هایی برای شهروندان 
کانادا شــده تا دراین مورد ابراز 
نظر کنند.  680 هزار دالر نیز به 
کمیته پارلمانی مسئول مطالعه 
درمورد اصالح انتخاباتی پرداخت 
شده است )ژورنال دو مونتریال، 

6 فوریه 2017(.

اشتباه در پرداخت 
حقوق کارکنان دولت

هزاران کارمند دولت فدرال براثر 
یک اشتباه  مبالغ مهمی اضافه بر 
حقوق خود دریافت کردند.  از این 
میان 600 مدیر، مشاور حقوقی، 
پیشین  کارکنان  و  پژوهشــگر 
وزارت خانه های مختلف هنگام 
رویت فیش حقوق خود با شگفت 
زدگی متوجه شدند که بیش از 
20 هزار دالر اضافه دریافت کرده 
اند.  بیشترین مبلغ مربوط به یک 
پژوهشگر اســت که 662772 
دالر اضافه دریافت ناشی از اشتباه 
داشته است.  فزون براین، بیش 

از 30 کارمنــد، هریک بیش 
از 50 هزار دالر، یک مشــاور 
155167 دالر و یک وکیل 
81714 دالر اضافه دریافتی 
اشتباهی داشــته اند.  )رادیو 

کانادا، 7 فوریه 2017(.

جمعیت کانادا به 
35میلیون رسید

بنابر داده های سرشماری سال 
2016، جمعیت کانــادا از مرز 
35 میلیون تن فراتر رفته است.  
در آماری که توســط مرکز آمار 
کانادا انتشار یافته آمده است که 
بیشترین رشد جمعیت در غرب 
کشور بوده است.  به رغم کاهش 
اندک نرخ رشد، کانادا بیشترین 
نرخ رشد را در میان کشورهای 
جی7 دارد.  این رشــد در فاصله 
سال های 2012 تا 2016 حدود 
پنج درصد بوده که نسبت به پنج 
سال قبل از آن کاهشی مختصر 
داشته و بیشتر ناشی از پذیرش 
مهاجر است.  )الپرس مونتریال، 

8 فوریه 2017(.

توجه به افزایش 
اجاره خانه

دولت کبک و ســازمان حمایت 
از شهروندان به سازمان مسکن 
فشــار می آورند که در تصمیم 
خود مبنی بر توقف انتشار جزوه 

بــرآورد افزایش اجاره مســکن 
تجدیدنظر کند.  سازمان مسکن 
هر سال اطالعیه ای منتشر می 
کند که در آن میزان مجاز افزایش 

اجاره بها را به اطالع 
عموم می رساند.  تا 
این  گذشته،  سال 
ســازمان برآوردی 
میزان  درمورد  هم 
اجــاره  افزایــش 
منتشــر می کرد 

که در آن مقــدار افزایش اجاره 
بها برای انواع مسکن را اعالم می 
نمود.  مســتاجران برمبنای این 
برآورد می دانســتند که افزایش 
اجاره درخواســتی مالک معقول 
است یا نه.  درپی تصمیم سازمان 
مســکن برای توقف انتشار این 
برآورد، دولت کبک و ســازمان 
حمایــت از شــهروندان از این 
تصمیم  در  خواســتند  سازمان 
خود تجدیدنظــر کند.  )الپرس 

مونتریال، 9 فوریه 2017(.

سرمایه گذاری در 
دانشگاه های کبک

پنج سال است که کبک در انتظار 
تخصیص بودجه برای ســرمایه 
گذاری در دانشگاه ها است.  این 
بودجه می باید صرف »آموزش 
عالی، تربیت مــدرس و نیروی 
انسانی« شود.  به گفته کارلوس 
لیتائــو وزیر اقتصــاد، »آموزش 
عالی« درسطح دانشگاه ها و کالج 
ها خواهد بود.  مدت درازی است 
که دولت بودجه ای به این بخش 
اختصاص نداده است.  وزیر اقتصاد 
از تعیین رقــم بودجه خودداری 
نموده و همگان را به صبر و انتظار 
دعوت مــی کند: »آنچه در توان 
داریــم انجام می دهیم«.  میزان 
»توان« دولت کبک بد نیســت 
زیرا در 31 اکتبر گذشته دولت 
اعالم کــرده بود که 1.2 میلیارد 
دالر مــازاد درآمد دارد.  )الپرس 

مونتریال، 10 فوریه 2017(.

کاهش آمار بیکاری 
و ایجاد شغل های 

جدید
ماه گذشــته بــازار کار کانادا با 
ایجاد دور از انتظار 48300 شغل 
جدید، اعم از نیمه وقت و بخش 
خصوصی، آمار بیکاری را کاهش 
داد.  آمار منتشــر شــده توسط 

اشتغال کانادا نشان می دهد که 
در ماه ژانویه 32400 شغل نیمه 
وقــت و 15800 کار تمام وقت 
ایجاد شده است.  گزارش حاکی 
است که شمار شغل های دولتی 
در این مدت 7700 بوده است.  
به این ترتیب نرخ بیکاری از 6.9 
درصد به 6.8 درصد کاهش یافته 
است.  42600 مورد از شغل های 
ایجاد شده در بخش خدمات بوده 
است.  بیشترین درصد بیکاری 

درمیان جوانان 15 تا 24 ســاله 
با 13.3 درصد و کمترین میزان 
برای زنان بیش از 25 سال با 5.3 
درصد بوده است.  )سی تی وی 

نیوز، 10 فوریه 2017(.

کبک: بار دیگر برنده 
جایزه 60 میلیون 

دالری

بار دیگر بخت یــار کبکی ها 
شد و شامگاه جمعه 10 فوریه 
جایزه 60 میلیون دالری »لوتو 
ماکس« نصیب یک گروه کبکی 
شد.  بنابر اعالم لوتو کبک بلیت 
برنده در ناحیه ساگنی الک سن 
ژان خریداری شده است.  جایزه 
60 میلیــون دالری قبلی در 6 
ژانویه بــود که نصیب یک گروه 
خانوادگــی 28 نفره شــده بود.  
)الپــرس مونتریــال، 11 فوریه 

)2017

زنده پیدا شدن 
کانادایی گم شده 

پس از 5 سال
یــک کانادایی 39 ســاله که از 
نزدیک به 5 ســال پیش ناپدید 
شده بود، در جنگل های آمازون 
برزیل زنده پیدا شد.  این فرد که 
آنتون پیلیپا نــام دارد، مبتال به 
اختالل روانی شیزوفرنی است و 
آخرین بار درســال 2012 دیده 
شــده بود.  هنگامی که پلیس 
او را یافــت هیچ مدرک هویتی 
همراه نداشت و کلمات بی معنی 
بــر زبان می آورد.  پلیس او را به 
یک بیمارستان روانی فرستاد اما 
چند روز بعــد از آنجا فرار کرد.  
سرانجام معلوم شد که این فرد 
شهروند کانادا است و در 3 ژانویه 
در جنگل های آمازون دستگیر و 
به خانواده اش در ونکوور تحویل 
شد.  )الپرس مونتریال، 11 فوریه 

.)2017

اینترنت »وای فای« 
رایگان در سراسر 

مونتریال

درماه مه ســال گذشــته، دنی 
کودر شــهردار  مونتریال برنامه 
ای موســوم به »مونتریال، شهر 
هوشــمند و دیجیتال« را اعالم 
کرد.  این برنامه شامل 70 پروژه 
است که هدف آنها این است که 
مونتریال را تبدیل به یک شــهر 
هوشمند کند.  جالب ترین این 
پروژه ها عرضــه اینترنت »وای 
فای« رایگان در سراســر جزیره 
مونتریال است.  )مونتریال بالگ، 

11 فوریه 2017(.

5 جایزه گــرمی 
برای آدل

شامگاه یکشــنبه 12 فوریه آدل 
خواننده مشــهور انگلیســی در 
پنجاه و نهمین برگزاری مراسم 
گرمی پیروزی چشــمگیری به 
دســت آورد و بیانســه هنرمند 
سیاه پوســت آمریکایی را پشت 

ســر گذاشت.  او 
به  مربوط  جوایز 
آلبوم سال، ضبط 
سال، ترانه سال، 
آلبوم  بهتریــن 
پــاپ و بهترین 
هنرنمایــی تک 
نفــره را به خود 

اختصاص داد.  او در این مراسم 
از رقیب خود بیانســه که به دو 
جایزه دست یافته بود تقدیر کرد.  
)الپــرس مونتریــال، 13 فوریه 

.)2017

دیدار ترودو/ترامپ
جاســتین ترودو نخســت وزیر 
کانادا عازم واشــنگتن شــد تا 
بکوشــد روابطــی صمیمانه با 
رییس جمهــوری جدید آمریکا 
دونالد ترامپ برقرار کند.  برایان 
مالرونی، نخست وزیر اسبق کانادا 
در این زمینه نقشــی مهم ایفا 
کرده  اســت.  آقای مالرونی در 
تماس های تلفنی که با ترامپ و 
برخی از وزیران او داشته اهمیت 
روابط خوب اقتصادی و بازرگانی 
دو کشــور را گوشزد کرده است.  
مالرونی که بانــی توافق مبادله 
آزاد  کانــادا- آمریــکا- مکزیک 
)ALENA( در سال 1987 بوده، 

با این تالش به دفــاع از میراث 
خود پرداخته اســت.   )الپرس 

مونتریال،  13  فوریه 2017(.
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تحلیل... 
به رغم افزایش شصت و 
دو در صدی بهای نفت 

در پایان ژانویه امسال در مقایسه 
با زمان مشــابه ســال گذشته، 
امید بستن به تکرار دوره طالیی 
نفت باالی بشکه ای صد دالر، به 

خوشبینی زیاد نیاز دارد.
در واقــع کاالیی کــه طی یک 
»طالی  طوالنی  بســیار  دوران 
ســیاه« نام گرفته بود، زیر فشار 
دگرگونی های بزرگ اقتصادی و 
سیاسی و زیست محیطی، تاللو 
دیرینه خود را از دست داده و به 
ویژه، هم در کوتاه مدت و هم در 
دراز مدت، با خطر فراوانی عرضه 

روبرو است. 
زبانه کشیدن های بهای نفت به 
دالیل زود گــذر، نمی تواند این 
واقعیت بنیادی را پنهان کند که 
ترس از کمبــود این کاال هم در 
کوتاه مــدت و هم در دراز مدت 
کم و بیش از میان رفته، مگر آنکه 
جهان با یک سلسله تنش های 
انفجار امیز ژئــو پولیتیک روبرو 

بشود.

بازار جهانی نفت در کوتاه 
مدت

حــدود دو ماه پیش، بیســت و 
چهار کشــور صادر کننده عضو 
و غیــر عضو »اوپــک« تصمیم 
گرفتند برای مقابله با رکود شدید 
بازار نفت تولید خود را جمعا یک 
میلیون و هشتصد هزار بشکه در 

روز کاهش دهند.
نقش اصلی را، در دستیابی به این 
توافق غافلگیر کننده، عربستان 
سعودی بر عهده داشت. در واقع 
ریاض، که طی یک دوره نسبتا 
طوالنی برای خــارج کردن رقبا 
و به ویــژه تولید کنندگان نفت 
غیر متعارف )شیل( در آمریکا به 
سیاست افزایش تولید ولو به بهای 
فرو ریزی قیمت نفت روی آورده 
بود، بار دیگر به روش سنتی در 

راستای کاهش عرضه برای 
باال بردن قیمت متوســل 
شــد و، در این راه، حتی 
حاضر شــد از سیاســتی 
در  پذیر  انعطاف  بســیار 
رابطــه با ایران، دشــمن 

دیرینه خود، پیروی کند.
این توافق بــا تردید های 

فــراوان همراه بود. چه کســی 
می توانســت تضمین کند که 
کشــور های امضا کننده به آن 
پایبند خواهنــد ماند و، همانند 
آن چه بار ها اتفاق افتاده، سر هم 

کاله نخواهند گذاشت؟
با این حال بازار جهانی نفت این 
توافق را جدی گرفت، زیرا درست 
یا نادرســت به این نتیجه رسید 
که ســازمان »اوپک«، با وجود 
تنش های بســیار شدید درونی 
اش، هنوز توانایی خود را در اتخاذ 
تصمیم برای تاثیر گذاری بر بازار 
جهانی نفت از دست نداده است.

زیر تاثیر این توافق بود که بهای 
نفــت برنت دریای شــمال هم 
اکنون پیرامون هر بشکه پنجاه 
و شش دالر نوسان میکند، حال 
آنکه یک سال پیش تنها سی و 

چهــار دالر بود. البته بهای نفت 
هنوز پنجاه دالر پایین تر از سطح 
آن در نیمه نخست سال 2014 
میالدی است. ولی همین افزایش 
بیســت و دو دالری هــم، برای 
کشور هایی که خزانه داری شان 
زیر فشار ســقوط بهای نفت در 
وضعیتی زار قرار گرفته بود، یک 

روزنه تنفس به وجود آورد. 
آیا این روزنه می تواند دوام داشته 

باشد؟
این واقعیت را باید در نظر گرفت 
که روی دیگر افزایش اخیر بهای 
نفت، همان طور که پیش بینی 
میشد، جان گرفتن دوباره تولید 
کننــدگان نفت غیــر متعارف 
)شیل( در ایاالت متحده آمریکا 

است. 
در واقــع تــا پیــش از توافــق 
کشــور های عضــو و غیر عضو 
»اوپک«، با توجه به سقوط بهای 
نفت، تولید کنندگان »شیل« در 
امریکا قدرت رقابت خــود را از 
دست داده و یکی پس از دیگری 
دکل های حفاری شان را تعطیل 

میکردند. 
ولی به تازگی ســه تحول مهم 
موقعیت آنها را در عرضه نفت به 
گونه ای قابل مالحظه بهتر کرده 

است:
•

افزایش قیمت  با 
نفــت در بــازار، 
کنندگان  تولید 
که  آمریکایــی 
بــا قیمت هــای 
توانایی  پاییــن 
انــدام  عــرض 
دوباره  نداشتند، 
از یک حاشیه مانور نسبتا راحت 

برخوردار شده اند.
•

با پیشــرفت های فنی و افزایش 
بهــره وری، هزینــه تولید نفت 
»شیل« پایین رفته و توان رقابت 
تولید کنندگان بیشتر شده است.

•
رییس جمهــوری تازه آمریکا به 
موانع زیست محیطی در رابطه 
با تولید نفت »شــیل« حساس 
نیست و هدف اصلی او دستیابی 
به خودکفایی بــرای آمریکا در 
عرصه نفت و گاز و عدم نیاز این 
کشور به دریافت سوخت فسیل 
از خاورمیانه است. این نیز زمینه 
مساعد تری را برای افزایش تولید 
نفــت و گاز »شــیل« در امریکا 

فراهم می آورد.

با توجــه به همه ایــن عوامل، 
اســتقرار دکل هــای حفاری در 
صنعــت نفت آمریکا بــار دیگر 

شتاب گرفته است. 
پیامد این رویداد را به آسانی می 

توان پیش بینی کرد: 
افزایش تولید نفت در آمریکا که 
طبعا کاهش عرضه این کاال را از 

سوی »اوپک« جبران میکند. 
بــه بیان دیگر، بیســت و چهار 
کشور عضو و غیر عضو »اوپک«، 
با تصمیم خود در راستای کاهش 
عرضه به منظور باال بردن قیمت 
نفت، عمال بــه تولید کنندگان 
از نفس افتاده نفت »شــیل« در 

آمریکا جان تازه بخشیده اند.

توافق کشــور های عضــو و غیر 
عضو »اوپک« برای کاهش یک 
میلیون و هشــتصد هزار بشکه 
از سقف تولیدشان در روز تا ماه 
ژوئن آینــده اعتبار دارد. اگر این 
کشور ها به این نتیجه برسند که 
کاهش عرضه نفت از سوی آنها 
به افزایش عرضه از سوی تولید 
کنندگان نفت »شیل« در آمریکا 
منجر میشــود، آیا همچنان به 
سیاست مهار تولید به منظور باال 
بردن قیمت نفت وفادار خواهند 

ماند؟
ایــن خطــر وجــود دارد کــه 
واقعیت های کنونی بازار و افزایش 
شــمار دکل های نفت »شیل« 
در آمریکا باعث شــود که تولید 
کننــدگان عضو و غیــر عضو 
»اوپک« توافق بر ســر عرضه را 
حتی زودتر از موعد تعیین شده 
بر هم بزنند و بار دیگر به سیاست 
افزایش تولید به منظور باال بردن 
ســهم خود از بازار جهانی نفت 

روی بیآورند. 
این سناریو، که طبعا سقوط دوباره 
قیمت نفت را در پی دارد، کابوس 
تولید کنندگان و شــرکت های 
بزرگ نفتی است. گمانه زنی بر 
سر این سناریو، و یا سناریو های 
»آلترناتیو«، به گونه ای محسوس 
بر تحوالت اقتصاد جهانی در سال 
2017 میالدی سنگینی خواهد 

کرد.

بازار جهانی نفت در دراز مدت
اگر دراز مدت را در نظر بگیریم، 
باز هم می توانیم بگوییم که ترس 
از کمبود نفت و محروم شــدن 
بخشــی از جهان از این کاال به 
یافته  گونه ای چشمگیر کاهش 

است.

در گذشته ای بسیار نزدیک، دنیا 
نگران »پیک اویل« بود. 

فواره ای را در نظر بگیرید که به 
ارتفاع معینی رسیده و سپس با 
حرکتــی واژگونه به طرف زمین 
کج میشــود. در گذشــته ای نه 
چندان دور این اطمینان وجود 
داشت که تولید نفت، به عنوان 
انــرژی اســتراتژیک و غیر قابل 
جانشین برای تمدن نوین انسانی، 
دیگــر تا مرز نهایی پیش رفته و 
زمان کاهش تولید آن به گونه ای 
غیر قابل بازگشــت فرا رسیده 

است. 
با تکیه بر سناریوی »پیک اویل« 
و کم شدن تدریجی عرضه نفت 
در جهان، کســانی پیش بینی 
میکردند که بهای هر بشکه نفت 
به چند صد دالر افزایش خواهد 

یافت.
گزارش ســاالنه و آینده نگرانه 
»بریتیش پترولیوم« درباره چشم 
انداز هــای انرژی، که بیســت و 
پنجم ژانویه منتشــر شد، نشان 
میدهد که نفت در جهان بسیار 
فراوان تر از آن اســت که پیش 

بینی میشد. 
گــزارش »بریتیــش پترولیوم« 
میگوید که حجم نفت خام قابل 
اســتحصال در حــال حاضر به 

2600 میلیارد بشکه میرسد، که 
معادل دو برابر مصرف این کاال از 
حاال تا سال 2050 میالدی است.

حتی این احتمال وجود دارد که 
بخشــی از ذخایر نفت خام قابل 
استحصال، به دلیل عدم نیاز به 
آن و در نتیجه نبود بازار برای آن، 
هیچگاه استخراج نشوند و برای 

ابد زیر زمین باقی بمانند.
اگر این ســناریو تحقق بپذیرد، 
کشور های دارنده منابع نفتی از 
ترس این که نفتشان در زیر زمین 
باقی بماند و خریدار پیدا نکند، به 
رقابت خرد کننده با هم خواهند 
پرداخت تا سهمشــان را از بازار 
نفت حفظ کنند و یا آنرا گسترش 
دهنــد. در این صورت نفت نمی 

تواند گران بشود.
حتی اگر این ســناریو را خیال 
تردیدی  کنیــم،  تلقی  پردازانه 
نیست که تمدن انسانی به مرحله 
»گذار در عرصه انرژی« رســیده 
است. این گذار به آن معنا است 
که سوخت های فســیل )زغال، 
نفت و گاز( به تدریج جای خود را 
به انرژی های قابل تجدید )انرژی 
آفتابی و بادی، سوخت برآمده از 

گیاهان وغیره...( می سپارند.
البتــه تحقق فراینــد »گذار در 
عرصه انرژی« به زمان نیاز دارد. 

تولید نفت طی بیست سال اینده 
از لحاظ مطلق همچنان افزایش 
می یابد، ولی ســهم آن در کل 
مصرف انرژی از هشتاد و شش در 
صد در حال حاضر به هفتاد و پنج 
در صد در ســال 2035 کاهش 
یافــت. همزمان آهنگ  خواهد 
افزایش مصرف نفت رو به کاهش 
میــرود و از نیمه دهــه 2040 
میالدی روند کاهش سال به سال 
مصرف این کاال آغاز خواهد شد. 
حتی بر پایه بعضی پیش بینی ها، 
روند کاهش مصرف نفت ممکن 
است طی دهه اینده شروع شود.

انقالب انرژی، که یکی از مهم ترین 
تحوالت تمدن انسانی را در قرن 
بیست و یکم میالدی رقم خواهد 
زد، در بر دارنده هشــداری مهم 
برای همه کشــورهایی است که 
هنوز نتوانســته اند از مصیبت 
وابســتگی به نفت و گاز رهایی 
یابند. اگر این کشــور ها نتوانند 
زمینــه گذار اقتصاد شــان را به 
دوران پســا نفت فراهم بیآورند، 
پــا به پــای افول نفــت در کام 
انحطاطی غیرقابل بازگشت فرو 

خواهند رفت.
•

چشم انداز های افول نفت

نفت در جهان 
بسیار فراوان 
تر از آن است 
که پیش بینی 

میشد.

11.بهمن.1395
فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(

چرا اتهام زدن به ایران بدون هزینه است؟
محمود سریع القلم

چرا ایران بــه راحتی مورد 
هدف قرار می گیرد؟ 

چرا تقریبا دادن هر نسبتی 
به ایران مجانی است؟ 

چرا پیوســته مــا را متهم 
می کنند؟ 

چرا بیشــتر وقت ســخنگوی 
وزارت خارجــه صرف رد اتهام 
است تا تبیین سیاست خارجی 

کشور؟ 
چــرا از جیبوتــی گرفتــه تا 
همسایگان بزرگ و قدرت های 

جهانی ما را نفی می کنند؟ 
چرا تقریبًا همه اعضای سازمان 
کنفرانس اســالمی علیه ایران 

رأی دادند؟
از منظر علم روابط بین الملل، 
پاســخ به این پرسش ها بسیار 
ساده و روشن هستند اما قبل 
از طرح پاسخ به این نکته توجه 

فرمایید:
عربستان

با ســرمایه گذاری و همکاری 
بین المللی که عربســتان طی 
40 سال گذشته انجام داده به 
مهم ترین بازیگر انرژی چه در 
قالب اوپک و غیر اوپک تبدیل 
شده  است. 10 میلیون کارگر 
با درآمدی حدود 18  خارجی 
میلیارد دالر در این کشور کار 

می کنند.
متخصص  نفر  حدود 44000 
عرب و غیر عرب در بهداشت، 
صنعت، آموزش و غیره از دولت 
عربســتان حقوق معادل پنج 
میلیارد دالر دریافت می کنند. 

اروپا وروسیه
اروپا در تحریم روســیه بعد از 
الحاق کریمه، بسیار مالیم تر از 

آمریکا رفتار کرد. چون اتحادیه 

اروپا، حدود نیم تریلیون دالر با 
روسیه تجارت می کند. 

تجارت آمریکا با روسیه حدود 
40 میلیارد دالر اســت که در 
مقیاس جهانی بســیار ناچیز 
است و بنابراین، تحریم روسیه 

بسیار آسان و کم هزینه بود.
چین و آمریکا

آمریکا با چین بسیار محتاطانه 
عمل می کند چون نیم تریلیون 
دالر با آن کشــور تبادل دارد. 
چینی ها به قدری آرام و پیچیده 
عمل می کننــد که غربی ها به 
طــور دقیق از قــدرت مالی و 
نظامی آنهــا اطالعات دقیقی 
ندارند و بیشتر حدس می زنند. 

مکزیک
در نهایــت آمریــکا در قبال 
مکزیک کوتاه خواهد آمد چون 
بدون نیروی کار مکزیک، بخش 
کشاورزی و خدمات در آمریکا 

دچار اختالل جدی می شود. 
اروپـا 

یکدیگر  به شــدت  اروپایی ها 
را رعایت می کننــد چون 70 
درصــد تجارت آنهــا در میان 
اعضای اتحادیه اروپاست. همه 
به آلمان احترام می گذارند چون 
مازاد تجاری آن در سال 2016، 
رتبــه اول جهانی را آورد: 285 

میلیارد دالر.
نیم میلیــون مهندس چینی 
فقط در آفریقا، مشغول تولید 
و ساخت عمرانی هستند. یک 

شرکت مســافری هوایی رتبه 
ســوم هندی، اخیراً 205 
هواپیمای ایرباس سفارش 

داد. 
ساالنه حدود 170 میلیون 
نفر خارجــی از 535 راه 
ورودی به آمریکا سفر می کنند. 
900 نفر افســر مســلمان در 
اداره پلیس شهر نیویورک کار 

می کنند. 
پنج میلیون انگلیسی در اسپانیا 

ویال دارند. 
در سال حدود 13 میلیون نفر 
خارجی از دوبی بازدید می کنند. 
شــش میلیــون هنــدی در 
کشــورهای عربی حوزه خلیج 

فارس کار می کنند. 
و هزاران آمار دیگر در تبادالت و 
ارتباطات متقابل میان کشورها.

مقایســه کنید ایــن واقعیات 
جهانی را با هیجان و خندۀ افراد 
اجرایــی در راهروی هواپیمای 
ایرباس که به ایران تحویل داده 
شــده بود. حقیقت این است 
که ایران یک کشور صرفًا وارد 

کننده  است.
استقبال اروپایی ها از برجام به 
خاطر فــروش کاال و خدمات 
است. آمریکا به ایران نیازی ندارد 
اما به عربستان، ترکیه و مصر 
نیاز دارد. بخش اعظم احترامی 
که یک کشور به کشوری دیگر 
می گذارد به خاطر نیاز است و 
نه اخــالق. روابط بین الملل در 
ســه واژه خالصه می شود )به 

ترتیب(: 
نیاز، ترس و بنابراین احترام.
چرا هر حرفی و اتهامی به ایران 
روا داشتن بدون هزینه است؟ 

خالصه روابط بین امللل: 
نیاز، ترس و احترام!

}<< ادامه در صفحه: 37{
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نگاه...

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: 28{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial 

کلیھ امور مھاجرتی
استانی-کبک-فدرال

  

   
 
 
 

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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اگر به دنبال رستورانی دنج

با فضایی زیبا و آرام 

برای برگزاری مراسم تان هستید

»آنیکس« متناسب با بودجه شام

 در خدمتتان است.

خامتى تا كى مى خواهد سِر خود و ما كاله بگذارد؟!
ف . م. سخن 
بعد از سال ها کجدار و مریز 
رفتار کردن ســید محمد 
خاتمی با حکومت اسالمی 
و تــالش او براى »آشــتی 
دادن ملت با حکومت« عده 
اى به حق معتقد شده اند 
که کارى که خاتمی انجام 
می دهد نوعی بازى با مردم 
است و قصد خاتمی از این 
بازى، جلوگیرى از فروپاشی 
جمهورى اســالمی و باقی 
نگه داشتن این نظام ایران 
بر باد ِدْه بــا فریب و دغل 

است.
از سوى دیگر خاتمی چهره اى 
ســت به ظاهر آرام و متین که 
در میان روحانیون حاکم، از نظر 
اخالقی و رفتارى یك اســتثنا به 
شمار می رود. انســانی که نرم 
می اندیشد، نرم سخن می گوید، 
توصیه به رفتار نرم می کند. اعتبار 
اجتماعی او، کماکان در نزد مردم 
اعتبار خوبی ست، چرا که نقطه 
ى اتکایی ست، هر چند سست و 
ضعیف در مقابل روحانیون دریده 

و وقیح حاکم بر سرزمین ما.
آقاى خاتمی می کوشــد از این 
اعتبار، براى ممانعت از جدا شدِن 
کامل مردم از حکومت استفاده 
کند. او در این پیوند چه خاصیتی 
براى خــود و حکومت می بیند، 
سوالی ســت که جواب مفصلی 
باید به آن داد، ولی فعال به همین 
بسنده می کنیم که »خاتمی با 
تمام وجود جمهورى اسالمی را 

قبــول دارد و آن را بهترین 
حکومت براى ایران ما می 

داند.«
خاتمی هرگز بر خالف این عبارت 
چیزى نگفتــه و به ضرس قاطع 
می توان مدعی شــد که اعتقاد 

دیگرى جز این ندارد.
البته قبول داشتن کلّیت حکومت 
اسالمی معنایش این نیست که 
خاتمی به اجــزاء این حکومت 
انتقادى ندارد، منتها او در طرح 
ایــن انتقادهــا، وارد عرصه ى 
غیرممکن ها نمی شود و سعی 
می کند با زبان نرم، حکومت را با 
همین شکل موجود به رفع ضعف 
ها، و مردم را به کمك به حکومت 

با صبر و بردبارى دعوت کند.
در میان مخالفان جدى حکومت 
اســالمی، عده اى بــا قاطعیت 
معتقدند کــه خاتمی، از افراطی 
هاى حکومت جدا نیست و دست 

این ها همگی در کاســه 
ى پر از خــون جمهورى 
اسالمی ست و حکومت به 
وقت ضــرورت، گاه از این 
براى ارائه ى لبخند، و گاه 
از آن جهت پرخاشــگرى 
استفاده می کند و سیاست 
همان  اســالمی  حکومت 
سیاست شالق و شیرینی 

ست.
بــراى رد این فرضیه، 
دلیــل محکمی وجود 
ندارد. اگر خاتمی واقعا 
فریبکار سیاســی  یك 
باشــد، نمی تــوان به 
فریبکارى  به  آســانی 
ـرد. فریبکاِر  او پــی بـُ
کارکشــته، می تواند نقش خود 
را آن قدر خــوب بازى کند که 
هوشــمندترین افراد نیز نتوانند 
بــه دو دوزه بــازى و ترفندهاى 
تردستانه ى او پی ببرند. خاتمی 
اما چون خود را فردى بی دست 
و پا و نرم و شــکل گیرنده نشان 
داده، تا حد زیادى موفق شده اگر 
هم فریبکار است خود را مقصر 
در این امر نشان ندهد و حداکثر 
به چشــم مردم، حالت یك فرد 

بازیخورده را پیدا کند.
خالصه کالم ایــن که در بیابان 
حکومت اسالمی، مردم همچنان 
به »لنگ کفش خاتمی« احساس 
نیاز می کنند و آن را یك بار براى 

همیشه دور نمی اندازند.

»آشتى ملى«؟

نیاز مردم 
به »لنگ 
كفش 

خامتى«؟!
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زربرگ: راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال... ساده مثل سالم!

آماده شوید!دادخواهی... 
ا  برای ادامه تحصیل وموفقیت در 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 15, 23, 30 mars et le 6 avril 2017     de : 9:00 à 11:15 

Session: le 27 mars au 30 juin 2017
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 14, 21 et 30 mars, les 5 et 11 avril 2017    de 17:00 à 19:15

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:  
les 17, 22 et 29 mars 2017    de 9:00 à 11:15

Session : le 27 mars au 30 juin 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

خاطره ای که از اسد پدر و پسر باقی خواهد ماند
فانی ارالندیز

23 بهمن- یک قاضی ســابق 
دادگاه نظامی ســوریه این طور 
شهادت می دهد: »آنها را به حال 
خود می گذاشــتند تا 10 تا 15 
دقیقه از دار آویزان بمانند، برخی 
از آنها اما چون بیش از آن اندازه 
سبک و الغر بودند، نمی مردند. 
پس ســربازها آنها را به طرف 
پایین می کشیدند و گردنشان را 

می شکستند.«
پنج شــنبه 7 فوریه، ســازمان 
غیردولتی عفو بین الملل گزارشی 
در مورد زندانی در سوریه تحت 
عنوان »سالخ خانه انسانی: اعدام 

و کشتار جمعی در زندان صیدنایا« 
منتشر کرد. 

عفو بین الملــل در این گزارش 
که بــر مبنای مصاحبــه با 84 
شاهد شامل نگهبانان، زندانیان 
و قاضیان تنظیم شده، مقامات 
ســوری را به جنایــت جنگی و 
جنایت علیه بشریت متهم کرده 

است.
عفــو بین الملل پیش تــر تعداد 
افرادی را که در زندان های رژیم 
از سال 2011 به بعد کشته شده 
بودنــد 17700 نفر تخمین زده 
بود؛ اما اکنون مشخص است که 
تعداد قربانیــان فراتر از این رقم 
است، چرا که اکنون تعداد کسانی 
که فقط در زندان صیدنایا در پنج 
سال گذشته شکنجه شده و به 
قتل رسیده اند، 13000 نفر اعالم 
شده است. صیدنایا زندانی در 30 

کیلومتری شمال دمشق است.
ایــن توحش اما صرفًا محدود به 
شــش سال گذشــته نیست؛ و 
سابقه آن به 1970 برمی گردد، 
یعنی به زمانی که حافظ اســد، 
پــدر بشــار، به قدرت رســید. 
منتهی از ســال 2011 و با آغاز 
خیزش های مردمی بود که مردم 
سوریه رفته رفته زبان گشودند 
و جرأت کردند در خصوص این 

جنایت ها شهادت دهند.

خرد کردن روح ها و شکسنت 
استخوان ها

به مدت 45 سال رژیم سوربه در 
یک چیز ثابت قدم بود: جایگزینی 
سیاســت با مرگ؛ میراثی که از 
پدر به پسر رســید. در تابستان 
1980، برای مثال، صدها زندانی 
سیاسی در زندان پالمیر پس از 
اقدم به کودتا علیه حافظ اسد به 

جوخه مرگ سپرده شدند. 
علوم  پژوهشــگر  ماجــد،  زیاد 
سیاســی و استاد دانشــگاه در 
پاریس، می گوید: »خاطره سوریه 
اسدها، پدر و پسر، زندان خواهد 
بود. نظام حبس و فلسفه آن در 
دوران حافظ اســد طراحی شد. 
هــدف زندان شکســتن روح و 
خرد کردن استخوان زندانی بود. 
بشار اسد صرفًا این ماشین مرگ 
را دوباره بــه کار انداخت، اما در 
مقیاسی صنعتی… بسیاری امروز 
بر این باور  اند که زندان های بشار 

اسد شبیه به زندان 
پالمیر دوران حافظ اند.« 

زندان پالمیر که در سال 2015 
تخریب شد، به شــرایط بسیار 
پالمیر  بود.  شــهره  دشــوارش 
زندانی بود که حافظ اسد اخوان 
المسلمین و کمونیست ها را به 

ویژه به آنجا می فرستاد.
تعداد دقیق سوری هایی  تعیین 
که در طول چند دهه کارشــان 
به زندان های رژیم حافظ و بشار 
کشیده شده، غیر ممکن است. 
آن طور که زیاد ماجد می گوید، 
»دســت کم صحبــت از صدها 
هزار نفــر اســت.« برخی چند 
روز، و عده ای ماه ها و ســال ها از 
زندگی شــان را در زندان سپری 
کردند. حتی تعداد زندان هایی که 
امروز در سوریه وجود دارد معلوم 
نیست، مشهورترین هایشان زندان 
حلب، حمص و صیدنایا هستند. 

نگهداری  و  بازداشــت  وضعیت 
زندانیان در سوریه هولناک است. 
از شــکنجه و تجاوز که بگذریم، 
زندانیــان حق صحبــت ندارند 
و کمابیــش از آب و خــوراک و 

مراقبت های پزشکی محروم  اند.
بنا به پژوهشی که در مدیا پارت، 
همزمان با گزارش عفو بین الملل 
در 7 فوریه منتشــر شده، برخی 
از این زندانیان کودک یا نوجوان 

هستند. 
در این پژوهش بــه نقل از یک 
ژنرال ســابق کــه پیش تر مدیر 
زنــدان غیرنظامی حلــب بوده، 
آمده: »وقتی مــن آنجا را ترک 
کردم هزار فــرد نابالغ در زندان 
حلب بــود. اکثر آنها واقعًا مجرم 
بودند، اما عده ای را هم به خاطر 
فشار وارد کردن روی والدینشان 
دستگیر کرده بودند. تا آنجا که 
من می دانم، جوان ترین آنها 13 

ساله بود.«
مدیاپارت، به نقل از وی، تصریح 

می کند: 
»از بهــار 2011 دســتورالعمل 
دمشــق در خصــوص زندانیان 
بود.  مشخص  کاماًل  خردســال 
کمیته امنیت در دمشــق به ما 
دستور داده بود فرقی میان افراد 
بالغ و نابالــغ نگذاریم. آنها به ما 
اعالم کردنــد: از آنجایی که این 
نوجوانان همراه با بزرگساالن در 

کردند،  شرکت  تظاهرات 
باید همان طوری با ایشان برخورد 

شود که با بزرگساالن.« 
افراد نابالغ سلول یا بند جداگانه 
نداشتند، و همراه با بزرگساالن 
محبوس شده بودند، اغلب همراه 

زندانیان مدنی.

آزادی بیان
تا قبل از سال 2011، کتاب هایی 
کــه در مورد تجربــه زندان در 
سوریه نوشــته شده بودند کم و 
معدود و اغلب نوشته تبعیدی ها 
بودند. مشــهورنرین آنها کتاب 
»پوسته« نوشته مصطفی خلیفه 
است. خلیفه در این اثر داستان 
زندانی شدن خود در زندان پالمیر 
را در دوران حافظ اســد به اتهام 
ثابت نشــده عضویت در اخوان 

المسلمین روایت می کند:
»ضربات شــالق، پوست متورم 
پاهایم را پاره می کرد. امواج درد 
قبل از انفجار در قفســه سینه، 
توی شکمم آماس می کرد. وقتی 
ضربه شالق فرود می آمد، نفسم 
بند می آمد، ریه ام مچاله می شد 
و از کار می افتاد و راه برگشــت 
هوای محبوس در ســینه را سد 
می کرد. با هر موج تازه ای از درد 
که در سینه ام می ترکید، هوای 
فشرده در ریه ها همچون جیغی 
جان خراش ســوت می کشید و 
باال می آمد و احساس می کردم 
از جمجمه و کاســه چشم هایم 

بیرون می زد…«
مصطفی خلیفه ســپس شش 
روز میان مرگ و زندگی بیهوش 
باقی می ماند؛ وقتی بیدار می شود 
می فهمد: »گروه ما شــامل 91 
زندانی می شــد، که سه تایشان 
البته همان اول، هنگام پذیرش 
در حیاط شماره یک مرده بودند 
و ده تــای دیگر نیــز به خاطر 
جراحت هایشــان، وقتی که من 
بیهوش بــودم. دو نفر نیز قطعًا 
به خاطر آســیب وارده به ستون 
فقرات فلج شده بودند و یک نفر 
نیز پس از تخلیه چشم هایش در 
اثر ضربه شــالق جان خود را از 

دست داده بود.«
در شش سال گذشته، بسیاری 
برای بهبود و پشت سر گذاردن 
ترس شروع به نوشتن خاطراتشان 

سالخی در زندان؛ 

 جایگزینی 
سیاست با 

مرگ!

کردند. 
روز به روز کتاب ها، داســتان ها 
و اشعار بیشــتری در این مورد 
به زبان عربی منتشــر می شود؛ 
البته تعــداد کمی از این آثار نیز 
به زبان انگلیسی و فرانسه نوشته 
شــده اند، از جمله »سیزده سال 
در زندان های ســوریه« )2013( 

نوشته آرام کرابیت.
به گفته زیاد ماجد، »این کثرت و 
وفور ادبیات زندان در سوریه خود 
آشکارکننده این واقعیت است که 
انقالب آزادی بیان و به یاد آوردن 
را برای سوری ها به ارمغان آورده 
است.« او اضافه می کند که این 
داستان ها منتشر شدند تا خاطره 
ســوریه را بازسازی و تداوم آن را 
تضمین کنند. این خود شکلی از 
درمان است. مردمانی که جرأت 
نداشتند که از کشــتار حما در 
1982 بگویند، برای مثال، امروز 
چنین می کننــد. حمای 1982 
تابوی اعظمی بود که هیچ کس 
جرأت ســحن گفتــن از آن را 
نداشــت.« در سال 1982، شهر 
حما به پا خاست و قتل عام شد. 
تعداد کشته شدگان چیزی بین 
ده هزار تا چهل هزار نفر تخمین 
زده می شود، اما هیچ عدد دقیقی 

تا امروز داده نشده است.
»از سال 2011، هر فوریه، مردم 
شــروع به بازگو کــردن خاطره 

این قتل عــام می کنند. همین 
مطلب در مورد زندانیان ســابق 
صادق اســت. زبان ها رها از قیود 
پیشین گشوده می شود تا سکوت 
تحمیل شده اسد ادامه پیدا نکند.«

یک مسأله عمومی
در میان ایــن کتاب ها، می توان 
اشــاره کرد به »روایت های یک 
نجات  فراموش شــده:  ســوریه 
یاسین  نوشته  زندان ها«  خاطره 
الحاج صالــح، که مجموعه ای از 
مطالبی اســت که او در فاصله 
سال های 2003 تا 2011 نوشته 

است.
نویســنده کتاب وقتــی در 20 
سالگی به جرم عضویت در حزب 
می شود،  دســتگیر  کمونیست 
دانشجوی رشته پزشکی در حلب 
اســت. پس از دستگیری، او 16 
سال از عمرش را در زندان سپری 

می کند.
به زعم نویســنده، اســدها، پدر 
و پســر، ســوریه را به سرزمین 

فراموشی تبدیل کرده بودند. 
زیــاد ماجد می گویــد: »در این 
الحــاج صالح،  یاســین  کتاب، 
از زمــان، از فضــا، از بدنش، از 
دوران پــس از زنــدان، از انتظار 
و از این واقعیت می نویســد که 
مردم جامعه در خــارج آنچه را 
کــه در درون می گذرد فراموش 

نه  نویســنده  نمی کنند… لحن 
لحن یک قهرمان است و نه یک 
قربانی. هدفش منحصراً آزادسازی 
خاطره است. می خواهد تجربیات 
زیسته اش عمومی شود، چرا که 
این تجربیات بــه همه مردمان 
ســوریه تعلق دارد. این داستان 
ده ها هزار سوری است و نمی توان 
آن را یک ماجرای شخصی تلقی 
کرد؛ یک مســأله عمومی است 
که نباید فراموش شود؛ مسأله ای 
عمومی که برسازنده تاریخ معاصر 

سوریه است.«
اکنون شــواهد و مدارک زیادی 
حول این مســأله انباشت شده 
اســت: عکس های سزار، گزارش 
گزارش های  بین الملــل،  عفــو 
دیده بان حقوق بشر، و شهادت و 
گواهی بسیاری از مردم سوریه… 
مقصریــن دیگــر نمی توانند از 
مجازات بگریزند. »اگر این مدارک 
نتواند نجر بــه برپایی دادگاهی 
ویژه برای ســوریه شود -به نظر 
زیاد ماجــد- این یعنی اهانت به 
مردم ســوریه، به فداکاری های 
آنها و قربانیانشان در زندان ها، و 
همه کســانی که در زیر بمباران 
یا با ســالح های شیمیایی جان 

سپردند.«
•
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ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
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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!

ایران... 

تغییر  یعنی  اقلیمــی  تغییرات 
شــرایط درازمدت آب و هوایی 
اقلیم هــای زمیــن، بــه خاطر 
افزایــش فزاینده دمای میانگین 
کره خاکی بر اساس فعالیت های 
انسانی،  شامل ایران هم می شود. 
این  درباره  اطالع رسانی  هرچند 
موضوع به جامعه علمی و بخشی 
فعال های  و  سیاســت مدارها  از 
اجتماعی و محیط زیستی محدود 

مانده است.
این مطلــب چنــد واقعیت در 
موضوع تغییرات اقلیمی را با توجه 

به اقلیم ایران فهرست می کند:
•

1 - انسان فراتر از 45 سال است 
که متوجه تغییرات اقلیمی شده 
و در ابتدا شــرکت سوخت های 
فسیلی اِکســان موبایل متوجه 
این موضوع شد. این شرکت، در 
ابتدا نسبت به این مساله سکوت 
اختیــار کــرد و بعــد از آن هم 
توجه اش را به سرمایه گذاری در 
خلق ابهام و رد تغییرات اقلیمی 
معطوف کرد. برای همین از 25 
سال پیش تاکنون جدلی وجود 
دارد که تغییرات اقلیمی ساخته 

دست انسان است یا نه.
•

2 - حداقل 97 درصد و حداکثر 
99.99 جامعــه علمــی جهان 
تاییــد می کنند کــه تغییرات 
اقلیمی واقعی اســت و به خاطر 

فعالیت های انسان.
•

3 - در حقیقت والدین ما بایستی 
کار جدی بر روی تغییرات اقلیمی 
را شروع می کردند، ولی تا همین 
االن کار جدی در زمینه ی کند 
کردن روند ایــن تغییرات انجام 

نشده است.
•

4 - تغییــرات اقلیمــی باعــث 
بزرگ  انقراض  عصر  ششــمین 
در زمین شــده است. این بدین 
معناســت که مــا در طول عمر 
خودمان شاهد این خواهیم شد 
که دو سوم گونه های جانوری و 
گیاهی در خشکی و دریا منقرض 
خواهند شد. این انقراض می تواند 
انســان و یا تمدن بشری را هم 

تهدید کند.
•

5 - بــرای ادامه حیات بر زمین، 
به خصوص برای انسان، بایستی 
افزایش دمای میانگین کره خاکی 
از 2 درجه ســانتی گراد بیشتر 
نشود. تا همین االن دمای زمین 
0.87 درجه سانتی گراد نسبت به 

شروع عصر صنعتی شدن بیشتر 
شده اســت. پیش بینی می شود 
تا ســال 2020 دمای زمین در 
حدود 1 درجه و تا ســال 2050 
در حدود 2 درجه ســانتی گراد 
گرم تر شده باشد. شبیه سازی های 
به  بســته  رایانــه ای می گویند 
مدل هــای مختلــف فعالیــت 
بخش های دولتــی و خصوصی، 
همچنین مردم زمین، تا ســال 
2100، دمای میانگین زمین 3 تا 
7 درجه سانتی گراد گرم تر خواهد 

بود.
•

6 - برای اینکــه روند گرمایش 
زمیــن را کند کــرد، باید برای 
رهایی ســریع و مؤثر از مصرف 
این  برنامه ریزی کــرد،  کربــن 
برنامه ها را به سرعت اجرایی کرد 

و به نتیجه رساند.
•

7 - این بدین معناست که در کل 
جهان،  از جمله ایران، حداقل سه 
چهارم منابع سوخت های فسیلی، 
شــامل بر انواع نفت،  گاز و ذغال 
سنگ بایستی امن در دل خاک 

باقی بمانند.
•

8 - این یعنی هیچ پروژه گسترش 
اســتخراج، جابه جایی، عرضه و 
فروش ســوخت های فسیلی در 
ایران هم نبایستی پیشنهاد و یا 

اجرایی بشود.
•

9 - اقتصاد ایران معتاد به مصرف 
سوخت های فسیلی است. بودجه 
کشور بر پایه فروش منابع طبیعی 
شامل بر این ســوخت ها بسته 
می شــود. بر پایه منابع طبیعی، 
ایران وام می گیــرد و یا تجارت 

می کند.
•

10 - در کنــار ناکارآمدی نحوه 
مصرف،  به خصوص در کشاورزی 
و دامداری، تغییرات اقلیمی باعث 
شده تا ایران دچار بحران کمبود 

آب بشود.
•

11 - خشکسالی در ایران پایانی 
نخواهد داشت، در حقیقت عنوان 
درست بیان کمبود آب در ایران، 

خشکیدگی است: 
تا زمانی که دمای میانگین زمین 
افزایش پیدا کند، روند خشــک 
شدن ایران هم ادامه پیدا خواهد 

کرد.
•

12 - اگــر همیــن لحظه، هیچ 
آدمی در هیچ کجای زمین هیچ 

گاز گلخانه ای دیگری به اتمسفر 
انباشت  نفرســتد، حجم  زمین 
گازهای گلخانــه ای در زمین تا 
حدود 60 سال دیگر به گرمایش 
فزاینده زمین ادامه خواهند داد و 
در این فاصله، دمای زمین تا 1.5 
درجه سانتی گراد گرم تر از شروع 

عصر صنعتی شدن خواهد شد.
•

13 - ایــران بایــد بــرای آب، 
محصول  کشــت  خشکیدگی، 
و دامداری و مصرف شــهری و 
روســتایی آب، انــرژی و خاک، 

راه حل های بومی پیدا کند.
•

14 - تغییرات اقلیمی با اســم 
آلودگــی هــوا، نابــودی خاک، 
بیماری در انواع گونه های گیاهی 
و جانوری مورد مصرف انســان، 
گســترش بیماری ها در انسان، 
افســردگی و انــدوه، مهاجرت 
به خاطر خالی از ســکنه شدن 
فراتر از 42 هزار روستای کشور 
و عنوان هــای دیگر، همین  االن 
در ایران آدم می کشــد یا بیمار 
می کند یا به اقتصــاد و جامعه 

ضربه می زند.
•

15 - یکی از دالیل شروع جنگ 
داخلی سوریه، تغییرات اقلیمی 
و خشکسالی گســترده در این 
ســرزمین بود. ایران هم ممکن 
است به خاطر گسترش تغییرات 
اقلیمی دچار جنگ داخلی بشود.

•
16 - مــرگ دریاچه ارومیه نماد 
اوج تغییرات اقلیمی در ایران به 
خاطر فعالیت های انســان است. 
این دریاچه بعــد از مرگ کامل 
خود، می تواند فراتر از 10 میلیون 
نفر را آواره کند و بخشی سرسبز 
از ایــران را تبدیل به یک ویرانه 

بکند.
•

17 - دیگر دریاچه ها، رودخانه ها 
و منابع آب و خاک ایران هم در 
گذر تغییــرات اقلیمی به مرگ 

نزدیک تر می شوند.
•

18 - تغییرات اقلیمی بحث یک 
گروه خاص سیاسی، مذهبی یا 
محیط  زیستی نیست. این یک 
سوژه ملی اســت، بایستی یک 
بحــث ملی در حــول محور آن 
وجود داشته باشد تا بتوان با تکیه 
بر خرد جمعی، بــه راه حل های 
بومی برای کنترل آن و مقابله با 

رویدادهای خشن آن پرداخت.

 تغییرات اقلیمی

42 واقعیت ...

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Free French Courses / 

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

 
Winter semester / Session d’hiver : 

 

Du 3 avril au 18 juin 2017 (11 weeks / semaines) 
 

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

 
Courses Schedule / Horaire des cours: 

Morning / Matin: 9h00 à 12h00 
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30 

Evening / Soir: 18h00 à 21h00 
PLACES ARE LIMITED 

PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 17th!!! 
Sign-up today! 

Inscrivez-vous maintenant! 
 

Document required: 
 

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

 (514) 484-8899                    EMULCQ@gmail.com 
www.emulcq.com   (section inscription) 

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

Montréal, H4A 1L2 

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

Spring semester / Session de printemps :

0



14 14PAIVAND: Vol. 24  no.1306   Feb. 15,  2017             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1306 27  بهمن 1395 

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

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

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

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

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

"مسینار راهنمای اجاره، خرید و 
فروش مسکن"

"با شرکت در این سمینار از امکان 
اقدام بــرای اجاره، خرید و فروش 
مسکن دلخواه خود با مشورت تیم 

کارشناسی بهره مند می گردید"
 یکشنبه 19 فوریه، 
ساعت 1 تا 4 عصر

تفاوت های ساختاری کانادا با ایران 
در بخش مسکن سبب گردیده که 
اجاره، خرید و فروش مســکن در 
کانادا ریسک زیادی برای هموطنان 

به همراه داشته باشد! 
لذا موضوعات این سمینار شامل 

موارد زیر است:

• انواع روش های اجاره مســکن 
با ذکــر قوانین حقوقــی مالک و 

مستاجر و تفاوات های آن با ایران
• توضیح مراحــل کامل خرید و 
فروش مسکن با ذکر موارد قانونی 

و قراردادی
• معرفی و تعریــف انواع مختلف 

خانه در کانادا
• تفاوت اجاره مسکونی و تجاری

• مقایســه اجاره مسکن با خرید 
مسکن

"مسینار مالی و بیمه"
برای اولین بار:

"سنجش میزان سالمت مالی 
شرکت کنندگان"

یکشنبه 26 فوریه، 
ساعت 1 تا 4 عصر

مسائل مالی و بیمه در کانادا با ایران 
تفاوت هــای فراوانی دارد که عدم 
آگاهی از آنها مشکالت زیادی برای 
هموطنان ایجاد می نماید. فهرست 

عناوین سمینار به شرح زیر است:
دربخش مالی:

• توضیح نظام مالی کانادا
• انواع خدمات مالی در کانادا

•انواع موسســات مالی و بیمه ای 
کانادایی

• توضیح حساب های دولتی و غیر 
دولتی

• نحــوه اســتفاده صحیــــح از 
کردیــت کارت ها

در بخش بیمه:
• نحوه مدیریت ریسک با استفاده 

از بیمه ها
• تعریف بیمه های ضروری و غیر 

ضروری
• توضیح انواع بیمه های کانادایی

)Life Insurance( بیمه عمر •
• بیمه بیماریهای دشــوار درمان 

)Critical Illness(
 Disability( بیمه از کارافتادگی •

)Insurance
 Long( بیمه مراقبــت طوالنی •

)Time Care
 Health( بیمه تکمیلی درمــان •

)Insurance

  mentorship برنامه منتورشیپ
اتاق بازرگانی جامعه ایرانیان کبک 

بدین وســیله اتاق بازرگانی جامعه 
ایرانیان کبک شروع برنامه منتورشیپ 
را به اطالع هموطنان گرامی میرساند. 
هدف این برنامه ایجاد همبستگی بین 
نســل مجرب و کار آفرین  ایرانیان 
کبک با متقاضیــان ورود به بازار کار 
یا افراد شــاغل خواهان پیشرفت می 
باشد. یکی از مشکالت اعضای جامعه 
ایرانی در کبک فقدان شبکه ارتباطی 
و عدم آشــنایی با فرهنگ تخصصی 
کانادا و کبک است. بدین منظور اتاق 
بازرگانی قصد برقرار کردن پلی بین 
متخصصین ایرانی که دارای شــبکه 
ارتباطی وسیع هستند را با متقاضیان 

خواهان پیشرفت حرفه ای دارد. 

جزئیات این برنامه به شــرح زیر می 
باشد:

خانم شهال امیری یکی از مهندسین 
موفق ایرانی در کبک که سال ها در 
زمینه مدیریت  تحقیقات و ساخت 
ابزار تخصصی فعالیت داشته مسئولیت 

این برنامه را به عهده گرفته اند. 
 ارائه میشود هر متقاضی باید فرم ثبت 
نام را که در وب سایت  برای شرکت 
در این برنامه که به صورت رایگان ما 
قــرار خواهد گرفت پرکند و نیازهای 

حرفه ای خود را توضیح دهد.
بر اســاس اطالعات داده شــده اتاق 
بازرگانی متقاضیان را به متخصصین 

معرفی خواهد کرد. 

بعد از انجام این مراحل هر متقاضی 
به دفعات متعدد در ســال میتواند با 
منتور خود مالقات کرده و راهنمایی 
های الزم را برای پیشرفت حرفه ای 

جویا شود. 
هیئت مدیریه اتاق بازرگانی هموطنان 
عزیز را به شــرکت در جشن معرفی 
این  برنامه در تاریخ 16 مارچ دعوت 
میکند. مــکان ایــن گردهمایی در 
صفحه ی اتاق بازرگانی در شبکه های 
اجتماعی و همچنین در روزنامه های 

ایرانی به زودی اعالم خواهد شد.
برای آگاهی بیشتر: 

www.ccciq.ca

کافه خاطرات   |  مهمان این نشست: دکتر امیر خدیر
دکتر امیر خدیر یکی از نمایندگان 
مردم در پارلمــان کبک، متولد 
1340 شمسی در تهران بوده که 
در ســن ده سالگی با خانواده به 
کانادا آمده است. او فوق لیسانسش 
را در رشته ی فیزیک از دانشگاه 
مک گیل به اتمام رساند و موفق 
به اخذ مدرک پزشکی از دانشگاه 
الوال و تخصص میکروبیولوژی از 
دانشگاه مونترال در سال 1997 
از دوران تحصیــل، وی  شــد. 
مشارکت در فعالیتهای سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی داشت و از 
اعضای موسس مرکز اجتماعی و 

از دست اندرکاران مدرسه دهخدا 
بود . امیر خدیر در ســال 2000 

با کاندیدا  میالدی بطور رسمی 
شــدن در حزب بــالک کبکوآ، 
فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و 
از پایه گزاران حزب کبک سولیدر 
)همبســتگی( بود؛ که در سال 

2008 رسما از طرف این حزب 
در حوزه انتخابیه مرسیه معرفی 
شــد و با رای مــردم به پارلمان 
کبــک راه یافت و تا بــه امروز 
موفق به حفظ این جایگاه بعنوان 
نماینده ی مردم در پارلمان کبک 

بوده است.
دوشنبه 20 فوریه 

ساعت 18:30
Westmount Room -
Westmount Library 
4574 Sherbrook  W. 
Westmount, Quebec

جوامــع بشــری همــواره در 
جستجوی ابزاری برای شناخت 
و تعریف هویت خود می باشند 
کــه خاطرات مشــترک اعضاء 
آنها یکی از این ابزارها 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 تبییــن و تداوم هویت نقش 
اساســی دارند و ایــن 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.

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم بهاری:  2017 
)3 آوریل  تا  18 جون(

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Spring session 2017 
(April 3 –June 18)
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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

فرمان ترامپ...

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 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

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.

ایرانى ها از موفق ترین مهاجران به آمریکا هستند
 منبع: نیویورک تایمز 
 مهاجرت از هفت کشوری که به 
فرمان پرزیدنت ترامپ ورودشان 
به آمریکا منع شده دهه ها است 
که ادامه داشــته، ولــی میزان و 
حجم این مهاجرت ها بسیار ناچیز 
بوده است. در کل، مهاجرینی که 
از این کشورها به آمریکا آمده اند 
تنها حدود 2 درصد جمعیتی را 
تشکیل می دهند که در خارج از 
آمریکا به دنیا آمده اند و در این 

کشور زندگی می کنند.
بیشــتر این افراد دارای تابعیت 
اکتسابی هســتند و قانون منع 
ورود ترامپ مستقیمًا شامل حال 
آن ها نمی شــود. ولی وضعیت 
صدهاهزار نفری که اقامت دایم 
آمریکا را دارند، هنوز مشــخص 

نیست. 
مقامات دولتی اظهار داشته اند که 
در صورتی که این افراد از کشور 
خارج بشوند، ممکن است هنگام 
ورود مورد بازرسی های بیشتری 

قرار بگیرند. 
افرادی نیز که ویزا دارند در صورت 
خروج از کشــور، ممکن است از 
ورود دوباره آن ها جلوگیری شود.
بگذارید به وضعیــت این افراد و 
موقعیت اقامت شــان در آمریکا 

نگاهی بیاندازیم.
بسیاری مدرک دانشگاهی 

دارند

به طور کلی، شهرونداِن این هفت 
کشوِر عمدتًا مسلمان به خصوص 
ایرانی هــا و گــروه کوچکی از 
مهاجرین لیبی نســبت به بقیه 
آمریــکا از تحصیــالت بهتری 
ســوری  مهاجرین  برخوردارند. 
و ســودانی نیز عمدتًا نسبت به 
متوسط کشور، تحصیالت بهتری 

دارند.
بعضی مرفه و متمول اند

شهروندانی که از ایران، سوریه، و 
لیبی در آمریکا مقیم اند درآمدی 
نزدیک یا باالتر از درآمد متوسِط 
کل آمریکا دارند. در مجموع، از 
کل شهروندانی که از این کشورها 
می آیند، بسیاری شان مهندس و 

مدیر و معلم هستند. 
شــهروندان ســومالی و سودان 
بیشتر به شــغل های اصطالحًا 
»یقه آبی« در کارخانه ها و بخش 
صنعت و حمل و نقل مشــغول 
اند و درآمد کمتری دارند. درآمد 
آمریکا  های  ســومالی  متوسط 
کمتر از نیمی از متوسِط درآمد 

کشور است.
عراقی ها، سومالیایی ها، و 

سودانی ها اخیرتر به آمریکا آمده اند
تقریبًا نیمــی از مهاجران ایرانی 
پیش از ســال 1990 به آمریکا 
آمده اند. حدود دو سوم عراقی ها، 
سومالیایی ها، و سودانی ها نیز از 
ســال 2000 به بعد وارد آمریکا 

شده اند.
در حال حاضر، اکثرشان تابعیت 

آمریکا را دارند
بیشتر شــهروندان هفت کشور 
آمریــکا  تابعیــت  از  یادشــده 
برخوردارند. این بیشــتر از کل 
جمعیتی اســت که در خارج از 
آمریــکا به دنیا آمده اند و اکنون 
تابعیت این کشور را دارند. از این 
میان، رقم اندکی، نزدیک به 10 
هزار نفر، در ارتش آمریکا خدمت 

کرده اند.
در همه ایالت ها مستقر شده اند

کالیفرنیای جنوبی  و پس از آن، 
»دیترویت« در ایالت میشیگان، 
بیشترین تعداد از شهروندان این 
هفت کشــور را در خــود جای 
داده اند. در هر دو منطقه، گروه 
های بزرگی از اعراب و مسلمانان 

زندگی می کنند. 
با این حال، بعضــی از گروها و 
اقوام، به خصوص بخش اعظمی 
از سومالیایی ها، به طور گسترده 

ای پراکنده اند.
صدها هزار ایرانی در حومه ها و 
بخش های شمال لوس آنجلس 
زندگی می کنند. جمعیت بزرگی 
از عراقی ها، سوری ها و یمنی ها 

نیز در این مناطق پراکنده اند.

}<< ادامه در صفحه: 23{
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ممکن است یك نفر بگوید: »خدا را 
به من نشان بده.« - اما اگر خداوند 

یك خدای نامرئی و نهان باشد چه؟

فرض کنید دو شخص بر روی یك صفحۀ 
مســطح باشــند. این دو نفر، دو بعدی 
هســتند، دارای طول و عرض بوده ولی 
فاقد عمق میباشــند. وســعت و حوزۀ 
دنیای آنها نیز فقط همین صفحۀ کاغذ 

است. آیا آنها قادرند شما را ببینند؟ 
خیر، آنها فقط چیزی را که روی صفحۀ 
کاغذ است میتوانند ببینند )یعنی آنچه 
در دنیای خودشان است(. آنها قوۀ ادراك 

عمق و حجم چیزی را ندارند. 
حاال وانمود کنید که با اســتفاده از نوك 
انگشتان خود دارید صفحۀ کاغذ را لمس 
میکنید. حاال چطور؟ آیا حاال آن دو نفر 
میتوانند شما را ببینند؟ آنها قادر نیستند 
شما را به طور کامل ببینند، اما میتوانند 
نوك انگشت شــما را ببینند، به عبارتی 
فقط قسمتی را میتوانند ببینند که وارد 

دنیای آنها شده است.
این یــك همانندســازی از وضعیت و 
موقعیت ما با خداست. خداوند خارج از 

ابعاد ما وجود دارد. 
همینطور که میدانیم او قادر است خارج 
از بعد زمان و مکان وجود داشته باشد. 
بنابراین »دیدن« خدا کاری ســخت و 
دشوار است. ما دقیقًا شبیه آن دو نفری 
هستیم که مسطح و دو بعدی اند. ما قادر 
نیســتیم آنچه را که در بعد سوم وجود 
دارد ببینیم. اما در واقــع، در ارتباط با 
انسانها ما در چهار بعد زندگی میکنیم 
)طول، عرض، عمق، و زمان( و خداوند 

فراتــر و ماورای ایــن ابعاد زندگی 
میکند.

پس ما چگونه باید چنین موجودی 
را بشناسیم؟ 

»آن دو شــخص مسطح« که روی 
صفحۀ کاغذ بودنــد، تا زمانی که 
شــما کاغذ را لمس نکرده بودید، 
نمیتوانســتند دربارۀ شما چیزی 
بداننــد. همانند »آن دو شــخص 
مســطح«، حضور خدا نیز برای ما 
مکشوف نمیشود، مگر اینکه او خود 

را به ما بنمایانــد. خداوند باید »صفحۀ 
کاغذ دنیای مــا« را لمس کند. خداوند 

باید ابعاد خود را کمتر کند.
هنگامی که دربارۀ تاریخ بشر، بخصوص 
تاریخ مذهبی انســان مطالعه میکنیم، 
آیا شــاهد مواردی هستیم که خداوند 
»صفحۀ کاغذ دنیای ما« را لمس کرده 

باشد؟
اینگونه فکر کنید که »انگشت« خداوند 
دنیای ما را به وســیلۀ شــخصی به نام 
عیسی مســیح لمس نمود. عیسی ادعا 
نمود که خدا است )یوحنا 8 : 58 و 17 
: 3(، عیسی فرمود که هر که او را دیده 
در واقع خدا را دیده اســت )یوحنا 12: 
45 و 14 : 9(، عیسی فرمود که او تنها 
کســی است که مستقیمًا از جانب خدا 
به دنیای ما آمده است )یوحنا 3 : 13(، 
عیسی گناهان مردم را بخشید، کاری که 
تنها خداوند میتواند انجام دهد )مرقس 

 .)5 : 2
قسمتهای متعدد دیگری در عهد جدید 
وجود دارد که الوهیت مسیح را به اثبات 
میرساند )یوحنا 1 : 3، 4 و 18؛ عبرانیان 
1 : 1 - 13؛ کولسیان 1 : 15 - 20 و 2 : 

9؛ فیلیپیان 2 : 6(. 
در کتاب مقدس میخوانیم، عیسی خدا 
بود که: »جسم گردید و میان ما ساکن 
شــد.« )یوحنــا 1 : 14( کتاب مقدس 
میفرماید که عیســی: »صورت خدای 

نادیده است.« )کولسیان 1 : 15(
اگر ما آن »آدمهای مســطح« هستیم، 
پس بسیار منطقی و بجا است که خداوند 
چند بعدی که خالق جهان هستی و این 
عالم اســت، به شکل انسان وارد دنیای 

چهار بعدی ما شد. خداوند خود را بر 
ما آشکار و معلوم ساخت. 

اما چرا او این کار را کرد؟
داستانی دربارۀ یك کشاورز پیر وجود 
دارد که تك و تنها در کلبه ای زندگی 
میکــرد. در کنار کلبــه اش یك انبار 
غله وجود داشــت. در یك شب سرد 
زمســتانی، پیرمرد متوجه شــد که 
پرنده ها خود را به پنجره های کلبۀ او 
میکوبند و سعی میکنند تا از سرمای 
کشندۀ بیرون فرار کرده و داخل کلبۀ 

گرم او شوند. پیرمرد از کلبه خارج شد 
و در انبار را باز کرد. داخل انبار گرم بود. 
پیرمرد به طرف پرنده ها رفت و با تکان 
دادن دستان خود و صدا کردن آنها سعی 
کرد تا پرنده ها را به داخل انبار هدایت 
کند، جایی که میتوانستند از سرما در 
امان بمانند. اما پرنده ها متوجه منظور 

پیرمرد نشدند.
در آن موقع بود که پیرمرد آرزو کرد که 
ای کاش میتوانست خود نیز به یك پرنده 
تبدیل شود. اگر او به پرنده تبدیل میشد، 
آن موقع میتوانست پرنده های دیگر را به 
درون انبار راهنمایی و هدایت کند و مانع 
از مرگ آنها شــود. در آن لحظه پیرمرد 
متوجه شد که دلیل آمدن عیسی به این 
دنیا چه بود. اگرچه پیرمرد نمیتوانست 
به یك پرنده تبدیل شود، اما خداوند قادر 
بود تا به یك انسان تبدیل گردد. خداوند 
این کار را انجام داد. »زیرا خدا جهان را 
اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود 
را داد تا هر که بــر او ایمان آورد هالك 
نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد.« )یوحنا 

)16 : 3

وقتــی یک نفر از گنــاه توبه می کند و 
به مســیح خداوند ایمان می آورد، همه 
گناهانش آمرزیده می شود، روح القدس 
در دل او ساکن می گردد و او را از داخل 
عوض می کند تا بتواند از گناه و کارهای 
گناه آلود هرچه بیشتر دوری کند و روز به 
روز پاک  تر و مقدس تر بشود. پس مسیح 
واقعی، که بخاطر انسانهای گناهکار بر 
روی صلیب مرد و از مردگان قیام کرد و 
زنده است، تنها راه نجات انسان از قدرت 

گناه و نتایج بد آن می باشد. 
بر اساس کالم خدا: "در هیچکس دیگر، 
رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ 
نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده 
است تا بوســیله آن نجات یابیم" )نقل 
قول از انجیل شــریف، کارهای رسوالن 

.)12 :4
برای پی بردن به اینکه خداوند چگونه به 
دنیای ما آمد، »انجیل یوحنا« را از کتاب 

مقدس بخوانید 
•

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 

 خدا 
كجاست؟

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 
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٥٧بهمن ایران وانقالب کارگری جنبش 
آیندهگذشته، حال و 

مونترال-کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران 

:سخنرانی
(فعال چپ و سوسیالیست ) ایوب مدائن 

(کارگرکمونیست ) محمد سید احمدی 
از طریق اسکایپ

فوریه١٨شنبه 
بعدازظهر٦ساعت 

Atwater library
1200 Atwater Ave.
Westmount, Qc 
H3Z 1X4

هشدار سازمان ملل در مورد »گسترش فاجعه 
انسانی« در چهار شهر سوریه

26/بهمن -علی الزعتری، هماهنگ کننده سازمان 
ملل برای سوریه، در مورد »گسترش فاجعه انسانی« 
در چهار شهر محاصره شده در سوریه هشدار داده و 
خواستار دسترسی فوری 60 هزار تن از ساکنان این 

شهرها به کمک های انسان دوستانه شد.
در این بیانیه بر لزوم اقدام فوری برای پایان این 
وضع و نیز دسترسی فوری ساکنان این شهرها به 

مواد غذایی و دارویی تاکید شده است.
این بیانیه می افزاید که وضعیت در این شهرها 
به دلیل سیاسی رفتار متقابل دولت و مخالفانش 

پیچیده تر شده است.
آخرین کمک های انسان دوستانه سازمان ملل 
متحد حدود ســه ماه پیش به این چهار شهر 

ارسال شدند.
گــزارش »دیدبــان حقــوق بشــر« بــر پایه 
مصاحبه هایی با امدادگران و شاهدان و تحلیل 
تصاویــر و ویدئوهایی از ایــن رویدادها تنظیم 
شده  است. این سازمان فرادولتی تاکید کرده در 
نهایت اثبات این موضوع »به  شکل قطعی« بدون 

آزمایش نمونه ها، کار مشکلی ا ست.
به گفته دیدبان حقوق بشــر، در این »هشــت 
مورد حمله « بین 17 نوامبر تا 13 دسامبر سال 
گذشــته میالدی دست کم 9 غیرنظامی کشته 
شــده و 200 نفر مسموم و مجروح شده اند. در 
میان کشته شــدگان دست کم چهار کودک نیز 

بوده اند.
ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی دولت بشار 

اسد، پس از ماه ها درگیری شدید در حلب، که همراه 
حمالت هوایی و زمینی بود، تصرف کامل این شهر 

را در دست گرفتند.
حکومت بشار اسد پیش از این اتهام های مشابه را رد 
کرده و بارها تاکید کرده است از جنگ افزار شیمیایی 

علیه شهروندان خود استفاده نخواهد کرد.
دولت اسد در عین حال در تابستان 1392، در اوج 
یکی از بحران های شدید در مورد استفاده از سالح 
شیمیایی، در حالی  که ایاالت متحده تهدید کرده 
بود برای جلوگیری از آن، ممکن است دست به اقدام 
نظامی بزند، به کنوانسیون بین المللی منع استفاده از 

جنگ افزارهای شیمیایی پیوست.
گزارش ها در مورد وضعیت وخیم انسانی در چهار 
شهر سوریه و متهم شــدن حکومت بشار اسد به 
استفاده از گاز کلر در شرایطی مطرح شده است که 

ســازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح 
سوریه پس از وقفه ای ده ماهه، از روز پنجم اسفند با 
حضور گروه های مختلف درگیر در منازعه این کشور 

خبر داد.
در جریان شش سال جنگ داخلی در سوریه، صدها 

هزار تن کشته و میلیون ها تن آواره شده اند.
حکومت سوریه از حمایت روسیه و ایران برخوردار 
اســت که این موضوع انتقاد شماری از کشورهای 
منطقه و نیز غرب را به همراه داشته است. اما مسکو 

و تهران انتقادها در این مورد را رد می کنند.
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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.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

 L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
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 

F i fa  Wor ld  Cup   
جام جهانی 2۰22 قطر؛ هفته ای ۵۰۰ میلیون 

دالر صرف ساخت وساز می شود
وزیر دارایی 
گفته  قطر 
اســت که 
هفتــه ای 
د  و حــد
 5 0 0
ن  میلیــو
دالر صرف 
پروژه های 

بــه جام  مربوط  ساخت وســاز 
جهانی 2022 می شود و احتماال 
این حجم سرمایه گذاری هفتگی 
در سه تا چهار سال آینده ثابت 

خواهد ماند.
قطر میزبان جام جهانی 2022 
اســت و به منظــور مهیا کردن 
مســابقات،  برگزاری  شــرایط 
برای  کالنــی  ســرمایه گذاری 
اجرای پروژه های جدید از جمله 
احداث چند ورزشگاه، بزرگراه و 

بیمارستان کرده است.
کل هزینه های احتمالی قطر بیش از 
200 میلیارد دالر برآورد شده است.

بعضی تحلیلگــران گفته اند که 
حجم ســرمایه گذاری های قطر 
باعث خواهد شد که جام جهانی 

مســابقات  پرخرج ترین   2022
تاریخ برگزاری جام جهانی باشد، 
ولی علی العمــادی، وزیر دارایی 
قطر این موضوع را رد کرده است.

جهانی  جام  گزارش ها،  براساس 
2014 در برزیل 11 میلیارد دالر 
هزینه داشت و روسیه هم بودجه 
دولت برای جام جهانی 2018 را 
10 میلیارد و 700 میلیون دالر 

تعیین کرده است.
وزیر دارایی قطر گفته اســت که 
مجریان و پیمانکاران 90 درصد 
پروژه های مربوط به جام جهانی 
2022 مشخص شده است و دو 
سوم آنها در 24 ماه آینده به پایان 

خواهند رسید.
علی العمادی اضافه کرد: "برای 

کــه  آن 
همه چیز 
موقع  بــه 
آماده شود، 
به خودمان 
صــت  فر
فــی  کا

داده ایم."
گفــت:  او 

"نمی خواهیم طوری شــود که 
وقتی مردم وارد کشور می شوند 
)در آســتانه جام جهانــی( تازه 

رنگ کاری را شروع کنیم."
برای رســیدن به ایــن هدف، 
پیمانکاران ایــن پروژه ها صدها 
هزار کارگر را از کشورهای دیگر 
و بیشتر از کشورهای جنوب آسیا 

به کار گرفته اند. 
فعاالن حقوق بشر می گویند که 
این کارگران اغلب به اســتثمار 
گرفته می شوند و وادار می شوند 
که در شرایط خطرناک کار کنند.
دولت قطر این ادعا را رد کرده و 
از ماه دسامبر تمهیداتی را برای 
بهبــود وضعیت و حقــوق این 

کارگران در پیش گرفته است.
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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! 

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز 
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب 

هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه 
----------------------------

مشاور فارسی زبان:   علیرضا حمزه دوست 

If you have been rejected by a bank 
•  for a mortgage 
•  Have weak credit
•  First time buyer
•  Looking to buy home 
•  Investment or 
   commercial property 
•  Need financing for startups 
•  Commercial loans
•  Purchase a business 
•  Refinance 

Contact us

438-931-6999
hypomtg@gmail.com

Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker

اخذ هرگونه وام مسکن

)

Courtier Broker Nick Stamiris

فروش بلیت 
همه روزه  در تپش دیجیتال: 

5 1 4 - 2 2 3 - 3 3 3 6

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدوضیافت
شنبه 18 مارس
در سالن شکوهمند 

Embassy Plaza38 :ص 

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

یکشنبه 19 فوریه از 1 تا 4 بعدازظهر و اجــاره مسکن در مونترآل    مسینار رایگان ویژه خرید و فروش 
تلفن رزرو:  514-465-8378

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم بهاری:  2017 
)3 آوریل  تا  18 جون(

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Spring session 2017 
(April 3 –June 18)
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فتو شاپ

کاخ سفید نو...
• 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

رئیس جمهوری در سایه
فرشته پزشک

کارشناس امور بین الملل و 
سیاست آمریکا
زمانــی کــه دونالــد ترامپ، 
 steve bannon بنن اســتیو 
)مدیر ســایت راست افراطی 
»برایت بــارت«( را بــه عنوان 
مدیر کمپین خود انتخاب کرد، 
نه تنها دموکرات ها که بسیاری 
از جمهوری خواهان نیز نسبت 
به حضور او در صحنه سیاسی 

آمریکا هشدار دادند.
دغدغه  سیاســیون از حضور 
بنن از آنجا ناشــی می شد که 
او از زمــان به دســت گرفتن 

مدیریــت برایت بارت در 
ســال 2012، با تبدیل 
این رســانه بــه ابزاری 
راســت گرایان  بــرای 

افراطی، عالوه بر حمله به اوباما 
و دموکرات هــا، جنــگ علیــه 
جمهوری خواهان میانه رو و سنتی 

را نیز آغاز کرد.
 اما نگرانی ها زمانی جدی تر شد 
که پس از پیروزی در انتخابات، 
دونالــد ترامــپ وی را به عنوان 
استراتژیست ارشد خود در کاخ 
ســفید منصوب کرد. جایگاهی 
که حتی کنگــره نیز راهی برای 

نظارت بر آن ندارد.
او که رد پایش در نطق تحلیف 
ترامپ کامال مشــهود بود، با به 
امضا رسیدن فرمان اجرایی منع 
ورود شهروندان و پناهجویان 7 
کشور به ایاالت متحده بیشتر هم 
مورد توجه قــرار گرفت. فرمانی 
که علیرغم تبعات جدی که در 
پی داشــت، نه تنها رسانه ها، که 
اعضای ارشــد جمهوری خواهان 
کنگره و ســران ســازمان هایی 
که مســئول اجرای این فرمان 
بودند نیز، تا زمان اعالم عمومی 
از جزئیــات آن بی خبــر بودند. 
گرچه ایــن بی خبری بی نظمی 
و هرج و مرج بســیاری به همراه 
داشت، اما به شهادت کسانی که 
بنن را می شناســند، هرج ومرج 
و غافلگیــری از مشــخصه های 

استراتژی اوست.
برخــی از گزارش ها حاکی از آن 
اســت که منــع ورود دارندگان 
گریــن کارت نیز تصمیم او بود. 
تصمیمی که منجر به تنش میان 
او و ژنرال جان کلی، وزیر امنیت 
داخلی شد و در نهایت نیز فعال 
از انجام آن صرف نظر شده است.

آنچه بیش از پیش به نگرانی ها 
در مــورد آینده نقــش و تاثیر 
استیو بنن در تصمیم گیری های 
ترامپ دامن زده اســت، انتصاب 
او بــه عنــوان یکــی از اعضای 
دائمــی کمیته شــورای امنیت 
ملــی آمریکا اســت. جایگاهی 
کلیدی در کمیته ای که بسیاری 
از تصمیمات امنیتی و سیاست 
خارجی در آن اتخاذ می شود و تا 
پیش از این هیچ یک از مشاوران 
انتصابی سیاسی رؤسای جمهور 

نداشــته اند.  آن دسترســی  به 
جایگاهی که عمال به بنن امکان 
می دهد کــه رئیس جمهوری در 

سایه باشد.

اما استیو بنن کیست؟
بنن در یک خانــواده   کاتولیک 
ایرلندی تبار، یقه آبی و دموکرات 
طرفدار جان کندی بزرگ  شده 
اســت. او چند ســال در نیروی 
دریایــی آمریکا خدمــت کرده، 
ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیل 
مدیریــت بازرگانی از دانشــگاه 
هاروارد اســت و ســابقه کار با 
سرمایه گذاری  مدیریت  شرکت 
گلدمن ساکس را نیز دارد و پیش 
از اینکه خودش به فیلم سازی رو  
آورد، ســرمایه گذار هالیوود بوده 
است. او کمتر مصاحبه می کند و 
بیشتر در سایه است. اما در یکی 
از معدود مصاحبه هایش، در مورد 
تاریکی گفته است که »تاریکی 
مطلوب و مطبوع است.« او با نام  
از مظاهر مختلف تاریکی  بردن 
مانند »دیک چینی، دارت وی در، 
شیطان« قدرت را در »تاریکی« 

تعریف می  کند.
بنــن خــود را یک لنینیســت 
می خواند کــه می خواهد کلیت 
سیستم حاکم کنونی آمریکا را 
در هم شــکند. او خود را نه یک 
صرفا  بلکه  سفید  ناسیونالیست 
یک ناسیونالیست معرفی می کند، 
خصوصا ناسیونالیست اقتصادی. 
از صحبت هایــش برمی آید که 
به شــدت نگران قشر متوسط و 

کارگری جامعه است. 
او بر این باور است که جهانی شدن 
سبب شده که این قشر با بیکاری 

مفرط دست و پنجه نرم کند.
بنن مهاجران را مســبب اصلی 
مشکالت آمریکا می داند، نه تنها 
مهاجران غیر قانونی که مهاجران 

قانونی. 
او در ذم مهاجرت گفته اســت 
که مهاجران کشــورهای شرق 
و جنوب آســیا تمام رشته های 
مهندســی را گرفته انــد، نه در 
برای  جایی  تکمیلی  تحصیالت 

دانشجویان آمریکایی هست نه 
در بازار کار. 

بنن ادعا می   کند که 20درصد 
ایــاالت متحــده را مهاجران 
تشــکیل می دهند و همین  را 

»قلب مشکالت« می داند.
بنــن در گفتگــوی دیگری، 
از جنبش پوپولیســتی اندرو 
جکسون )رئیس جمهور آمریکا 
1829 - 1937 و بنیان گــذار 
حــزب دموکرات ( بــه عنوان 
الگوی خود برای ساختن یک 
جنبش سیاسی نوین نام برده 

است. 
اما این عالقه به اندرو جکسون 
از آن جهت هشداردهنده 
اســت که جکســون از 
روســای  معدود  جمله 
جمهــوری به حســاب 
می آید که از دســتور دادگاهی 
که برخالف خواست او رای داده 
بود، ســرپیچی کرد- اقدامی که 
مشــابهش را در روزهای اخیر، 
حداقل برای چندین ساعت، در 
فرودگاه های آمریکا شاهد بوده ایم 
)اداره محافظت مرزی و گمرک 
دولــت ترامــپ، علیرغم حکم 
دادگاه، مسافران از ورود به کشور 
منع کرد(. ترامپ نیز در چند روز 
اخیر بارها هم به قاضی فدرالی که 
علیه فرمان او حکم داده است و 
هم به سیستم قضایی این کشور 

حمله کرده است.
از این ها گذشته، به نظر نمی رسد 
بنن ابایی از به چالش  کشــیدن 
هنجار هــا و ارزش های بنیادین 

آمریکا داشته باشد. 
برای مثــال، اصل آزادی بیان در 
ایــاالت متحده یکــی از اصول 
بنیادین این کشــور به حساب 
می آید که تاکنون همیشه مورد 
احترام همه گروه ها بوده اســت. 
بنن امــا در مصاحبه اخیرش با 
نیویورک تایمز در حمله ای شدید 
به رسانه ها گفت: »رسانه ها باید 
خجالت بکشــند و زبون باشند، 
دهانشان را ببندند و برای مدتی 

تنها گوش دهند.« 
او از رســانه ها به عنوان صدای 
اپوزیســیون نام برد، ادعایی که 
دقیقا چند روز بعد توسط ترامپ 
تکرار شد و البته این اولین باری 
نیست که ترامپ رسانه ها را مورد 

هجوم قرار داده است. 
ظن به رســانه  ها تنها موضوعی 
نیســت که بنن و ترامپ بر سر 
آن اشــتراک نظر دارند. به نظر 
می رســد این دو در حوزه های 
تجارت، مهاجرت، امنیت عمومی، 
محیط زیســت و فساد سیاسی 
فکری  مکتب  یــک  دنباله روی 

باشند.

تقابل دنیای یهودی-مسیحی با 
دنیای اسالم

یکی دیگر از مواضع نگران کننده  
بنــن هماننــد نظریــه جنگ  
تمدن های ساموئل هانتینگتون، 

باور عمیق او به تقابل میان دنیای 
یهودی-مسیحی با دنیای اسالم 

است. 
او بر این باور است که این تقابل 
به نوعی جنــگ مقدس خواهد 
انجامید. او در چند جلسه گفتگو 
در ســال 2014 گفته است که 
جنگ میان ایــن دو جهان آغاز 
شده است و به ســرعت نیز در 
حال گسترش اســت. او هشدار 
داده اســت که مســیحیان باید 
هر چه ســریعتر برای این تقابل 
آماده شــوند. البته، او به تازگی 
گفته است که فکر می کند ایاالت 
متحده عالوه بر خاورمیانه با چین 

نیز وارد رویارویی نظامی خواهد 
شد.

استیو بنن که به نظر می رسد فعال 
پرنفوذترین فرد ضلع غربی کاخ 
سفید باشد، در روز های نخستین 
دولت ترامپ تالش کرده تا تاب 
مقاومت سیســتم های نظارتی، 
توازن قوا و بوروکراســی ایاالت 
متحــده را در برابــر بی نظمی، 
و  نشده  تصمیم  های  پیش بینی 
بسط قدرت قوه مجریه بسنجد. 
در چند روز گذشته دونالد ترامپ 
بارهــا در توئیت هایــش نه تنها 
قاضــی فدرال ایالت واشــنگتن 
که فرمان منع ورود مهاجران را 

لغو کرده اســت حمله کرده، که 
سیستم قضایی ایاالت متحده را 

به چالش کشیده است.
اکنون باید دید کــه اگر ترامپ 
بــا پیــروی از بنــن یــا همان 
رئیس جمهور در ســایه، بخواهد 
از قانون ســرپیچی کند، با چه 
واکنشی از طرف کنگره  در اختیار 
جمهوری خواهــان و همین طور 
قوه قضاییه، جامعه مدنی و سایر 
خواهد  مواجه  نظارتی  نهاد های 
شــد. نتیجه این تقابل ها هر چه 
باشــد، تاثیر شــگرفی بر آینده 
دموکراسی آمریکا خواهد داشت.
•

استیو بنن:

»بنن« همۀ مهاجران را مسبب اصلی 
مشکالت آمریکا می داند
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ایرانی ها از موفق ترین مهاجران به...   << ادامه از صفحه: 15

            (ساعت 18-24)

ساندویج هاى گرم ایرانى در محل جشن بفروش میرسد.
            (ساعت 18-24)

420      Sherbrooke,        St      W:آدرس

آدرس:

آدرس:
25

در فضایى شاد با رقص و پایکوبى  مراسم پریدن از روى آتش

مراسم پریدن از روى آتش

 محل فروش بلیط:    مدرسه    و    وب سایت دهخدا

 جشن  نوروز  دهخدا    در  هتل     با شکوه
مارس 2017

مارس 2017

14

www.Dehkhodaschool.com
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تلفن هاى تماس:        514-887-3535,514-712-3980      ,514-258-8186

هزاران عراقی و یمنی در منطقه 
دیترویــت زندگی مــی کنند. 
بروکلین نیــز جمعیت زیادی از 
شهروندان سوری را در خود جای 
داده اســت. البته بخش هایی از 
مهاجرین ســوری در »بربنک« 
و »گلندیل« کالیفرنیا، و نیز در 

دیترویت پراکنده اند.
پراکندگی جمعیــِت مهاجرین 
سومالی و سودان کاماًل متفاوت 

است، و بیشتر در انزوا زندگی می 
بیشترین  کنند. »مینیاپولیس« 
شهروند متولد سومالی را در خود 
جای داده اســت. البته جمعیت 
قابل توجهی از ســومالی نیز در 
»کلومبوِس« اوهایو و »سیاتِل« 
واشــنگتن زندگی مــی کنند. 
»دموین« در ایالت »آیووا« میزبان 
جمعیــت زیادی از شــهروندان 
سودانی اســت که تعدادشان در 

»تکزاس« و »ویرجینیا« هم زیاد 
است.

تنها سه نفر در حمالت دست 
داشته اند 

اســترمن«،  »دیوید  گفتــه  به 
کارشــناس و تحلیلگر مؤسسه 
»نیوامریکا« که بانکی اطالعاتی 
در  تروریســتی  حمالت  درباره 
آمریکا تهیه می کنــد، از میاِن 
بیش از 856000 مهاجر، دارنده 

ویزا و گرین کارت  ]اقامت دایم[ 
که اصالتًا از هفت کشوری هستند 
که قانون منع ورود شــامل حال 
شان می شود، تنها سه نفر پس از 
11 سپتامبر در حمالت خشونت 
آمیز در داخل آمریکا نقش داشته 

اند.
 یکــی از مهاجمین متولد ایران 
اســت، و وقتی در سال 2006 با 
ماشیِن اس یووی خود در دانشگاه 
کالورینای شمالی در چپل هیل 

به داخل جمعیت رفت، تابعیت 
آمریکا را داشت.

دو نفــر دیگر متولد ســومالی 
هستند و به عنوان پناهنده وارد 
آمریکا شــده بودند. یکی از آن 
ها دست کم 10 نفر را در مرکز 
خریدی در »مینسوتا« با ضربات 
چاقو از پــای درآورد. نفر دیگر 
خودروی خــود را به افرادی که 
در پیاده رویی در محوطه دانشگاه 
اوهایو بودند کوبید، و بعد با چاقو 

به مردم حمله کرد. هر دو حمله 
در سال 2016 اتفاق افتادند.

از 11 ســپتامبِر سال 2001 به 
این سو، بیشتر عامالن حمالت 
تروریستی از کشورهایی به آمریکا 
آمده اند که فرمان منع شــامل 
حال آن ها نمی شود، و بسیاری 
شــان نیز در خوِد آمریکا به دنیا 

آمده اند.
فورد فرسندن، جاسمین سی. 
لی، و انجلی سینگوی
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•
19 - ایــران یکــی از اصلی ترین 
تولیدکننده های گازهای گلخانه ای 
در دنیاست. رئیس سازمان محیط  
زیســت کشــور می گوید ایران 
هفتمین تولید کننده دنیاســت. 
در آمارهای دیگر، رتبه ایران را در 
میان حدود 200 کشور دنیا، در 

جایگاه دوازدهم هم قرار داده اند.
•

20 - ایــران عضو پیمان پاریس 
اســت ولی تنها تعهد به کاهش 
4درصدی تولید گازهای گلخانه ای 
نسبت به ســطح تولید در سال 
2012 میــالدی را داده اســت. 
ایران همچنین تعهــد کرده بود 
که در صورت لغو کامل تحریم ها، 
انتشار گازهای گلخانه ای خود را تا 
12درصد خواهد کاست. این تغییر 
باعث کند شــدن روند تغییرات 
اقلیمی در داخل ایران یا ســطح 

جهان نمی شود.
•

21 - چند مدل تحقیق جامع به 
انجام رســیده اند که چطور ایران 
می تواند تا سال 2050 میلیاردی، 
100 درصد نیاز انرژی خودش را 
از انرژی های تجدیدپذیر کســب 
کند و اقتصادی رها از کربن داشته 

باشد.
•

22 - بــرای رســیدن به چنین 
آینده ای، ایران نیازمند اراده جمعی 
بر پایه آگاهی رسانی عمومی و تکیه 
بر خرد جمعی برای دست یابی به 

راه حل های بومی است.

•
23 - تغییرات اقلیمی مهلک است: 
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل 
متحد در سال 2014 در اجالس 
خــود در شــهر رم ایتالیا گفت 
جهان تنها در حدود 60 ســال 
دیگر خاک برای کشت محصول 
دارد. روش های مخرب کشت در 
کنار دیگر عوامل از جمله تغییرات 
اقلیمی پایه نابودی خاک هستند. 
نابــودی خاک شــامل ایران هم 

می شود.
•

24 - به جز نابــودی خاک، باال 
آمدن سطح آب دریاها به خاطر 
افزایش فزاینــده دمای میانگین 
زمین هم شامل بر ایران می شود. 
جئوگرافیک  نشنال  شبیه سازی 
قابل توجه  بخش هــای  می گوید 
بوشهر،  خوزستان،  استان های  از 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
در جنوب، همچنین گلســتان، 
مازندران و گیالن در شمال به زیر 
آب خواهند رفت یا هم اکنون به 

زیر آب رفته اند.
•

25 - بانک جهانــی می گوید تا 
ســال 2030، در جهان 23 هزار 
میلیارد دالر سرمایه گذاری برای 
تولیــد انرژی های نویــن، بهبود 
زیرســاخت ها به منظور افزایش 
انــرژی، آب  کارآمــدی مصرف 
و خاک صــورت خواهد گرفت. 
ساختمان سازی  نظام  همچنین 
و حمل ونقل متفاوت خواهد شد. 
ایران نیازمند اراده است تا صاحب 

بخشی از این سرمایه برای تغییر 
آینده نزدیک خود باشد.

•
27 - 26 - دولــت ایران برنامه ای 
جامــع در برابر افزایــش دمای 
میانگیــن زمیــن تــا 2 درجه 

سانتی گراد ندارد.
•

28 - مذهب در ایران نســبت به 
تغییرات اقلیمــی جبهه نگرفته 
اســت؛ به جز کلیسای کاتولیک 
که پیرو پاپ فرانسیس است. پاپ 
فرانسیس یک فتوای مذهبی در 
موضوع مقابله و کنترل تغییرات 
اقلیمی برای سرتاســر جهان، از 
جمله پیروانش در ایران، منتشر 

کرده است.
•

29 - رسانه های ایرانی نسبت به 
تغییرات اقلیمی منفعل هستند. 
تعداد چهره های رســانه ای آشنا 
به ایــن موضوع در داخل و خارج 
از کشــور به تعداد انگشــت های 
دســت نمی رســد. روزنامه های 
کشور صفحه مخصوص تغییرات 
اقلیمی ندارند، این موضوع اصلی 
برنامه هــای تلویزیونی و رادیویی 
با زمان پخش منظم در کشــور 

نیست.
•

30 - در موضــوع تغییــر روند 
تغییرات اقلیمی یــا کنترل آن، 
زمان چندانی برای ایران و جهان 
باقی نمانده است. هر سال، دمای 
میانگین زمین رکورد ســال قبل 
را می شکســند. هر مــاه، دمای 

میانگین ماه زمین رکورد ماه های 
قبلی را می شکند.

•
31 - بــرای ادامــه حیات، تعداد 
ذره های دی اکسید کربن در هر 
1 میلیون ذره جو بایستی کمتر 
از 350 باقــی بمانــد. در آخرین 
آمار منتشر شده برای ماه نوامبر 
2016، این رقم میانگین نزدیک 
به 406 بــود. افزایش این رقم از 
450 و اوج گرفتــن آن به 500، 
زندگی برای انســان را ناممکن 
خواهد کرد. همیــن االن افزایش 
این رقم از 400، زندگی گونه های 
جانوری حیاتی برای انسان، مانند 
زنبور عســل را به خطر انداخته 

است.
•

32 - ایــران در موضوع تغییرات 
اقلیمی در وضعیت جنگی است. 
برای آنکه بتوان خسارت های این 
جنــگ را کنترل کرد، بایســتی 
این  کرد،  برنامه ریزی  همین االن 
برنامه ها را اجرایی کرد و شــاهد 

نتایج آن شد.
•

33 - هــر ایرانی می تواند رد پای 
کربنی خودش را کوچک تر کند. 
این ارتباطی مستقیم به دولت یا 
سازمان های خصوصی ندارد، بلکه 

بسته به تالش فردی است.
•

34 - یک راه ساده کنترل رد پای 
کربنی، تغییر نگرش نســبت به 
خریدهای روزانه است. آدمی هر 
مرتبه به خرید می رود، دست به 
انتخابی می زند که می تواند دنیایی 
را تغییر بدهد. فقط کافی اســت 

توجه به این بشــود که هر تولید 
چقدر آب، زمین و انرژی مصرف 
کرده تا به دست خریدار برسد و 
محصولی که کمترین آسیب به 
اقلیم می زند برای خرید انتخاب 

بشود.
•

35 - فعالیت های انســان در هر 
نقطه دنیا، بر بقیه جهان هم تاثیر 
می گذارد. به عنوان مثال، اگر شما 
در ایران زندگی می کنید، به عنوان 
یک ایرانی مسئول ذوب شدن 10 
تــا 20 متر مربع از یخ های قطب 

شمال هستید.
•

36 - قطب ها همانند سیســتم 
تهویه کره زمین عمل می کنند. 
خراب شــدن قطب ها، به معنای 
تشــدید خســارت های ناشی از 
رویدادهای خشــن آب و هوایی 
در ایران و دیگر اقلیم های جهان 
است. به طور مشخص، کم شدن 
یخ های قطــب، باعــث افزایش 

خشکیدگی در ایران می شود.
•

37 - در این میان باید مرتب در 
خاطر داشت که هر سال، رکورد 
گرم ترین سال تاریخ معاصر بشر 
شکسته می شود. هر ماه، رکورد 
گرم ترین ماه تاریخ بشر شکسته 
می شود. این روند بیشتر از 10سال 

است که ادامه دارد.
•

38 - یــک گام اصلی برای تغییر 
روند، قطع سوبسیدهای مستقیم 
صنعت سوخت های فسیلی است. 
در دنیا، هــر دقیقه، 10 میلیون 
دالر سوبسید به جیب این صنعت 

می رود. این جدا از سوبسیدهای 
غیر مستقیم مثل ارتش، پلیس، 
بهره،  جاده هــا، وام هــای کــم 
قراردادهای تضمینی و غیره است 

که نصیب این صنعت می شود.
•

39 - قیمت تولید ســوخت های 
تجدیدپذیر از طریق نور خورشید 
و باد، در شش سال اخیر در سطح 
دنیا، 60 و 80 درصد کاهش پیدا 

کرده است.
•

40 - بیش از یک ســال است که 
زغال سنگ دیگر ارزان ترین روش 
تهیه انرژی در دنیا نیست. بعضًا باد 
و خورشید، ارزان ترین روش تهیه 

انرژی در دنیا هستند.
•

41 - در نهایــت اینکه فقط یک 
زمین و یک ایران وجود دارد. هیچ 
ایران یا کره خاکی دیگری یدکی 
جایی پنهان باقی نمانده. نابودی 
اقلیم، به معنای نابودی شــانس 

حیات انسان بر آن است.
•

42 - داده های علمی کافی وجود 
دارند که تغییرات اقلیمی چطور 
شکل گرفته است. شبیه سازی های 
کافــی وجود دارد کــه در آینده 
نزدیک چه خواهد شد. فن آوری 
الزم بــرای کنــد کــردن روند 
تغییرات اقلیمی وجود دارد. پول 
کافی در دست انسان است. اراده 
الزم است تا روند تغییر متفاوت 
بشود. این اراده به انتخاب تک به 
تک انســان های بر روی زمین، از 

جمله ایرانی ها بستگی دارد.
•
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فرمان ترامپ... 

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%
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بگذارید حوصله ی بچه ها از بیکاری سر برود!»» مدیریت زنــدگی  ««

بی حوصلگی و بیکاری کودک 
به او فرصت می دهد تا تخیل 
خود را بــه کار اندازد و بتواند 

آزاد و مستقل به بار آید.
پــدران و مادرانــی که تمام 
تالش خود را به کار می برند تا 
با کمک وسایلی مانند کتاب، 
آموزش انواع مختلف بازی های 
برنامه های  و  ورزشی، »آیپد« 
تلویزیونی فرزند خود را سرگرم 
کننــد بی شــمارند. ولی اگر 
بگذارنــد که گاهی حوصله ی 
کودک از بیکاری سر برود چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟ 
تاثیر این لحظات ظاهرا خالی 
کــودکان  فکری  تحــول  بر 

چیست؟
من در ســال 1990 هنگامی 
که به دنبال پیــدا کردن اثر 
تلویزیــون در قصه گویــی و 
داستان پردازی کودکان 10 تا 
12ســاله در مدارس مختلف  
مطالعه   )Norfolk( نورفولک 
می کردم، به مسأله سر رفتن 
کودکان  بیــکاری  و  حوصله 
برخــوردم و به ایــن نتیجه 
رســیدم که کــودکان 10 تا 
12ساله این مدارس که وقت 
خود را به تماشــای تلویزیون 
می گذرانند تا چه حد فاقد قوه 
 )Imagination( تخیل و تصور
هستند و این فکر برایم پیش 
آمد که آیا این فرایند نتیجه ی 
تماشــای زیاد تلویزیون  و یا 
بازی و وقــت گذرانی آنان با 
استفاده از وسایل دیگری مانند 

کامپیوتر و آیپد نیست؟ 
پژوهش هایی که پیش از این 
در این زمینــه به  عمل آمده 
نیز به همین نتیجه رســیده 
اســت که تلویزیــون قدرت 
تخیــل و تصور کــودکان را 
محدود می کنــد و چگونگی 
تغییر  را  آنان  داســتان گویی 
می دهد. در واقع پژوهش های 
گذشــته این نتیجه گیری را 
تأیید می کرد که تلویزیون بر 
قدرت تصور و تخیل کودکان 

اثر می گذارد.
درسال های دهه ی 80 میالدی 
یک پروژه ی میدانی امکان داد 
که در ســه منطقه ی مختلف 
کشــور کانــادا پژوهش هایی 

صورت گیرد. 
در نخســتین منطقــه چهار 
وجود  تلویزیونی  فرستنده ی 

داشت؛ در منطقه ی دوم فقط 
یک فرستنده وجود داشت  و 
در منطقه ی ســوم تلویزیونی 
وجود نداشــت. پــس از دو 
سال، پژوهشگران، کودکان دو 
منطقه ی تلویزیون دار و سپس 
منطقه ی بــدون تلویزیون را 
مورد بررســی قــرار دادند و 
متوجه شدند کودکان ساکن 
تلویزیون،  بدون  در منطقه ی 
دارای نیــروی تصور و تخیل 
بیشــتری از کودکان مناطق 
یک و دو هســتند.  ولی این 
امتیاز دوامی نداشت و پس از 
آنکه در شهر بدون تلویزیون 
دستگاه فرستنده ای نصب شد 
میزان قــدرت تخیل و تصور 
کودکان محل فروکش کرد و 
به سطح کودکان تلویزیون دار 

رسید.
تلویزیون قدرت تخیل و تصور 

کودکان را خاموش می کند. 
باید دانســت آنچــه از بین 
رفته برای تحول و توســعه ی 
کودکان اهمیتی بســزا دارد. 
نه تنها اجازه و امکان می دهد 
که کــودک بر غنای تجربه ی 
شخصی خویش بیفزاید بلکه 
به آنان اجــازه می دهد که از 
علم و حرفه و صنعت دیگران 
بهره بگیرد و خود موجب ایجاد 
تغییر شود. ولی این نکات چه 
ارتباطــی با بــی حوصلگی و 

بیکاری کودک دارد؟
باید دانســت که کــودکان و 
حتی اشخاص بزرگتر برای رفع 
بی حوصلگی، خستگی روحی، 
بی عالقگــی،  یک نواختــی، 
مشــکالت مختلــف و غیره، 
به تلویزیون و یا هر وسیله ی 
آیپد، کامپیوتر  مانند  دیگری 
و نظایــر آن پنــاه می برند تا 
بی حوصلگــی، نگرانی و غم و 

غصه را از خود دور نگهدارند.
چند سال پس از این پژوهش، 
متوجه شدم اشخاصی که پیشه 
و شغل آفریننده و خالق دارند 
و  بی حوصلگی  که  می گویند 
کسالت ناشی از بیکاری عامل 
مهمی برای خالقیت آنان بوده 
است.  این پدیده ناظر به زمان 
حال نیست و از کودکی وجود 

داشته است. 
برای درک بیشتر این مهم با 
بعضی از آنان مصاحبه کردم. 

برای نمونه میرا ســیال، یک 

و  نویســنده 
در  که  بازیگر، 

دوران کودکــی 
بــه خارج شــهر 

می رفته زمانی بسیار 
دراز از پنجره به تماشــای 

می گذرانیده  اطــراف  مناظر 
است. وی بسیار کارها می کرده 
که با کارهای روزانه اش تفاوت 
داشته. مثال با زنی که سنی از 
او می گذشته و همسایه ی آنها 
بوده شیرینی می پخته و همین 
اوقات ظاهرا خالی بود که او را 
به نوشــتن حوادث روزانه اش 
وادار کرد و مقدمــه ای برای 
حرفه ی نویسندگی بعدی شد. 
چه روح بخش است خالقیت 
آن هم به ایــن علت که آدم  
برای گذراندن وقت، آزاد باشد 
و بتواند کاری را که می خواهد 

انجام دهد.
--------------

کودکی که حوصله اش سر 
می رود برای سرگرم کردن خود 

مبتکر و مخترع می شود
-------------

ســوزان گرین فیلد دانشمند 
معــروف اعصــاب، مطالــب 
مشابهی را نقل می کند. او به 
من گفت زمانــی که کودک 
بوده کار زیادی نداشــته که 
انجام دهد و بنابراین وقت خود 
را به نقاشــی کردن و نوشتن 

می گذرانیده است. 
این گونه سرگرمی ها مقدمه ی 
انجام کار بزرگ اش ــ پژوهش 
علمی درباره ی رفتار انسان هاــ 
گشــت و این خود مقدمه ای 
برای انجام کارهای بزرگ دیگر 

شد. 
او امروز هر زمان به مسافرتی 
مــی رود به  جــای کامپیوتر 
با خود قلــم، مــداد و کاغذ 
برمی دارد و از این که فرصت 
اســتفاده از این زمان بیکاری 
به وی دست داده و وسیله ای 
دیگر برای کار کردن در اختیار 

ندارد، لذت می برد.
بدون تردید ورزش، موسیقی و 
فعالیت های دیگر از نظر بدنی، 
نیروی شناسایی، اجتماعی و 
مفید  برای کودکان  فرهنگی 
نیازمندند  است ولی کودکان 
برای خودشان هستند  وقتی 
نیز برای آنکه خود را بیکاری 
و بطالت برهانند، به تخیل و 

تصــور بپردازند، فکر کنند، 
برای خود اشتغاالتی اختراع 
کننــد، توانایی های خود را 
بیازمایند و آنچه را برایشان 
مهم و مفید اســت کشف 

کنند.
یــک پژوهش دیگر نیز این 
نکته را نشان می دهد و ثابت 
می کنــد در حالی که افکار 
در  شــما 
حال 

سرگردانی 
است شــما دســت به کار و 
فعالیتی می زنید که چه از نظر 
جســمی و چه از نظر فکری 
تالش خاصــی الزم نــدارد. 
در چنین صورتی شــما برای 
پیدا کــردن افکار جدید و راه 
حل هایی برای مشکالت خود 
شانس بیشتری پیدا می کنید. 
بنابراین باید به کودکان امکان 
داد که به فعالیت های ســاده  
بپردازند به جای آن که مرتب 
به آنها گفته شود همیشه باید 

مشغول کاری مؤثر باشد.
چگونه باید کودکی را که 

حوصله اش سررفته هدایت 
کرد؟

ممکن اســت پدران و مادران 
هنگامــی کــه فرزندشــان 
ســر  حوصله اش  می گویــد 
رفته اســت احســاس گناه 
کنند. ولی بهتر آن اســت که 
این بی حوصلگــی را فرصتی 
مناسب بدانند. پیشنهادات از 
پیش تعیین شده را برای رفع 
بی حوصلگی کــودکان به کار 
نبرید که عملــی بدون فایده 
است. برعکس کودک نیازمند 
آن است که اشخاص بالغی که 
دور و برش هستند پی ببرند 
که او خواهان فضا، وقت و زمان 
و حتی گاهــی هم بی نظمی 
است )آن هم نوعی بی نظمی 
که کودک می تواند همین که 
بــازی با آن  به پایان رســید، 
نظمی بر اساس میل خود به 
آن بدهد.( و بدین وسیله بتواند 
وســایل وقت گذرانی خود را 
تعیین کند. گاهی ممکن است 
کودکان به وسایلی کامال ساده 
نیاز داشته باشند. می دانیم که 
کودکان غالبًا به بســته بندی 
هدایــای خود بیــش از خود 

هدیه عالقه دارند. 
چند  بزرگتر  کــودکان  برای 
تکــه تخته پــاره ی چوبی و 
یک ســبد پر از انواع کاموای 
پشــمی می تواند ساعت های 
ولی  کند.  دراز سرگرم شــان 
برای آنکه وسیله دارای تأثیر 
بیشــتری باشــد کودکان به 

منابع و امکانات موجود خود 
نیاز دارند: 

پشــتکار،  و  کنجکاوی 
شیطنت و زرنگی و اعتماد، 
به آنان اجــازه ی درک، خلق،  
ایجــاد و توســعه ی امکانات 
جدید، ســاختن و در دنیای 
محدود خود اختــراع کردن 
می دهــد. این کیفیت به آنان 
اجــازه می دهد کــه بپذیرند 
هــرکاری در نخســتین قدم 
انجام نمی شود و باید پایداری 
کــرد و کاری را به ســرانجام 
بــا فراهــم آوردن  رســاند. 
موجبات توسعه ی این امکانات 
و توانایی های فرزندان، پدران و 
مادران می توانند صفاتی را در 
فرزند خود به بار آورند که در 
تمام دوران زندگی به  دردشان 

خواهد خورد.
چنانچه کودکی چیزی و راهی 
نمی رســد شما  به خاطرش 
می توانید بــا او مبارزه طلبی 
و چالش بکنیــد که او را وادار 
به فعال کردن و بهره بردن از 

تصور و تخیل خود کند. 
مثال می توانید به او پیشنهاد 
کنید که در باغ،  خوراکی هایی 
را کــه بــه  درد دایناســورها 
می خورد پیدا کند. و یا آنکه به 
او پیشنهاد کنید با دوستانش و 
به وسیلۀ یک دوربین دیجیتال 
عکس هایی برای آلبوم شخصی 

خود بردارد.
بیشتر پدران ومادران خواهان 
آنند که فرزندان خود را افرادی 
مستقل و قادر به اتخاذ تدابیر، 
تنها و بدون دیگری فکر کردن 
و تصمیم گرفتن بار آورند. ولی 
اگر شما برنامه روزانه و زندگی 
فرزند خود را به جای خود او 
تعیین کنید، نتیجه آن خواهد 
شــد که آنچه برایش درنظر 
می گیرید چیزی بر اطالعات 
او نخواهد افــزود و فقط به او 
خواهد آموخت که متکی به 
دیگران باشد. شما در واقع به 
توانایی شخصی و فکر مستقل 

او کمکی نمی کنید.
چنانچه بخواهید فرزندان تان را 
مستقل، با صالحیت و خالق 
بارآورید، باید شرایط مناسب 
غنــای فکری آنان و کشــف 
توانایی خودشان را برای آنها 

فراهم کنید. 
بگذاریــد مســائل خــود را 
خودشــان حل کنند و تنها 
درصورتی دخالت کنید  که از 

شما تقاضای کمک می کنند.
آنچه گفته شد درمورد همه ی 
ما صادق است. خود را به کلی 
از مسائل روزانه بریدن، کاری 
انجام نــدادن و به افکار خود 
اجازه ی تصــور و تخیل دادن 
بــرای ما بزرگســاالن نیز به 
راســتی جذاب است و خوب 
است که به آن میدان بیشتری 

بدهیم.      منبع: 
The Conversation – 
France

نویسنده: ترزا بالتون استاد 
دانشگاه آنگلیای شرقی
مترجم: علی نوری

تأثیر منفی داردقوه ختیل و تصور کودکان ارتباطی الکترونیک بر تلویزیون و وسایل 
دلیل 
برای در آغوش 
فشردن عزیزان

در وب ســایت "روز ملی آغوش" به 
دالیل چندی درباره اهمیت در آغوش 
دالیل  این  است.  اشاره شده  گرفتن 
همگی پشــتوانه علمــی دارند و از 
تحقیقات انجام گرفته، درستی آن ها 

ثابت شده است.
1(  در آغوش کشــیدن باعث تولید 
اکسی توسین و در نتیجه ایجاد شادی 

در فرد می شود.
2 ( در آغــوش گرفتن باعث کاهش 

استرس می شود.
3 ( بچه ها به آغوش به اندازه خواب و 

خوراک احتیاج دارند.
۴ ( در آغوش گرفته شــدن یا دستی 
به نوازش بر سر دانش آموز کشیدن از 
او دانش  آموز بهتری می سازد. احتمال 
آن که چنین دانش آموزی با عالقه در 
کالس مشارکت کند و مشق خود را 
انجام دهد، دو برابر سایر دانش آموزان 
است. اما در بسیاری از مدارس هرگونه 
تماس بدنی به منظور پیشگیری از آزار 

جنسی به شدت ممنوع شده است.
5 ( در آغوش کشــیدن برنده شدن 
می کند.  تسهیل  را  ورزشی  تیم های 
ثابت  کالیفرنیا  دانشگاه  دانشمندان 
کرده اند کــه هرقدر اعضای یک تیم 
بیش تری  عالقه  یکدیگر  به  ورزشی 
آن  پیشرفت  احتمال  باشند،  داشته 
تیم ورزشی و حتی برد در مسابقات 

بیش تر است.
6 ( در آغوش کشیدن با فعال کردن 
غده تیموس که به تولید گلبول های 
قرمز خون نظم می بخشد به افزایش 
سالمت و دوری از بیماری ها می انجامد. 
دریافته اند  همچنین  دانشــمندان 
بیماری در آغوش  کسانی که هنگام 
گرفته می شــوند ســریع تر بهبود 

می یابند.
۷ (  در آغوش کشیدن به حفظ سالمت 
قلب یاری می رساند چرا که به جریان 
خون و کاهش استروئید کورتیزول که 
مربوط به استرس است کمک می کند.

8(  زوج هایی که به در آغوش کشیدن 
هم عادت دارند زوج های شــادتری 
هســتند چرا که در آغوش کشیده 
شدن به تولید هورمون اکسی توسین 
ارتباط عاشقانه  اساسی در  نقش  که 
و افزایش لذت جنســی دارد، کمک 

می کند. 
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 نيترات هاي محتمل
اورژانس ه��اي  در  اهوازي ه��ا  ت��ردد 
بيمارستان شفا،  امام، گلستان و...  يك روز 
تمام ادامه داشت كه  سازمان هواشناسي 
استان كنجكاو شد و سراغ علت ماجرا رفت. 
فرداي آن روز نمونه باران را براي بررس��ي 
به سازمان محيط زيس��ت فرستاد. آنطور 
كه »احمد الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيست استان  مي گويد 
كارشناسان قطرات پائيزي را بررسي و آناليز 
كردند و به نيترات هايي رسيدند كه نشانه اي 
بر بروز باران اس��يدي است. اما وجود اين 
نيترات ها هم باعث نشد تا الهيجان زاده به 
قطعيت بگويد كه آنچه بر سر خوزستاني ها 
باريد؛ باران اسيدي بود: »اگر در همان روز 
اول بارندگي و  بالفاصله پس از بارش، آب 
باران آناليز مي شد، قطعاً مي توانستيم بهتر 
نتيجه بگيريم، ولي مجموعه هواشناسي، 
نمونه باران روز اول را نداشت كه در اختيار 
محيط زيست بگذارد.«  »سرمست«، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
هم آالينده هاي محيطي را مهمترين دليل 
رنجوري خوزستاني ها مي داند و مي گويد: 
»آالينده هاي محيطي در هوا جمع ش��ده 
و ب��ا بارندگي و تركيبات اضافي و بويژه در 
پي رعد و برق، ش��هروندان خوزس��تان را 
در مع��رض اين بيماري قرار داده اس��ت.«  
اتفاقي كه براس��اس گفته هاي سرمس��ت 
س��ابقه هم داشته: »مش��ابه اين پديده در 
س��ال هاي گذش��ته و در يكي دو ماه اول 
آغ��از بارندگي ها نيز در خوزس��تان ديده 
شده است. باراني كه بعد از مدت ها مي بارد 
وآلودگي ها را منتقل مي كند؛ اما وسعت و 
حجم اين پديده و افراد مبتال در امسال با 
سال هاي قبل قابل مقايسه نيست.«  باران 
پائيزي سال 92 هرچند به گفته سرمست 
جاي خوش��حالي داشت كه كس��ي را به  
CCU نفرستاد اما شماري از خوزستاني ها 
را  به بخش هاي ICU فرس��تاد. بيماراني 
كه بيشتر آنها كودكان بودند. در اين  ميان 
ب��از  ه��م  »اهوازي« ها رك��ورد حضور در 
اورژانس را در ميان س��اير شهرهاي استان 
به دس��ت آوردند. تا دانشگاه جندي شاپور 
ب��راي مقابله با اين پدي��ده كميته بحران 
تش��کيل دهد. »دكتر سيدمحمد علوي«  
رئيس مركز بهداشت خوزستان  هم اعتقاد 
داش��ت كه  آنچه مشخص است اين است 
كه اين پديده، ماهي��ت عفوني ندارد و در 
بررسي هاي كلينيكي باليني و ميداني كه 
انجام ش��د، عفوني يا ويروس��ي بودن اين 
عاليم براي ما ثابت نشد. يكي از احتماالت 
بروز اين پديده، آلودگي هاي محيطي است 
كه به همراه باران به سطح زمين مي رسد.

وزير بهداشت هم پيش از آن كه جواب 
آزمايش ها بياي��د و حتي گروهي از تهران 
به اهواز اعزام شوند،  احتمال اسيدي بودن 
باران را  داده بود اما باز هم اعتقاد داش��ت 
كه به ج��اي گمانه زني ها باي��د به انتظار 
ج��واب آزمايش ها بود. ج��واب آزمايش ها 
آمد. »حس��ين هاشمي« وزير بهداشت در 
نهايت در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعالم 
كرد آنچه بر گلوي 6هزار خوزس��تاني در 
يك روز ن��ه چندان س��رد پائيزي چنگ 
انداخته بود هماني بود كه رئيس بهداشت 
خوزستان گفته بود. رئيس مركز بهداشت 
خوزستان يعني محمد علوي، هم احتمال 

وقوع »باران اسيدي« را داده بود. 
 لندن به نوشته روزنامه تايم

كمت��ر از دو هفت��ه  پيش از ب��اران پر 
ماجراي پائيزي خوزستان بود كه روزنامه 
تايم در گزارشي به نقل از پايگاه »كوارتزف« 
اسامي آلوده ترين شهرهاي جهان را منتشر 
كرد. در اين فهرس��ت نام 4 شهر ايران هم 
وجود داش��ت. اهواز در س��كوي نخس��ت 
آلودگي ها نشسته بود. سنندج  و كرمانشاه 
جاي��گاه س��وم و پنجم را به دس��ت آورده 
بودن��د. در اين ميان نام ياس��وج به عنوان 

نهمين ش��هر  آلوده جه��ان واكنش هاي 
زيادي ب��ه دنب��ال داش��ت. واكنش هايي 
كه به ش��بكه هاي اجتماعي كشيده شد. 
ياس��وج از جمله اس��تان هاي سبز و پرآب 
كشور اس��ت كه هنوز زخم هاي كاري به 
محيط زيست آن وارد نشده؛ حداقل تصور 
عامه چنين است. همين مسأله باعث شد 
تا بس��ياري اين گزارش  را »گاف« بزرگ 
تايم اعالم كنند. صدا و سيما هم به ميان 
مردم خوزستان رفت تا آنها در گفت وگو با 
رس��انه ملي  بگويند همه چيز آرام است و 
هوا پاك و عاري از هرگونه آلودگي اس��ت. 
در اي��ن ميان ي��ك اتفاق تازه افت��اده بود. 
ريزگردهاي عربي آرام گرفته بود و كمتر از 
قبل آسمان خوزستان را تسخير مي كردند. 

اتفاقي كه بس��ياري آن را به گام هاي آرام 
و كوچك ع��راق در احياي »هورالعظيم« 
نس��بت مي دهند. هورالعظيم��ي كه در 8 
سال جنگ تحميلي توسط >صدام <  خشك 
شد.  اما صدا و سيما درست زماني به سراغ 
خوزستاني ها رفت كه آنها در چند تجمع 
در ماه جاري خواستار جلوگيري از انتقال 
آب كارون به اصفهان و يزد شدند. تجمعي 
كه تا به امروز نتوانسته  سايه انتقال آب هاي 
غير اصولي كه هم مبدأ را خشك مي كند و  
هم به مقصد نفعي نمي رساند، بگيرد. آن هم 
در زماني كه  بخشي از كارون خشك شده  
و انتقال آب هاي فراوان بسياري از شهرهای 
خوزس��تان را در معرض كم آبي قرار داده 
است. از سوي ديگر هرچند »هورالعظيم« 
در عراق شاهد مهرباني دولتمردانش پس 
از سال هاس��ت اما در اين س��وي مرز اين 
نفتي ها هستند كه وسعت هورالعظيم را در 
دست دارند، نه كارشناسان محيط زيست. 
همچني��ن هم��ه آلودگي محيط زيس��ت 

خوزستان به ريزگردهاي عربي كه  كمي 
آرام ش��ده اند ، خالص��ه نمي ش��ود بلك��ه  
خوزستان از  ش��هرهاي بزرگ صنعتي – 
نفتي كش��ور است كه نفت  به كوچه پس 
كوچه هاي ش��هرهاي مختلف آن كشيده 
شده اس��ت.  دود حاصله از چاه هاي نفت 
و گاز حفر ش��ده در مراكز مسكوني اهواز 
24 س��اعته ساكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيتون« و »جاده فرودگاه« را آزار مي دهد. 
از سوي ديگر افكارعمومي بويژه محلي هاي 
خوزستاني مي پرسند وقتي شركت »كربن 
بالك« )توليد كننده مواد شيميايي( درست 
در وس��ط شهر اهواز، منطقه »آرياشهر« و 
»كارون« را زي��ر غب��ار و دوده هاي مرگبار 
خود قرار داده و تالش ها براي انتقال آن به 

بيرون از شهر هم به نتيجه نرسيده، چطور 
مي توان جايگاه نخس��ت اه��واز در ميان 
شهرهاي آلوده را »گاف« رسانه ها دانست. 
آن ه��م زماني كه  حضور صنايع در كوچه 
پس كوچه هاي ش��هر تنها به اين شركت 
محدود نمي شود. عالوه بر  وجود  شركت 
الكل سازي صنعتي در حاشيه شهر، صنايع 
فوالد هم همسايه ديوار به ديوار خانه هاي 
مسكوني منطقه »باهنر« و »سپيدار« شهر 
اهواز اس��ت.  همه اين مس��ائل دس��ت به 
دست هم داده تا  آنطور كه  معاون خدمات 
شهري شهرداري اهواز مي گويد: شهر اهواز 
در منطق��ه كم خطر از لح��اظ وقوع زلزله 
قرار بگيرد. هرچند بالي زلزله از اهوازي ها 
دور اس��ت. ولي يك ام��اي بزرگ در ميان 
حرف هاي اوس��ت: » سه عامل ريزگردها، 
سيالب و صنايع نفت و گاز و خطوط انتقال 
نف��ت و گاز كه در محدوده ش��هر به وفور 
ديده مي شود، از عوامل بحران ساز در شهر 

اهواز به شمار مي روند.«
 ريزگردهاي سمج

پدي��ده ريزگرده��اي عرب��ي  از عراق، 
س��وريه و افغانستان ابتدا آس��مان اهواز را 
تيره كرد. عراق در اين زمينه مقصر اصلي 
بود. تا پيش از انقالب، ريزگردهاي عربي با 
همكاري سه كشور ايران، عراق و عربستان 
با مالچ پاش��ي  كنترل مي شد تا زخمي به 
محيط زيس��ت نزند. اما جنگ كه ش��روع 
شد برنامه ريزي هاي منطقه اي هم فراموش 
شد. مسأله به همين جا ختم نشد. صدام 
هورالعظيم را خشك كرد و در زمين هاي 
خشك آن مين كاشت. بعد از مرگ صدام و 
عادي شدن روابط همواره دولتمردان عراقي 

مي گويند كشور آنها در شرايطي نيست كه 
محيط زيست در اولويت برنامه هاي آنان قرار 
بگيرد. درست همان زماني كه »محمدرضا 
رحيمي« مع��اون اول رئيس دولت دهم از 
ساخت 10 هزار مدرس��ه و 20 هزار خانه  
در ع��راق خب��ر داد. خبري كه به  واكنش 
»داريوش قنبري« نماينده سابق ايالمي ها 
در بهارس��تان منجر ش��د. قنبري معتقد 
ب��ود  ايران ب��راي حل معض��ل ريزگردها 
باي��د وارد مذاكره ب��ا نهادهاي بين المللي 
ش��ود: »كاش اعتبارهايي كه بي هدف در 
كشورهاي ديگر خرج مي شود را خرج حل 
ريزگردهاي داخلي در اس��تان هايي مانند 
ايالم، خوزس��تان، سيس��تان وبلوچستان 
و... مي كردي��م« ريزگرده��اي داخلي كه 
از خش��ك ش��دن درياچه ها و تاالب ها به 
دليل س��اخت و س��ازها ج��ان مي گرفت. 
بنابراين  همه چيز دس��ت به دست داد تا 
ريزگرده��اي عربي زندگي در خوزس��تان 
را س��خت كنند. هرچند  به نسبت بسيار 
زي��ادي اس��تان هايي چون بوش��هر را هم 
اذيت مي كند. آنقدر كه آنها دس��ت به دعا 
برداش��تند كه ريزگردها زودت��ر به تهران 
برسد تا مسئوالن كاري بكنند. ريزگردهايي 
كه باعث ش��د تا نمايندگان اس��تان هاي 
كرمانش��اه و ايالم از مهاجرت ش��هروندان 
خود س��خن به ميان بياورند. ريزگردها به 
تهران هم رسيد اما برنامه اي براي حل آن 
وجود نداشت. دولت دهم دبيرخانه ای براي 
حل ريزگردها تشكيل داد، بودجه آن را به 
سازمان محيط زيست داد اما اجراي آن را 
بايد سازمان جنگل ها به عهده مي گرفت. 
س��ازمان جنگل ها به عهده نگرفت، چون 
اعتقاد داش��ت كار را بايد س��ازماني انجام 
دهد كه پول در اختيار دارد. س��ازماني كه 
پول در اختيار داشت يعني محيط زيست، 
مهمترين راهكارش براي حل آلودگي هاي 
تهران فرستادن 5 فروند بالگرد آبپاش بود 
تا 150 كيلومتر از 750 كيلومتر وس��عت 
ته��ران را خي��س كند. تهراني ها ش��انس 
آوردن��د كه حجم آب آنق��در زياد نبود كه 
با آلودگي ها مخلوط ش��ود و باران اسيدي 
را روانه س��ينه هاي سوخته از آلودگي هاي 
شهري آنها كند. لذا اين كه سازمان در زمينه 
حل ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشتند، 
كاري از پيش نبرد، هرچند تلخ اما طبيعي 
بود.  اما وضعيت خوزستان از همه استان ها 
بدتر است. ريزگردها در روزهاي بي شماري 
ديد ش��هروندان را آنقدر تنگ مي كرد كه 
ش��مار تصادف ها در روزه��اي آلوده باالتر 
مي رفت. چون رانندگان قادر به ديدن چند 
متر جلوتر از خود نبودند. مهاجرت نخبگان 
و بازنشستگان خوزس��تاني  به شهرهايي 
چون البرز، اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض��ور همي��ن ريزگردها ب��ود. اصفهان، 
فارس و البرزي كه خود جزو اس��تان های 
آلوده كش��ور بودند اما وضعيت در آن ها به 
جايي نرسيده است كه ساكنان آن به فكر 
مهاجرت بيفتند. مهاجرت و بيماري هاي 
تنفسي هم باعث نشد تا مسئوالن تصميم 
براي احياي محيط زيست و حل مشكالت 
آلودگي هوا بگيرند. در اين س��وي ماجرا و 
در مرز ايران فعاليت هاي نفتي و س��اخت 
وسازها كيان هورالعظيم را تهديد مي كند. 
انتقال آب ه��ا كارون را خش��ك مي كند. 
كاروني كه هم اينك به دليل آلودگي هاي 
صنعتي، ش��هري و خانگي ب��ه فاضالبي 
بزرگ تبديل شده است. بخش هاي خشك 
شده آن در كنار خيابان ها به پارك تبديل 
مي شود.  آلودگي هاي انباشته شده در آن به 
جزيره تبديل مي شود. جزايری كه هر روز 
وسعت پيدا مي كنند تا ريزگردهايي كه  به 
خوزستان بسنده نكرد و آسمان 22 استان 
را فتح كرده، منش��أ داخلي هم پيدا كند. 
گرد و غبارهايي كه به گفته »سيد شريف 
در  خوزس��تاني ها  نماين��ده  حس��يني« 
بهارستان و  براس��اس آزمايش هاي انجام 

 پيامدهاي بي توجهي به مشكالت محيط زيست خوزستان
فقط به اين استان محدود نمي شود

 آب وآسمان
 و زمین آلوده

خوزستان از  شهرهاي 
ب�زرگ صنعت�ي – نفتي 
كش�ور است كه نفت  به كوچه 
ش�هرهاي  كوچه ه�اي  پ�س 
مختلف آن كشيده شده است.  
دود حاصل�ه از چاه هاي نفت و 
مراك�ز  در  ش�ده  حف�ر  گاز 
اه�واز 24 س�اعته  مس�كوني 
س�اكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيت�ون« و »جاده فرودگاه« را 

آزار مي دهد

 زهرا كشوري / »باران اسيدي« درست زماني بر سر خوزستاني ها باريد كه بسياري گزارش روزنامه 
تايم را  كه در آن از»اهواز« به عنوان آلوده ترين شهر جهان ياد كرده بود، گاف بزرگ تايم ناميدند. گافي 
كه رسانه ملي را هم به بازي كشاند تا در گزارشي چند دقيقه اي در گفت و گو با شهروندان خوزستاني 
از آرام بودن همه چيز خبر بدهد. اما يك روز پس از آن كه  6  هزار شهروند خوزستاني راهي اورژانس  
ش�دند، معلوم شد كه آنچه نفس آنها را تنگ كرده بود باران اسيدي بود. باران اسيدي اي كه بسياري 
دوست نداشتند درباره آن گفت وگو كنند اما احتمال آن را مي دادند. احتمالي كه وجود باالي نيترات 
موجود در  قطرات باران  آزمايش ش�ده آن را به گفته  »احمد الهيجان زاده« مدير اداره كل س�ازمان 
حفاظت از محيط زيس�ت خوزس�تان  به اثبات رساند. هرچند او هم از احتمال باران اسيدي خبر داده 
بود.  بارانی که به گفته  »دكتر س�يد اس�داهلل موسوي«  رئيس مركز اورژانس خوزستان، مراكز درماني 
اس�تان را با كمبود تخت براي 6 هزار ش�هروند خوزستاني رو به رو كرد. عدد 6 هزار نفر شامل كساني 
مي ش�ود كه به بيمارس�تان ها و مراكز درماني وابسته به دانشگاه مراجعه كردند و كسي نمي داند چند 
نفر از خوزستاني ها بويژه اهوازي ها و پس از آن آباداني ها وخرمشهري ها براي درمان تنگي نفس خود، 
به مطب هاي خصوصي رفته اند. تنگي نفسي كه كارشناسان آن را مقدمه بيماري هاي سخت تري براي 

و  نخب�گان  مهاج�رت 
بازنشستگان خوزستاني  
الب�رز،  چ�ون  ش�هرهايي  ب�ه 
اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض�ور همي�ن ريزگرده�ا بود. 
اصفه�ان، فارس و الب�رزي كه 
خود جزو شهرهاي آلوده كشور 
بودن�د اما وضعي�ت در آن ها به 
جايي نرس�يده بود كه س�اكنان 

آن به فكر مهاجرت بيفتند

 افقي:
1 – معاون اس��تاد دانش��گاه – از 

بناهاي تاريخي استان اصفهان
2- روز نس��يه – آجر نصفه – نصف 

صورت
3- ژاله – به آن س��بب – سازمان 

خواربار و كشاورزي ملل متحد
4- جمل��ه قرآني – چه كس��ي؟ - 

حواله پول – فريادرسي
5- بازيكن فقيد كامروني – شهري 
اس��تان خراس��ان رض��وي –  در 

نمازخانه
 – كمياب��ي   – فراگيرن��ده   -6

ضدخشك
7- پير كنعان – رشته هاي گياهي 

– جامه بلند محلي
 – اعت��راف   – مرط��وب   -8

جست وجو
 – فرش��تگان   – زيب��ارو  زن   -9

اقدام كننده، گناه كننده
10- يك عاميانه – تقرب به خدا – لغو كردن

11- مقصد رود – اساس و شالوده – چوب خوشبو
12- بجا آوردن عهد – پارچه اي لطيف – مقابل روز – معدن

13- بندگاه ميان ساعد و بازو – بي حيا – بازي خانمانسوز
14- راننده كشتي – بي باك – راه يافتن

15- سرماي بسيار سخت – آرامش خاطر
 عمودي:

1 - نوعي ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
2- بايگاني – نوعي حج – وسيع و پهناور

3-دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا – دومين رود طوالني اروپا
4- قدر و مرتبه – وطن – فرورفتن ظرف – ترس

5- جمع مكتب – گلي معطر – اثر پا
6- يك لحظه – سنگ قيمتي – ميوه گوشواره اي

7- تپق زدن – ديدار – قانونگذار
8- مدير بايد چنين باشد – گويشي در كشورمان – برگه ورودي سينما

9- دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ... سال است – اجداد – سخن
10- معروف – زياد – كله

11- هرگ��ز ن��ه – در اختيار 
گرفتن و مالكيت – برابر با

12- شمش��ير – لنگه در – 
ساحل – از ماكيان

13- كل و همگي – آدمكش 
– فروشنده محل

14- سياهرگ – غزوه پيامبر 
اكرم )ص( – ناشايست

15- مثل��ي با مفه��وم در هر 
كاري مداخل��ه كردن – نيمه 

ديوانه

 افقي:
1 - ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در 
بس��كتبال – چيزي را دوباره به 

دست آوردن
2- ديفتري – گل هفت سين – 

آقاي فرانسوي
3- شهرستاني مرزي در شمال 
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي – 

زاپاس – ستاره شناس
4- درجه گرما و سرما – بدن – 

مهراس – كالم پرسش
5- دن��دان – گلي خوش��بو – 

نقدكننده
6- پادشاه مادها – تالش جدي 

– وزغ
7- دانش آم��وز – فيلم داريوش 

فرهنگ – جاي بدون هوا
8- نام نكيسا گلر سابق تيم ملي 
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه 

بزرگ جهان
9- گوي نقره اي پوش شب – كليد خودرو – سال جاري

10- اندك – شهري در شمال – بانگ و فرياد كردن
11- درخور نياز – گناه بزرگ – ويتامين نور خورشيد

12- سطل آبكشي از چاه – غرور – چاشني ادويه دار – فريب
13- دكل فرستنده و گيرنده – نام مردانه – تشت گلي

14- م��اده اي كه با آن مي توان س��ير يك ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول 
زيرميزي – بردبار

15- شاهكار سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقلي پور
 عمودي:

1 - واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نمي كند
2- مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي

3- متاع – گوي گريبان – مغازه فروش لباس
4- باالپوش خانه – داستان كريستوفر فرانك – ادات تشبيه – گلو

5- يگانگي – وبگاه – پنج آذري
6- بس – ملح – تنقالت

7- مقابل ناتني! – رياكاري – ظرف آزمايشگاه
8- قرض – كالم تأسف – تواضع

9- پوششي براي ديوار – نظام – غذاي بيمار
10- مليت سقراط – زبان 

كشيدن – نفس چاق
11- س��رما – كوچولو! – 

بلندترين قله
12- روز – آهار – درختي 

هندي – اندوه
كت��اب   – م��دارك   -13

نظامي – كشور آفريقايی
14- همسايه نيوزيلند – 
هرج و مرج – ش��هري در 

استان لرستان
ش��هير  م��ورخ   -15

اسكاتلندي – مخفف راه
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و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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گنهامهاننلكنيل1

رهوشيروخباساب2

درگاشكباشنارگ3

شوركيروناكاز4

گاهمرنراوزني5

اماونانجالعد6

هوشرامنقربنتن7

اكلبوگاغلبم8

فلازوريرپدياب9

لفساتنونفهما10

وميزردنبركير11

راشايچكهجابا12

يتنسكالدهلاقن13

درازيرنوخرفاك14

اكسالالامايتچا15

ساكنان شهرهاي آلوده مي دانند. شهرهاي آلوده اي كه در ميان آنها اهواز را براساس داده هاي سازمان سالمت جهاني در جايگاه نخست دنيا قرار داد. آلودگي هايي كه براساس گزارش اين 
سازمان بين المللي در صورتي كه راهكاري براي كاهش آن انديشيده نشود، از تنگي نفس گذر خواهد كرد و به سرطان »ريه« مي رسد.  سرطاني كه به خوزستاني ها محدود نشده و ريه 
شهروندان سيستان و بلوچستاني را هم هدف قرار داده است. حاال خوزستاني ها از يك مسأله ديگر هم مي ترسند. آنها مي گويند آيا مسئوالن هم مانند رسانه ملي فكر مي كنند كه هوا، زمين 

و آب خوزستان هيچ مشكلي ندارد كه كاري انجام نمي دهند؟ آلودگي هايي كه تنها يك مورد آنها يعني ريزگردها، نزديك به 15 سال است نفس كشيدن را براي آنها سخت كرده است.

شده نزديك به پنج هزار نوع باكتري را  با 
خود به خوزس��تان آورده اند. باكتري هايي 
كه ساالنه 19 هزار نفر را به جمع بيماران 
كش��ور اضافه مي كند. بيماراني كه 5 هزار 
نفر آنها براس��اس آمارهاي اي��ن نماينده  

خوزستاني سهم استان است. 
 بوي نامطبوع 

مشكالت خوزستاني ها تنها به صنايع 
نف��ت و گاز و ريزگردها با منش��أ داخلي و 
خارجي محدود نمي شود. چند سالي بود 
كه هرازگاهي بويي نامطبوع  خرمش��هر را 
اذيت مي كرد  تا س��ال 91 كه به اهواز هم 
رسيد. به اهواز كه رسيد، رسانه اي هم شد. 
بوي نامطبوعي كه مسئوالن نمي دانستند 
منشأ آن از چيست؟ درست مانند ابهامي 

كه درباره نخس��تين باران پائيزي و نفس 
تنگي خوزستاني ها وجود داشت. در نهايت 
»احمدرضا الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيس��ت خوزستان گره 
كار را بازكرد، »نتايج اين بررس��ي ها نشان 
مي دهد واحد خمير مايه و الكل سازي رازي 
كه در مجاورت ش��ركت كشت و صنعت 
دعبل خزاعي قرار دارد مي تواند منشأ بوي 
نامطبوع در هواي اهواز باش��د.« بوي بدي 
كه »سيدشريف حسيني« نماينده اهوازي 
در بهارس��تان  هم خوب به ياد دارد كه تا 
چند سال پيش اين بو  تنها  در خرمشهر 
وجود داش��ت و وقتي  او علت آن را جويا 
مي شود، مي گويند ناشي از وجود كارخانه 
الكل در خرمشهر است. البته الكلي ها زير 

بار نرفتند و مسئوليت آن را نپذيرفتند. 
 آب شربي كه  به خانه رواست

خوزستاني ها نزديك به  11سال است 
كه به علت كيفيت پائين آب لوله كش��ي، 
از  را  خ��ود  آش��اميدني  آب  مجبورن��د 
فروش��ندگان دوره گرد بخرند.  همچنين 

سال هاست كه دستگاه تصفيه آب خانگي 
جزو الينفك لوازم منزل و حتي جهيزيه 
دختران خوزستاني شده است. دنياي اين 
روزهاي اهوازي ها در چنين شرايطي است 
با اين وجود وضعيت آنها از خرمشهري ها 
و آباداني ها بهتر توصيف مي شود. يكي از 
اهوازي ها مي گوي��د: »اين روزها مدام دل 
و روده ش��يرهاي آب، دوش و پمپ آب، 

منزل و مجتمع را بيرون مي ريزيم تا شايد 
سنگريزه ها و آشغال هايي كه همراه با آب 
بيرون مي آيد و بوي ب��دي دارد، كمي از 
بي��ن برود.« اما آنطور ك��ه خود مي گويد 
تالش شان به جايي نمي رسد. از سوي ديگر 
تالش آنها براي جلوگي��ري از انتقال آب 
كارون هم تا به امروز بي نتيجه مانده است. 
آبي كه به گفته مس��ئوالن در دولت هاي 
مختلف براي ش��رب انتقال مي يابد اما به 
گفته »حميدرضا خدابخشي«  كارشناس 
آب نيروي خوزستاني براي صنايع مصرف 
مي ش��ود. »حميد چيت چيان« وزير نيرو 
هم انتق��ال آب كارون در پي تجمع هاي 
چند باره مردم خوزس��تان ب��راي تامين 
آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است: 
»در كش��ور انتقال حوضه به حوضه آبي 
صورت نمي گيرد مگر ب��راي مصرف آب 
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به 
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب 
صورت مي گي��رد.« اظهار نظري كه البته 
انتق��اد واعتراض خوزس��تاني ها را در پي 
داش��ته اس��ت. با اين وجود » عباسعلي 
منص��وري« رئي��س مجم��ع نمايندگان 
اصفهان به صراح��ت از انتقال آب كارون 
براي زمين هاي كشاورزي مناطق مركزي 
سخن به ميان آورده تا باز هم خوزستاني ها 
بگويند ك��ه تا كي باي��د آب كارون براي 
آبياري  زمين هاي برنج در مناطق كويري 

به هدر داد؟ 
 60 سال پيش؛ لندن

وضعي��ت خوزس��تان به اي��ن جا كه 
مي رسد افكارعمومي مي پرسند آيا با تمام 
اين نش��انه ها گزارش روزنامه »تايم« واقعًا 
يك »گاف بزرگ« اس��ت؟ آنها مي ترسند 
همان طور كه رسانه ملي آلودگي هوا، زمين 
و آب خوزس��تان را قبول ندارد، مسئوالن 
هم همچنان در پيدا كردن  راه حلي براي 
حل مشكل تنفس خوزستاني ها به جوابي 
نرسند. باران اسيدي كه براساس گفته هاي 
سيد حسين هاشمي، وزير بهداشت، درمان 
وآموزش پزشكي  در 60 سال پيش هم در 
انگلستان بوقوع پيوسته است. لندني ها به 
خوش شانسي خوزستاني ها نبودند. باران 
اسيدي كه در لندن باريد به مرگ 4 هزار 
نفر منتهي ش��د. مسأله ديگري هم وجود 
دارد. پيامدهاي آلودگي هواي خوزستان، به 
خوزستان ختم نخواهد شد؛ همان طور كه 
پيامدهاي خشك شدن درياچه اروميه به 
آذربايجان ش��رقي و غربي محدود نخواهد 
ش��د. آن هم در زماني ك��ه درياچه اروميه 
آب شرب، كشاورزي وصنايع هيچ استاني 
را تأمي��ن نمي ك��رد. آب ش��وری بود كه 
اكوسيس��تم آن منطقه را زنده نگه داشته 
بود. خش��ك ش��دن رودخانه كارون قصه 

ديگري است. 

گــــزارش
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com

 نيترات هاي محتمل
اورژانس ه��اي  در  اهوازي ه��ا  ت��ردد 
بيمارستان شفا،  امام، گلستان و...  يك روز 
تمام ادامه داشت كه  سازمان هواشناسي 
استان كنجكاو شد و سراغ علت ماجرا رفت. 
فرداي آن روز نمونه باران را براي بررس��ي 
به سازمان محيط زيس��ت فرستاد. آنطور 
كه »احمد الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيست استان  مي گويد 
كارشناسان قطرات پائيزي را بررسي و آناليز 
كردند و به نيترات هايي رسيدند كه نشانه اي 
بر بروز باران اس��يدي است. اما وجود اين 
نيترات ها هم باعث نشد تا الهيجان زاده به 
قطعيت بگويد كه آنچه بر سر خوزستاني ها 
باريد؛ باران اسيدي بود: »اگر در همان روز 
اول بارندگي و  بالفاصله پس از بارش، آب 
باران آناليز مي شد، قطعاً مي توانستيم بهتر 
نتيجه بگيريم، ولي مجموعه هواشناسي، 
نمونه باران روز اول را نداشت كه در اختيار 
محيط زيست بگذارد.«  »سرمست«، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
هم آالينده هاي محيطي را مهمترين دليل 
رنجوري خوزستاني ها مي داند و مي گويد: 
»آالينده هاي محيطي در هوا جمع ش��ده 
و ب��ا بارندگي و تركيبات اضافي و بويژه در 
پي رعد و برق، ش��هروندان خوزس��تان را 
در مع��رض اين بيماري قرار داده اس��ت.«  
اتفاقي كه براس��اس گفته هاي سرمس��ت 
س��ابقه هم داشته: »مش��ابه اين پديده در 
س��ال هاي گذش��ته و در يكي دو ماه اول 
آغ��از بارندگي ها نيز در خوزس��تان ديده 
شده است. باراني كه بعد از مدت ها مي بارد 
وآلودگي ها را منتقل مي كند؛ اما وسعت و 
حجم اين پديده و افراد مبتال در امسال با 
سال هاي قبل قابل مقايسه نيست.«  باران 
پائيزي سال 92 هرچند به گفته سرمست 
جاي خوش��حالي داشت كه كس��ي را به  
CCU نفرستاد اما شماري از خوزستاني ها 
را  به بخش هاي ICU فرس��تاد. بيماراني 
كه بيشتر آنها كودكان بودند. در اين  ميان 
ب��از  ه��م  »اهوازي« ها رك��ورد حضور در 
اورژانس را در ميان س��اير شهرهاي استان 
به دس��ت آوردند. تا دانشگاه جندي شاپور 
ب��راي مقابله با اين پدي��ده كميته بحران 
تش��کيل دهد. »دكتر سيدمحمد علوي«  
رئيس مركز بهداشت خوزستان  هم اعتقاد 
داش��ت كه  آنچه مشخص است اين است 
كه اين پديده، ماهي��ت عفوني ندارد و در 
بررسي هاي كلينيكي باليني و ميداني كه 
انجام ش��د، عفوني يا ويروس��ي بودن اين 
عاليم براي ما ثابت نشد. يكي از احتماالت 
بروز اين پديده، آلودگي هاي محيطي است 
كه به همراه باران به سطح زمين مي رسد.

وزير بهداشت هم پيش از آن كه جواب 
آزمايش ها بياي��د و حتي گروهي از تهران 
به اهواز اعزام شوند،  احتمال اسيدي بودن 
باران را  داده بود اما باز هم اعتقاد داش��ت 
كه به ج��اي گمانه زني ها باي��د به انتظار 
ج��واب آزمايش ها بود. ج��واب آزمايش ها 
آمد. »حس��ين هاشمي« وزير بهداشت در 
نهايت در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعالم 
كرد آنچه بر گلوي 6هزار خوزس��تاني در 
يك روز ن��ه چندان س��رد پائيزي چنگ 
انداخته بود هماني بود كه رئيس بهداشت 
خوزستان گفته بود. رئيس مركز بهداشت 
خوزستان يعني محمد علوي، هم احتمال 

وقوع »باران اسيدي« را داده بود. 
 لندن به نوشته روزنامه تايم

كمت��ر از دو هفت��ه  پيش از ب��اران پر 
ماجراي پائيزي خوزستان بود كه روزنامه 
تايم در گزارشي به نقل از پايگاه »كوارتزف« 
اسامي آلوده ترين شهرهاي جهان را منتشر 
كرد. در اين فهرس��ت نام 4 شهر ايران هم 
وجود داش��ت. اهواز در س��كوي نخس��ت 
آلودگي ها نشسته بود. سنندج  و كرمانشاه 
جاي��گاه س��وم و پنجم را به دس��ت آورده 
بودن��د. در اين ميان نام ياس��وج به عنوان 

نهمين ش��هر  آلوده جه��ان واكنش هاي 
زيادي ب��ه دنب��ال داش��ت. واكنش هايي 
كه به ش��بكه هاي اجتماعي كشيده شد. 
ياس��وج از جمله اس��تان هاي سبز و پرآب 
كشور اس��ت كه هنوز زخم هاي كاري به 
محيط زيست آن وارد نشده؛ حداقل تصور 
عامه چنين است. همين مسأله باعث شد 
تا بس��ياري اين گزارش  را »گاف« بزرگ 
تايم اعالم كنند. صدا و سيما هم به ميان 
مردم خوزستان رفت تا آنها در گفت وگو با 
رس��انه ملي  بگويند همه چيز آرام است و 
هوا پاك و عاري از هرگونه آلودگي اس��ت. 
در اي��ن ميان ي��ك اتفاق تازه افت��اده بود. 
ريزگردهاي عربي آرام گرفته بود و كمتر از 
قبل آسمان خوزستان را تسخير مي كردند. 

اتفاقي كه بس��ياري آن را به گام هاي آرام 
و كوچك ع��راق در احياي »هورالعظيم« 
نس��بت مي دهند. هورالعظيم��ي كه در 8 
سال جنگ تحميلي توسط >صدام <  خشك 
شد.  اما صدا و سيما درست زماني به سراغ 
خوزستاني ها رفت كه آنها در چند تجمع 
در ماه جاري خواستار جلوگيري از انتقال 
آب كارون به اصفهان و يزد شدند. تجمعي 
كه تا به امروز نتوانسته  سايه انتقال آب هاي 
غير اصولي كه هم مبدأ را خشك مي كند و  
هم به مقصد نفعي نمي رساند، بگيرد. آن هم 
در زماني كه  بخشي از كارون خشك شده  
و انتقال آب هاي فراوان بسياري از شهرهای 
خوزس��تان را در معرض كم آبي قرار داده 
است. از سوي ديگر هرچند »هورالعظيم« 
در عراق شاهد مهرباني دولتمردانش پس 
از سال هاس��ت اما در اين س��وي مرز اين 
نفتي ها هستند كه وسعت هورالعظيم را در 
دست دارند، نه كارشناسان محيط زيست. 
همچني��ن هم��ه آلودگي محيط زيس��ت 

خوزستان به ريزگردهاي عربي كه  كمي 
آرام ش��ده اند ، خالص��ه نمي ش��ود بلك��ه  
خوزستان از  ش��هرهاي بزرگ صنعتي – 
نفتي كش��ور است كه نفت  به كوچه پس 
كوچه هاي ش��هرهاي مختلف آن كشيده 
شده اس��ت.  دود حاصله از چاه هاي نفت 
و گاز حفر ش��ده در مراكز مسكوني اهواز 
24 س��اعته ساكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيتون« و »جاده فرودگاه« را آزار مي دهد. 
از سوي ديگر افكارعمومي بويژه محلي هاي 
خوزستاني مي پرسند وقتي شركت »كربن 
بالك« )توليد كننده مواد شيميايي( درست 
در وس��ط شهر اهواز، منطقه »آرياشهر« و 
»كارون« را زي��ر غب��ار و دوده هاي مرگبار 
خود قرار داده و تالش ها براي انتقال آن به 

بيرون از شهر هم به نتيجه نرسيده، چطور 
مي توان جايگاه نخس��ت اه��واز در ميان 
شهرهاي آلوده را »گاف« رسانه ها دانست. 
آن ه��م زماني كه  حضور صنايع در كوچه 
پس كوچه هاي ش��هر تنها به اين شركت 
محدود نمي شود. عالوه بر  وجود  شركت 
الكل سازي صنعتي در حاشيه شهر، صنايع 
فوالد هم همسايه ديوار به ديوار خانه هاي 
مسكوني منطقه »باهنر« و »سپيدار« شهر 
اهواز اس��ت.  همه اين مس��ائل دس��ت به 
دست هم داده تا  آنطور كه  معاون خدمات 
شهري شهرداري اهواز مي گويد: شهر اهواز 
در منطق��ه كم خطر از لح��اظ وقوع زلزله 
قرار بگيرد. هرچند بالي زلزله از اهوازي ها 
دور اس��ت. ولي يك ام��اي بزرگ در ميان 
حرف هاي اوس��ت: » سه عامل ريزگردها، 
سيالب و صنايع نفت و گاز و خطوط انتقال 
نف��ت و گاز كه در محدوده ش��هر به وفور 
ديده مي شود، از عوامل بحران ساز در شهر 

اهواز به شمار مي روند.«
 ريزگردهاي سمج

پدي��ده ريزگرده��اي عرب��ي  از عراق، 
س��وريه و افغانستان ابتدا آس��مان اهواز را 
تيره كرد. عراق در اين زمينه مقصر اصلي 
بود. تا پيش از انقالب، ريزگردهاي عربي با 
همكاري سه كشور ايران، عراق و عربستان 
با مالچ پاش��ي  كنترل مي شد تا زخمي به 
محيط زيس��ت نزند. اما جنگ كه ش��روع 
شد برنامه ريزي هاي منطقه اي هم فراموش 
شد. مسأله به همين جا ختم نشد. صدام 
هورالعظيم را خشك كرد و در زمين هاي 
خشك آن مين كاشت. بعد از مرگ صدام و 
عادي شدن روابط همواره دولتمردان عراقي 

مي گويند كشور آنها در شرايطي نيست كه 
محيط زيست در اولويت برنامه هاي آنان قرار 
بگيرد. درست همان زماني كه »محمدرضا 
رحيمي« مع��اون اول رئيس دولت دهم از 
ساخت 10 هزار مدرس��ه و 20 هزار خانه  
در ع��راق خب��ر داد. خبري كه به  واكنش 
»داريوش قنبري« نماينده سابق ايالمي ها 
در بهارس��تان منجر ش��د. قنبري معتقد 
ب��ود  ايران ب��راي حل معض��ل ريزگردها 
باي��د وارد مذاكره ب��ا نهادهاي بين المللي 
ش��ود: »كاش اعتبارهايي كه بي هدف در 
كشورهاي ديگر خرج مي شود را خرج حل 
ريزگردهاي داخلي در اس��تان هايي مانند 
ايالم، خوزس��تان، سيس��تان وبلوچستان 
و... مي كردي��م« ريزگرده��اي داخلي كه 
از خش��ك ش��دن درياچه ها و تاالب ها به 
دليل س��اخت و س��ازها ج��ان مي گرفت. 
بنابراين  همه چيز دس��ت به دست داد تا 
ريزگرده��اي عربي زندگي در خوزس��تان 
را س��خت كنند. هرچند  به نسبت بسيار 
زي��ادي اس��تان هايي چون بوش��هر را هم 
اذيت مي كند. آنقدر كه آنها دس��ت به دعا 
برداش��تند كه ريزگردها زودت��ر به تهران 
برسد تا مسئوالن كاري بكنند. ريزگردهايي 
كه باعث ش��د تا نمايندگان اس��تان هاي 
كرمانش��اه و ايالم از مهاجرت ش��هروندان 
خود س��خن به ميان بياورند. ريزگردها به 
تهران هم رسيد اما برنامه اي براي حل آن 
وجود نداشت. دولت دهم دبيرخانه ای براي 
حل ريزگردها تشكيل داد، بودجه آن را به 
سازمان محيط زيست داد اما اجراي آن را 
بايد سازمان جنگل ها به عهده مي گرفت. 
س��ازمان جنگل ها به عهده نگرفت، چون 
اعتقاد داش��ت كار را بايد س��ازماني انجام 
دهد كه پول در اختيار دارد. س��ازماني كه 
پول در اختيار داشت يعني محيط زيست، 
مهمترين راهكارش براي حل آلودگي هاي 
تهران فرستادن 5 فروند بالگرد آبپاش بود 
تا 150 كيلومتر از 750 كيلومتر وس��عت 
ته��ران را خي��س كند. تهراني ها ش��انس 
آوردن��د كه حجم آب آنق��در زياد نبود كه 
با آلودگي ها مخلوط ش��ود و باران اسيدي 
را روانه س��ينه هاي سوخته از آلودگي هاي 
شهري آنها كند. لذا اين كه سازمان در زمينه 
حل ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشتند، 
كاري از پيش نبرد، هرچند تلخ اما طبيعي 
بود.  اما وضعيت خوزستان از همه استان ها 
بدتر است. ريزگردها در روزهاي بي شماري 
ديد ش��هروندان را آنقدر تنگ مي كرد كه 
ش��مار تصادف ها در روزه��اي آلوده باالتر 
مي رفت. چون رانندگان قادر به ديدن چند 
متر جلوتر از خود نبودند. مهاجرت نخبگان 
و بازنشستگان خوزس��تاني  به شهرهايي 
چون البرز، اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض��ور همي��ن ريزگردها ب��ود. اصفهان، 
فارس و البرزي كه خود جزو اس��تان های 
آلوده كش��ور بودند اما وضعيت در آن ها به 
جايي نرسيده است كه ساكنان آن به فكر 
مهاجرت بيفتند. مهاجرت و بيماري هاي 
تنفسي هم باعث نشد تا مسئوالن تصميم 
براي احياي محيط زيست و حل مشكالت 
آلودگي هوا بگيرند. در اين س��وي ماجرا و 
در مرز ايران فعاليت هاي نفتي و س��اخت 
وسازها كيان هورالعظيم را تهديد مي كند. 
انتقال آب ه��ا كارون را خش��ك مي كند. 
كاروني كه هم اينك به دليل آلودگي هاي 
صنعتي، ش��هري و خانگي ب��ه فاضالبي 
بزرگ تبديل شده است. بخش هاي خشك 
شده آن در كنار خيابان ها به پارك تبديل 
مي شود.  آلودگي هاي انباشته شده در آن به 
جزيره تبديل مي شود. جزايری كه هر روز 
وسعت پيدا مي كنند تا ريزگردهايي كه  به 
خوزستان بسنده نكرد و آسمان 22 استان 
را فتح كرده، منش��أ داخلي هم پيدا كند. 
گرد و غبارهايي كه به گفته »سيد شريف 
در  خوزس��تاني ها  نماين��ده  حس��يني« 
بهارستان و  براس��اس آزمايش هاي انجام 

 پيامدهاي بي توجهي به مشكالت محيط زيست خوزستان
فقط به اين استان محدود نمي شود

 آب وآسمان
 و زمین آلوده

خوزستان از  شهرهاي 
ب�زرگ صنعت�ي – نفتي 
كش�ور است كه نفت  به كوچه 
ش�هرهاي  كوچه ه�اي  پ�س 
مختلف آن كشيده شده است.  
دود حاصل�ه از چاه هاي نفت و 
مراك�ز  در  ش�ده  حف�ر  گاز 
اه�واز 24 س�اعته  مس�كوني 
س�اكنان محله هاي »ملي راه«، 
»زيت�ون« و »جاده فرودگاه« را 

آزار مي دهد

 زهرا كشوري / »باران اسيدي« درست زماني بر سر خوزستاني ها باريد كه بسياري گزارش روزنامه 
تايم را  كه در آن از»اهواز« به عنوان آلوده ترين شهر جهان ياد كرده بود، گاف بزرگ تايم ناميدند. گافي 
كه رسانه ملي را هم به بازي كشاند تا در گزارشي چند دقيقه اي در گفت و گو با شهروندان خوزستاني 
از آرام بودن همه چيز خبر بدهد. اما يك روز پس از آن كه  6  هزار شهروند خوزستاني راهي اورژانس  
ش�دند، معلوم شد كه آنچه نفس آنها را تنگ كرده بود باران اسيدي بود. باران اسيدي اي كه بسياري 
دوست نداشتند درباره آن گفت وگو كنند اما احتمال آن را مي دادند. احتمالي كه وجود باالي نيترات 
موجود در  قطرات باران  آزمايش ش�ده آن را به گفته  »احمد الهيجان زاده« مدير اداره كل س�ازمان 
حفاظت از محيط زيس�ت خوزس�تان  به اثبات رساند. هرچند او هم از احتمال باران اسيدي خبر داده 
بود.  بارانی که به گفته  »دكتر س�يد اس�داهلل موسوي«  رئيس مركز اورژانس خوزستان، مراكز درماني 
اس�تان را با كمبود تخت براي 6 هزار ش�هروند خوزستاني رو به رو كرد. عدد 6 هزار نفر شامل كساني 
مي ش�ود كه به بيمارس�تان ها و مراكز درماني وابسته به دانشگاه مراجعه كردند و كسي نمي داند چند 
نفر از خوزستاني ها بويژه اهوازي ها و پس از آن آباداني ها وخرمشهري ها براي درمان تنگي نفس خود، 
به مطب هاي خصوصي رفته اند. تنگي نفسي كه كارشناسان آن را مقدمه بيماري هاي سخت تري براي 

و  نخب�گان  مهاج�رت 
بازنشستگان خوزستاني  
الب�رز،  چ�ون  ش�هرهايي  ب�ه 
اصفهان، فارس و شمال نتيجه 
حض�ور همي�ن ريزگرده�ا بود. 
اصفه�ان، فارس و الب�رزي كه 
خود جزو شهرهاي آلوده كشور 
بودن�د اما وضعي�ت در آن ها به 
جايي نرس�يده بود كه س�اكنان 

آن به فكر مهاجرت بيفتند

 افقي:
1 – معاون اس��تاد دانش��گاه – از 

بناهاي تاريخي استان اصفهان
2- روز نس��يه – آجر نصفه – نصف 

صورت
3- ژاله – به آن س��بب – سازمان 

خواربار و كشاورزي ملل متحد
4- جمل��ه قرآني – چه كس��ي؟ - 

حواله پول – فريادرسي
5- بازيكن فقيد كامروني – شهري 
اس��تان خراس��ان رض��وي –  در 

نمازخانه
 – كمياب��ي   – فراگيرن��ده   -6

ضدخشك
7- پير كنعان – رشته هاي گياهي 

– جامه بلند محلي
 – اعت��راف   – مرط��وب   -8

جست وجو
 – فرش��تگان   – زيب��ارو  زن   -9

اقدام كننده، گناه كننده
10- يك عاميانه – تقرب به خدا – لغو كردن

11- مقصد رود – اساس و شالوده – چوب خوشبو
12- بجا آوردن عهد – پارچه اي لطيف – مقابل روز – معدن

13- بندگاه ميان ساعد و بازو – بي حيا – بازي خانمانسوز
14- راننده كشتي – بي باك – راه يافتن

15- سرماي بسيار سخت – آرامش خاطر
 عمودي:

1 - نوعي ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
2- بايگاني – نوعي حج – وسيع و پهناور

3-دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا – دومين رود طوالني اروپا
4- قدر و مرتبه – وطن – فرورفتن ظرف – ترس

5- جمع مكتب – گلي معطر – اثر پا
6- يك لحظه – سنگ قيمتي – ميوه گوشواره اي

7- تپق زدن – ديدار – قانونگذار
8- مدير بايد چنين باشد – گويشي در كشورمان – برگه ورودي سينما

9- دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ... سال است – اجداد – سخن
10- معروف – زياد – كله

11- هرگ��ز ن��ه – در اختيار 
گرفتن و مالكيت – برابر با

12- شمش��ير – لنگه در – 
ساحل – از ماكيان

13- كل و همگي – آدمكش 
– فروشنده محل

14- سياهرگ – غزوه پيامبر 
اكرم )ص( – ناشايست

15- مثل��ي با مفه��وم در هر 
كاري مداخل��ه كردن – نيمه 

ديوانه

 افقي:
1 - ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در 
بس��كتبال – چيزي را دوباره به 

دست آوردن
2- ديفتري – گل هفت سين – 

آقاي فرانسوي
3- شهرستاني مرزي در شمال 
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي – 

زاپاس – ستاره شناس
4- درجه گرما و سرما – بدن – 

مهراس – كالم پرسش
5- دن��دان – گلي خوش��بو – 

نقدكننده
6- پادشاه مادها – تالش جدي 

– وزغ
7- دانش آم��وز – فيلم داريوش 

فرهنگ – جاي بدون هوا
8- نام نكيسا گلر سابق تيم ملي 
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه 

بزرگ جهان
9- گوي نقره اي پوش شب – كليد خودرو – سال جاري

10- اندك – شهري در شمال – بانگ و فرياد كردن
11- درخور نياز – گناه بزرگ – ويتامين نور خورشيد

12- سطل آبكشي از چاه – غرور – چاشني ادويه دار – فريب
13- دكل فرستنده و گيرنده – نام مردانه – تشت گلي

14- م��اده اي كه با آن مي توان س��ير يك ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول 
زيرميزي – بردبار

15- شاهكار سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقلي پور
 عمودي:

1 - واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نمي كند
2- مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي

3- متاع – گوي گريبان – مغازه فروش لباس
4- باالپوش خانه – داستان كريستوفر فرانك – ادات تشبيه – گلو

5- يگانگي – وبگاه – پنج آذري
6- بس – ملح – تنقالت

7- مقابل ناتني! – رياكاري – ظرف آزمايشگاه
8- قرض – كالم تأسف – تواضع

9- پوششي براي ديوار – نظام – غذاي بيمار
10- مليت سقراط – زبان 

كشيدن – نفس چاق
11- س��رما – كوچولو! – 

بلندترين قله
12- روز – آهار – درختي 

هندي – اندوه
كت��اب   – م��دارك   -13

نظامي – كشور آفريقايی
14- همسايه نيوزيلند – 
هرج و مرج – ش��هري در 

استان لرستان
ش��هير  م��ورخ   -15

اسكاتلندي – مخفف راه
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ساكنان شهرهاي آلوده مي دانند. شهرهاي آلوده اي كه در ميان آنها اهواز را براساس داده هاي سازمان سالمت جهاني در جايگاه نخست دنيا قرار داد. آلودگي هايي كه براساس گزارش اين 
سازمان بين المللي در صورتي كه راهكاري براي كاهش آن انديشيده نشود، از تنگي نفس گذر خواهد كرد و به سرطان »ريه« مي رسد.  سرطاني كه به خوزستاني ها محدود نشده و ريه 
شهروندان سيستان و بلوچستاني را هم هدف قرار داده است. حاال خوزستاني ها از يك مسأله ديگر هم مي ترسند. آنها مي گويند آيا مسئوالن هم مانند رسانه ملي فكر مي كنند كه هوا، زمين 

و آب خوزستان هيچ مشكلي ندارد كه كاري انجام نمي دهند؟ آلودگي هايي كه تنها يك مورد آنها يعني ريزگردها، نزديك به 15 سال است نفس كشيدن را براي آنها سخت كرده است.

شده نزديك به پنج هزار نوع باكتري را  با 
خود به خوزس��تان آورده اند. باكتري هايي 
كه ساالنه 19 هزار نفر را به جمع بيماران 
كش��ور اضافه مي كند. بيماراني كه 5 هزار 
نفر آنها براس��اس آمارهاي اي��ن نماينده  

خوزستاني سهم استان است. 
 بوي نامطبوع 

مشكالت خوزستاني ها تنها به صنايع 
نف��ت و گاز و ريزگردها با منش��أ داخلي و 
خارجي محدود نمي شود. چند سالي بود 
كه هرازگاهي بويي نامطبوع  خرمش��هر را 
اذيت مي كرد  تا س��ال 91 كه به اهواز هم 
رسيد. به اهواز كه رسيد، رسانه اي هم شد. 
بوي نامطبوعي كه مسئوالن نمي دانستند 
منشأ آن از چيست؟ درست مانند ابهامي 

كه درباره نخس��تين باران پائيزي و نفس 
تنگي خوزستاني ها وجود داشت. در نهايت 
»احمدرضا الهيج��ان زاده« مدير اداره كل 
حفاظت از محيط زيس��ت خوزستان گره 
كار را بازكرد، »نتايج اين بررس��ي ها نشان 
مي دهد واحد خمير مايه و الكل سازي رازي 
كه در مجاورت ش��ركت كشت و صنعت 
دعبل خزاعي قرار دارد مي تواند منشأ بوي 
نامطبوع در هواي اهواز باش��د.« بوي بدي 
كه »سيدشريف حسيني« نماينده اهوازي 
در بهارس��تان  هم خوب به ياد دارد كه تا 
چند سال پيش اين بو  تنها  در خرمشهر 
وجود داش��ت و وقتي  او علت آن را جويا 
مي شود، مي گويند ناشي از وجود كارخانه 
الكل در خرمشهر است. البته الكلي ها زير 

بار نرفتند و مسئوليت آن را نپذيرفتند. 
 آب شربي كه  به خانه رواست

خوزستاني ها نزديك به  11سال است 
كه به علت كيفيت پائين آب لوله كش��ي، 
از  را  خ��ود  آش��اميدني  آب  مجبورن��د 
فروش��ندگان دوره گرد بخرند.  همچنين 

سال هاست كه دستگاه تصفيه آب خانگي 
جزو الينفك لوازم منزل و حتي جهيزيه 
دختران خوزستاني شده است. دنياي اين 
روزهاي اهوازي ها در چنين شرايطي است 
با اين وجود وضعيت آنها از خرمشهري ها 
و آباداني ها بهتر توصيف مي شود. يكي از 
اهوازي ها مي گوي��د: »اين روزها مدام دل 
و روده ش��يرهاي آب، دوش و پمپ آب، 

منزل و مجتمع را بيرون مي ريزيم تا شايد 
سنگريزه ها و آشغال هايي كه همراه با آب 
بيرون مي آيد و بوي ب��دي دارد، كمي از 
بي��ن برود.« اما آنطور ك��ه خود مي گويد 
تالش شان به جايي نمي رسد. از سوي ديگر 
تالش آنها براي جلوگي��ري از انتقال آب 
كارون هم تا به امروز بي نتيجه مانده است. 
آبي كه به گفته مس��ئوالن در دولت هاي 
مختلف براي ش��رب انتقال مي يابد اما به 
گفته »حميدرضا خدابخشي«  كارشناس 
آب نيروي خوزستاني براي صنايع مصرف 
مي ش��ود. »حميد چيت چيان« وزير نيرو 
هم انتق��ال آب كارون در پي تجمع هاي 
چند باره مردم خوزس��تان ب��راي تامين 
آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است: 
»در كش��ور انتقال حوضه به حوضه آبي 
صورت نمي گيرد مگر ب��راي مصرف آب 
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به 
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب 
صورت مي گي��رد.« اظهار نظري كه البته 
انتق��اد واعتراض خوزس��تاني ها را در پي 
داش��ته اس��ت. با اين وجود » عباسعلي 
منص��وري« رئي��س مجم��ع نمايندگان 
اصفهان به صراح��ت از انتقال آب كارون 
براي زمين هاي كشاورزي مناطق مركزي 
سخن به ميان آورده تا باز هم خوزستاني ها 
بگويند ك��ه تا كي باي��د آب كارون براي 
آبياري  زمين هاي برنج در مناطق كويري 

به هدر داد؟ 
 60 سال پيش؛ لندن

وضعي��ت خوزس��تان به اي��ن جا كه 
مي رسد افكارعمومي مي پرسند آيا با تمام 
اين نش��انه ها گزارش روزنامه »تايم« واقعًا 
يك »گاف بزرگ« اس��ت؟ آنها مي ترسند 
همان طور كه رسانه ملي آلودگي هوا، زمين 
و آب خوزس��تان را قبول ندارد، مسئوالن 
هم همچنان در پيدا كردن  راه حلي براي 
حل مشكل تنفس خوزستاني ها به جوابي 
نرسند. باران اسيدي كه براساس گفته هاي 
سيد حسين هاشمي، وزير بهداشت، درمان 
وآموزش پزشكي  در 60 سال پيش هم در 
انگلستان بوقوع پيوسته است. لندني ها به 
خوش شانسي خوزستاني ها نبودند. باران 
اسيدي كه در لندن باريد به مرگ 4 هزار 
نفر منتهي ش��د. مسأله ديگري هم وجود 
دارد. پيامدهاي آلودگي هواي خوزستان، به 
خوزستان ختم نخواهد شد؛ همان طور كه 
پيامدهاي خشك شدن درياچه اروميه به 
آذربايجان ش��رقي و غربي محدود نخواهد 
ش��د. آن هم در زماني ك��ه درياچه اروميه 
آب شرب، كشاورزي وصنايع هيچ استاني 
را تأمي��ن نمي ك��رد. آب ش��وری بود كه 
اكوسيس��تم آن منطقه را زنده نگه داشته 
بود. خش��ك ش��دن رودخانه كارون قصه 

ديگري است. 
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Sudoku 
Puzzle 
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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... 

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

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

فشار خون باال بیماری ای است 
که اغلب به صورت نهفته در انسان 
دیده می شود و زمانی متوجه این 
مشکل می شویم که شاید خیلی 

دیر شده باشد.
فشار خون باال هنگامی رخ می 
دهد که میزان نیــروی وارده از 
طرف خون به دیواره ی رگ ها 
افزایش می یابد و قلب مجبور به 

تقالی بیشتری 
پمپاژ  برای 
ن  خــو
به ســایر 

بخــش 
هــای بدن 

است. 
برخی 

افــراد دارای زمینه ژنتیکی برای 
ابتال به فشــار خون باال هستند، 
اما بســیاری از مردم به دلیل در 
پیش گرفتن سبک زندگی ناسالم 
همانند سیگار کشیدن، استرس 
فراوان، کاهش آب بدن، استفاده 
از الکل، ورزش نکــردن و غیره 

دچار این بیماری می شوند.
فشــار خون باال عوارضی نظیر 
بی خوابی، کاهش و حتی از دست 
دادن بینایی، زوال تدریجی عقل، 
اختالالت  و  کلیوی  مشــکالت 

عملکرد جنسی را در پی دارد. 
در بدترین شرایط این بیماری 
می تواند منجــر به بروز حمله 

قلبی و یا سکته مغزی گردد.
•

اعداد را درک کنید
گیــری  انــدازه 
میــزان فشــار 
خون شامل دو 

عدد است: 
د  عــد
سیستولیک و 

عدد دیاستولیک 
)سیســتولیک عدد ماکزیمم و 
دیاستولیک عدد مینیمم است(. 

عدد سیستولیک فشــار عروق 
انقباض قلب  خونی در حالــت 
و عدد دیاســتولیک فشار عروق 
خونی در حالت استراحت قلب را 

نشان می دهد.
محدوده ی فشــار خون طبیعی 
بین 9 تا 12 )عدد سیستولیک( 
و 6 تــا 8 )عدد دیاســتولیک( 
اســت. این اعداد در حالت قبل 
از افزایش فشــار خون به 12 تا 
14 )عدد سیستولیک( و 8 تا 9 
)عدد دیاســتولیک( و در حالت 
فشــار خون به بیش از 14 )عدد 
سیستولیک( و بیشتر از 9 )عدد 

دیاستولیک( می رسد.
•

بیایید به داروها نگاهی منصفانه 
داشته باشیم

اگرچه راه متعارف درمان فشــار 
خون باال اســتفاده از دارو است، 
اما این امر معضالتــی را هم در 
پی دارد. مصرف دارو ممکن است 
سبب کاهش فشار خون شود، اما 
گاهی با این کار تنها سبب پنهان 

کــردن و پوشــاندن 
بیماری می شود و مشکل را به 
صورت اساسی حل نخواهد کرد.  
عالوه بر این نمی توان از عوارض 
جانبی ایــن نــوع داروها نظیر 
افزایــش خطر آســیب کلیوی، 
مشکالت گوارشی، از دست دادن 
بینایی، باال رفتن تری گلیسرید 
و کلســترول بد خون و از دست 
رفتن مواد معدنی ضروری بدن 

نظیر پتاسیم  چشم پوشی کرد.
•

ایجاد تغییرات مثبت در شیوه 
ی زندگی

اگر شما جزو افرادی هستید که 
زیاد عصبانی می شوید و یا تنش 
دارید، یادگیری راه های کنترل 
استرس می تواند نقش مثبتی در 

زندگی شما داشته باشد
در بســیاری از مــردم در پیش 
گرفتن شــیوه ی زندگی سالم، 
بدون هیچگونه نیازی به مداخله 
ی دارویی، اثرات چشــم گیری 
را در کاهش فشار خون خواهد 

داشت.
بســیاری از افراد در وهله ی اول 
به سراغ درمان دارویی می روند، 

اما می تــوان در طول زمان و به 
صورت گام به گام به کنترل علت 

بیماری نیز پرداخت.

در اینجا به پنج روش طبیعی 
برای اجتناب و یا کاهش فشار 

خون باال اشاره شده است.
•

عدم مصرف الکل
مصرف مشــروبات الکلی سبب 
افزایش فشــار خون می گردد. 
اگر افرادی را می شناسید که از 
مشروبات الکلی استفاده می کنند 
و از فشــار خون باال نیز رنج می 
برند، توصیه به قطع مصرف آن 
می تواند در کاهش فشار خونشان 

موثر باشد.
• 

استمرار در ورزش
امروزه انسان ها بیش از هر زمان 
دیگری دچار کم تحرکی شده اند. 
افرادی که زمان بسیار زیادی از 
زندگی خود را در پشــت میزها، 
درون خودرو و یا روی نیمکت ها 
سپری می کنند. در حال حاضر 
نیز شاهد افزایش روزافزون چاقی 

در میان افراد هستیم که خود این 
امر رابطه نزدیکی با افزایش فشار 
خون و حتی افزایش خطر ابتال به 

دیابت و سرطان دارد.
اگرچــه ورزش در ابتدا ســبب 
افزایش فشار خون می شود، اما 
با باز کردن رگ های خونی سبب 
عادی شــدن فشار خون خواهد 

شد. 
ورزش مداوم، حتی اگر به صورت 
پیاده روی سریع روزانه باشد می 
تواند سبب کاهش و کنترل فشار 
خون گردد و بسیاری از مردم می 
توانند با انجام این کار، وابستگی 
به مصرف داروها را کاهش دهند. 
اگر شــما مدت زمان طوالنی را 
بــه دور از ورزش بــوده اید، می 
توانید با کمک گرفتن از مشاوران 
آموزش دیده، به آرامی شــروع 
به ورزش کنیــد تا بدنتان برای 
تطبیق خود با این فعالیت جدید 

فرصت داشته باشد.
• 

آرامش روزانه 

5کاهش فشار خون باال با            راهکار
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دیدگـــــاه...
شرایط زندگی بسیاری از افراد و 
ســبک زندگی جدید سبب می 
شود تا شخص همواره در معرض 
استرس باشــد که خود این امر 
موجب افزایش فشار خون خواهد 
بود. اگر شما جزو افرادی هستید 
که زیاد عصبانی می شــوید و یا 
تنش داریــد، یادگیری راه های 
کنترل اســترس می تواند نقش 
مثبتی در زندگی شــما داشته 

باشد. 
کم کردن شتابزدگی در زندگی و 
توجه به کیفیت زندگی، اختصاص 
اوقات بیشــتری به خــود برای 
استراحت، انجام کارهای سرگرم 
کننده، اختصاص چند دقیقه در 
روز )حتی کم( به تنفس عمیق، 
رفتن به دامان طبیعت، قدم زدن 
و دقایقی نشستن در یک جای 
آرام می توانند تأثیرات شــگفت 
انگیزی بر کاهش فشار خونتان 

داشته باشند.
• 

اجتناب از مصرف سیگار
سیگار کشــیدن سبب انقباض 
رگ های منتهی به دست و پا و 
همچنین سخت شدن جداره ی 

رگ ها می شــود و همه ی این 
عوامل موجب افزایش فشار خون 

می گردند. 
نکتــه ی قابل توجه اینکه اغلب 
بعد از ترک سیگار، فشار خون به 
حالت طبیعی خود برمی گردد 
و سالمت کلی بدن به نحو قابل 

توجهی بهبود می یابد. 
اگر بــرای ترک ســیگار نیاز به 
کمک دارید، می توانید از خانواده، 
دوستان و حتی جامعه پزشکی 

کمک بگیرید. 
شــاید تنها کار و قطعا بهترین 
کاری کــه امروز می توانید برای 
کمک به ســالمت خــود انجام 

دهید ، ترک سیگار است.
• 

غذا خوردن سالم
 کمبود مواد مغذی و اســتفاده 
از نمک زیاد در غذاهای آماده و 
فست فودها عامل بسیار مهمی در 
فقر غذایی و افزایش فشار خون 
به حساب می آیند. برای عملکرد 
بهینه ی سیستم بدن توصیه می 
شود تا از مصرف غذاهای بسته 
بندی شده، کنسرو شده و فست 

فود ها خودداری کنید.

تخم مرغ تعادل کلسترول خون 
را مختل نمی کنــد و منجر به 

بیماری های قلبی نمی شود. 
در واقع مصرف مناسب و منظم 
تخم مرغ های ارگانیک می تواند 
  LDL  سبب افزایش اندازه ذرات
گــردد که این امر خود ســبب 
کاهش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی می شود. یک رژیم غذایی 
مناسب و رنگارنگ که متشکل 
از انــواع میوه هــای ارگانیک، 
ســبزیجات، چربی های سالم و 
سایر مواد و ترکیبات غذایی مورد 
نیاز بدن است می تواند به منظور 
کاهش فشار خون مورد استفاده 

قرار گیرد.

نکته مهم
توجه داشته باشید که شما باید 
فشــار خونتان را به طور منظم 
اندازه گیری کنید، خصوصا اگر 
به یکی از عوامل موثر در ابتال به 
فشار خون دچار هستید. داشتن 
یک دســتگاه اندازه گیری فشار 
خــون در منزل می تواند موثر و 

مفید باشد.
•

اکنون سخن ما با خاتمی ست. 
چه خاتمی از نوع اول و فریبکار 
حرفــه اى باشــد و در خدمت 
حکومت ســرکوبگر اسالمی، و 
چه یك فریب خورده ى حکومتی 
ضعیف النفس و ضعیف االراده، و 
چه اصال انسانی باشد دلسوز مردم 
که می خواهد نه سیخ حکومت 
بسوزد نه کباب مردم، و بهترین 
راه را ایــن نوع »میانــه روى« و 
»اعتدال« بداند، و عوارض خنثی 
و منفی سیاست بازى هایش را به 

چشم ببیند.
همین بازى آخر »آشتی ملی« و 
حضور در راهپیمایی 22 بهمن، 
با خفت دادن بــه مردم مخالف 

حکومت به اتمام رسید. 
ظاهرا به خوِد خاتمی هم اجازه ى 
حضور در این راهپیمایی آشتی 
جویانه داده نشــده است چرا که 
ما در هیچ ســایت و روزنامه اى 

-تا این لحظــه- عکس و خبرى 
در این باره ندیده و نخوانده ایم. 
با چنین وضعی که او نه اجازه ى 
خروج از خانــه دارد، نه اجازه ى 
حضور در تشییع جنازه ى دوست 
و رییس اش هاشمی رفسنجانی، 
و نه -احتماال- اجازه ى حضور در 
راهپیمایی 22 بهمن، این سوال 
مطرح می شــود که خاتمی تا 
کی می خواهد ســِر خود و ما را 
با ســخنان میانه روانه اش کاله 

بگذارد؟!
با ُحسن نیت هم می توان انسان 
ها را به سمت جهنم هدایت کرد. 
اساس در سیاست، داشتن حسن 
نیت نیست؛ اساس عمل منتهی 
به کسب منافع مردم است. حسن 
نیت هر قدر هم صادقانه و خالص 
باشد، در لجنزار زندگی به تدریج 
بــوى لجن خواهــد گرفت و در 
نهایت به حماقت صاحب حسن 

نیت یا فریبکارى او نسبت داده 
خواهد شد. 

آیا خاتمی متوجه این امر ساده 
و بدیهی هست، و یا می خواهد 
خود را به ندیدن و نشنیدن بزند 
و روشی را که بیست سال است 
از آن استفاده می کند هم چنان 
به کار گیرد و عمر عزیز مردم را 
با این روش بی حاصل بیســت 
ســال دیگر بر باد دهد؟ آیا او تا 
این لحظه متوجه نشــده که در 
فرمول »آشتی ملی« اش باید دو 
عامــل را جابه جا کند و به جاى 
دعوت از »مردم« براى آشــتی 
ملی با »حکومت«، از »حکومت« 
بخواهد که با »مردم« خســته و 

غارتزده ى ایران »آشتی« کند...
این ســوالی ست که خاتمی اگر 
واقعا وجدان داشته باشد، باید به 

آن پاسخی صادقانه بدهد...

خامتى تا كى مى خواهد سِر خود ...   << ادامه از صفحه: 11

آیا جاستین ترودو درمسافرت به آمریکا درمصاف 
ترامپ همانند ژان کرتین عمل خواهدکرد؟

شایسته الهامی)مونتریال(
10 فوریه:   بعد از عمل تروریستی 
شب 29 ژانویه در مسجد شهر 
کبک که باعث کشته شدن 6 
مســلمان و زخمی شدن دهها 
نفر شد، مردم مونتریال و کبک 
با حضور صمیمانه و با شــکوه 
خود در اجتماعات احساســات 
خود را نشــان دادند. ایشــان 
همچنین با نوشتن نظر خود در 
روزنامه ها و یا همدردی با آنها 
نفرت خود را از این اعمال نشان 
دادند. یکشنبه شب پنجم فوریه 
 tout le monde en در برنامــه
parle دو نفــر از این افرادی که 
جان سالم بدر برده بودند همراه 
با فیلیپ کوئیارد نخســت وزیر 
کبک دعوت شده بودند. اسم هر 
دو آنها محمد بود و یکی از آنها 
میگفت که با داشتن سه دکترا و 
تکلم بزبان فرانسه نتوانسته بود 
در حوزه تحصیالت خود کاری 
پیدا کند. این وضعیت همه بعد 
از یازده سپتامبر بوجود آمده و در 
این رابطه هم تمام تبلیغات منفی 
چه قبل و چه بعد از زمان انتخاب 
پولین ماروا شدت پیدا کرده بود. 
ولی بیشــتر آن تبلیغات منفی 
با عکس العمــل و برخوردهای 
محبت آمیز مردم تا حدودی از 

بین رفت. 
در هیاهوی غم آلود این همدردی 
ها بخاطر این فاجعه، جاســتین 
ترودو باز هم زیر یکی دیگر از قول 
های انتخاباتی خود زد و از اصالح 
پروســه انتخابات چشم پوشی 
کرد. او بعد از کشاکش طوالنی 
و تغییر سمت خانم مریم منصف 
برای انحراف مسئله و انتخاب یک 
وزیر دیگر بجای او براحتی موفق 

به انجام این کار شد.
کاندیــدای حزب  از14  یکــی 
کنســرواتیو در مناظره شــنبه 
شب چهارم فوریه برای انتخاب 

رهبریت حزب میگوید:
"ترودو در مورد کســری بودجه 
10 میلیــاردی و برگشــت به 
وضعیت عادی صندوقهای پستی 
و اصالحیه مربوط به انتخابات به 

قولش عمل نکرده است."
باید باین لیست موارد زیر را هم 

اضافه بکنیم:
- صدور مجوز بــرای ایجاد لوله 

های نفتی
- رسیدگی نکردن به مشکالت 
بومیان کانادا که در زمان انتخابات 

تبلیغات زیادی کرد.
- فروش 15 میلیارد دالر اسلحه 
به عربستان ســعودی که برای 
کشــتار کودکان و مردم بیگناه 

یمن بکار میرود.
- باز نکردن سفارت ایران بخاطر 

راحتی ایرانیان ساکن کانادا 
- افزون بر این، روز ســه شنبه 

هفتم فوریه در یک حرکت دیگر 
برگشت به عقب، صحبت از تغییر 
قانون بازنشستگی از 65 سال به 

67 سال است. 
نخســت وزیر البته توانسته در 
همین هفتــه 372 میلیون دالر 
آمریکائی به بمباردیه قرض بدهد 
و این با کمکهای میلیاردی قبلی 

او فرق دارد. 
گفتنی است که در نظرسنجی 
»ســی تی وی« فقط 34 درصد 
از کانادایی ها موافق این مسئله 

بودند. 
)یادآوری میشود سال 2008 هم 
دولت هارپر 350 میلیون دالر به 

بمباریه قرض داده بود.( 
همه این مشکالت را مردم کانادا 
در زمان هارپر داشتند و امید به 

تغییر بود که او انتخاب شد. 
در نتیجه هزینه کردن میلیونها 
دالر از جیــب مالیات دهنده ها 
برای انجام یک انتخابات بی معنی 

برای چه بود؟
میگویند شما در زمان انتخابات 
میتوانید هر قولی را بدهید چون 

آنرا انجام نخواهید داد.
روز جمعه سوم فوریه در صفحه 
ده روزنامــه 24 کاریکاتوری از 
جاستین ترودو با دماغ پینوکیوئی 
چاپ شــده بود. در این تصویر 
مردم کانــادا را بعنوان ســنبل 
صندوق رای نشان میداد و ترودو 
در حالی که داشت عکس سفلی 
میگرفت، ورقه ای را با نوشــته 
" قول انتخابات بتناســب رای" 

بدرون صندوق می انداخت.
این عوام فریبی ها و سلفی گرفتن 
ها و شرکت در مراسم همدردی با 
مردم در کشتار مسلمانهای شهر 
کبک و مسافرتهای استانی برای 
تحمیق مردم نتیجه را برعکس 
میکند و امکان برنده شدن حزب 
کنسرواتیو را در انتخابات آینده 
بیشتر خواهد کرد. در این صورت 
جاســتین ترودو مسئول خواهد 

بود، نه مردم کانادا. 

از آن باالتر اگر در ماه می کوین 
اولیری که خود را ترامپ کانادا 
رهبر حزب کنسرواتیو  میداند، 
بشــود دیگر فاجعه خواهد بود. 
انتخاب حزب کنسرواتیو  خطر 
از ایــن نظر وجــود دارد که در 
انتخابات اکتبر 2015 این حزب 
بعنوان حــزب مخالف انتخاب 
شــد نه حزب ان دی پی، یعنی 
گرایش مــردم باین حزب هنوز 

زیاد است.
 در مورد مســافرتهای استانی 
ترودو در هفته هــای اخیر، دو 
ســوم مردم در نظرسنجی ها 
گفته اند که این مسافرتها تلف 
کردن پول مالیــات دهنده ها 
اســت و ارزش چندانــی ندارد. 
جالب اینســت که ترودو بعد از 
جریان جلوگیری از مهاجرین در 
آمریکا با دلسوزی طرف مهاجرین 
را گرفت ولی هنوز در باز کردن 
سفارت ایران تردید دارد در حالی 
کــه ایران یکــی از همان هفت 

کشور است. 
دوشنبه ششم فوریه، وزیر دفاع 
کانــادا برای دیــدار وزیر جنگ 
)!( ببخشــید وزیر دفاع آمریکا 
رفــت آینده نشــان خواهد داد 
در تصمیماتی که برای ســوریه 
و روســیه و ایران گرفته میشود 
تا چه انــدازه بتوانند کانادا را در 

خدمت داشته باشند. 
در همیــن هفتــه دو تن دیگر 
از وزیران هم بــه امریکا رفتند، 
یکی از آنها خانم کریستا فریلند 
وزیر خارجه است که جایگزین 
اســتفن دیون شــد. او از زمان 
بوجود آمدن درگیریهای اکراین 
با روسیه مخالف بود گویا کسی 
اســت که در آن زمان از طرف 
روسیه تحریم شده و حق رفتن 

به روسیه را ندارد. 
قرار است سیزدهم فوریه ترودو 
عازم آمریکا بشود. امیدوارم ترودو 
از سـَـلف خود ژان کرتین بیاموزد 
و همانطور کــه کرتین در زمان 
حمله به عراق بــه جورج بوش 
»نه« گفت و با آمریکا مشارکت 
نکرد؛ او هم کانادا را از پیروی از 
دارد؛  برحذر  آمریکا  سیاستهای 
چون تا حــاال کار قابل توجهی 
که به نفع مردم کانادا باشد انجام 
نداده است. حداقل صلح دوستی 
مردم کانادا را به ترامپ یادآوری 

کند.
این وضعیت را مــردم عادی در 
انتخابات آینده بــه یاد خواهند 
ســپرد. نتیجه آن مسلمًا برای 
حزب ترودو خــوب نخواهد بود 
مگر اینکه طبــق معمول مردم 
بخاطر گریز از یک بدتر بیک بد 
رای بدهند و این دور و تسلسل 

ادامه پیدا کند. 
•

فروش بلیت 
همه روزه  در تپش دیجیتال: 

5 1 4 - 2 2 3 - 3 3 3 6

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدوضیافت
شنبه 18 مارس
در سالن شکوهمند 

Embassy Plaza38 :ص 
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 همدردی

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...   << ادامه از صفحه: 7

}<< ادامه در صفحه: 37{

همــدردی
دوستان دیرین و ارجمند، سرکار خامن فرشته، جناب امیر عابدی 

آقای مرتضا صادقی عزیز، خانواده ها و عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز برادر  عزیز و دلبند شما در ایران باعث تالم خاطر گردید. 

ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان، 
خود را در غم شما شریک می دانیم. 

در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

دوست قدیمی و ارجمند، 
جناب آقای امیر عابدی
خانواده های عزیز سوگوار

ما نیز در اندوه از دست رفتن برادر عزیزتان در ایران،  
با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم 

و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم. 
ما را در کنار خود بدانید. 

بیژن احمدی و خانواده 

دوستان ارجمند
سرکار خامن فریبا پیدا )ملکی( 
جناب آقای دکتر محمد ملکی 

خانواده های عزیز سوگوار

درگذشت غم انگیز مادر، و مادر همسر گرامی تان 

شادروان بانو رباب فرید )پیدا( 
را در ایران، به شما تسلیت عرض نموده،  

برایتان  در این روزهای دشوار، 
بردبارى و پایدارى آرزومندیم.

ما را در کنار خود بدانید. 

یوسف تیزهوش، عبداله خیامی، حمید چوپانی، فریدون 
مودت، طهمورث طوسی، دکترجوادمعین درباری، محمد 
شکیب نیا، بهمن ناصری، حسین ناصری، رضا ناظم، کاظم 
اسدی، نادر نادرپور، وحید خلجی، حسین صمیمی، دکتر 

منوچهر بهامین، دکترجاوید موسوی، محسن پرنیانی، 
جمشید بهشتی، علی مهبد، محمدتقی حجازی، رضانژاد، 

محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

 همــدردی

با این روند می دانستند. قرارداد 
اقتصادی ترانس پاسیفیک )ماوراء 
اقیانوس کبیر( میــان آمریکا و 
کشورهای جنوب شرقی آسیا و 
پیمان اقتصادی نفتا میان کانادا 
و مکزیــک و تعامالتی که میان 
آمریــکا و اروپــا در دوران اوباما 
شروع شد همگی برای سازگاری 
اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا 
و متحدان آن با تحوالت شتابان 
پیش گفته بــود. اما در مقابله با 
این روند سازگار سازی که ضامن 
حفظ منافع آمریکا و متحدان آن 
است، به ناگاه دیو ناسیونالیسم 
افراطی از گســلی که شــکاف 
عمیق طبقاتی و قطبی شــدن 
جامعه آمریکا پدید آورده بود سر 

برآورد و میز بازی را وارونه کرد.
ظهور ترامپ آن هم پس از پایان 
ریاســت جمهوری باراک اوباما 
مرا به یاد آرزوهــای برباد رفته 

میخائیل گورباچف می اندازد. 
او که در آرزوی گذار مسالمت آمیز 
شوروی تک حزبی به دموکراسی 
سیاســی بود به ناگاه با کودتای 
نافرجام حزبی و پیامد واکنشی 
آن - یعنی ظهور یلتسین - رو به 
رو شد. شوروی از هم پاشید اما نه 
روسیه و نه کشورهای جدا شده 
از آن، هیچ کدام به دموکراســی 
نرسیدند و حاال سالهاست مردی 
همه قدرت را در کرملین قبضه 
کرده که مورد ســتایش ترامپ 
و ســران احزاب راست و راست 

افراطی در همه جهان است.

ایران و آمریکا در دوران ترامپ
هرچند مناسبات ایران و آمریکا 
در دوران ترامپ به آســانی قابل 
پیش بینی نیست اما سخت نگران 
کننده اســت. می توان بدترین 
سناریو تا ادامه همین مناسبات 
پرتنش امــروز را متصور بود. اما 
بهبود مناسبات با آمریکا در دوره 
ای که در هر دو ســو افراطی ها 
در قدرتند ســرابی بیش نیست. 
البته این مناسبات صرفا تابع دو 
متغیر اصلی حکومت های ایران 
و آمریکا نیســتند و متغیرهای 
جهانی و منطقه ای تعیین کننده 
ای بطور مستقیم و غیرمستقیم 
در آن دخیلند که مهم ترین آنها 

را برمی شمرم:

1( روسیه
حکومت پوتین کــه آن هم در 
توهــم تجدید عظمت روســیه 
ســیر می کند، منطقا تــا آنجا 
از جمهــوری اســالمی در برابر 
فشــارهای اقتصــادی و نظامی 
دولت ترامــپ حمایت می کند 
که آن را در خدمت استراتژی و 
اهداف ناسیونالیستی خود ارزیابی 

کند. 
البته در پوزیسیون بازی شطرنج 
سیاسی روسیه با آمریکا و متحدان 
آن جمهوری اسالمی مهره مهمی 
است. با این همه اگر روسیه برد 
خود را در قربانی کردن این مهره 
ببیند، تردیدی به خود راه نخواهد 
داد. شاید همکاری های نظامی و 

اقتصادی تنگاتنگ ایران و روسیه 
علیه داعش که ترامپ نیز نابودی 
آن را از اولویــت های خود اعالم 
کــرده، در حال حاضــر عامل 
بازدارنده ای در برابر ماجراجوئی 
های نظامی آمریکا و اســرائیل 
ایران باشد. همکاری های  علیه 
ایران و روسیه، بویژه در سوریه و 
عراق از مولفه هایی است که می 
تواند بر مناسبات کنونی ایران و 
آمریکا اثرگذار باشد و مانع بدتر 
شدن این مناسبات گردد. اما به 
باور من از آنجــا که ادامه تنش 
میان ایــران و آمریکا در خدمت 
اهداف دراز مدت اســتراتژیک و 
منافع اقتصادی روســیه بوده و 
هست، حکومت این کشور هیچ 
تمایلی به بهبود مناسبات ایران و 

آمریکا ندارد.

2( احتــادیه اروپا
کشــورهای اتحادیه اروپا همراه 
با روسیه و چین از حفظ برجام 
حمایــت می کنند و خواســتار 
بهبود مناســبات بــا جمهوری 
اســالمی ایران هستند. در میان 
جناحهای جمهوری اسالمی نیز 
بر سر مســاله ضرورت گسترش 
مناســبات ایران و اتحادیه اروپا 

اختالف نظری دیده نمی شود.
در سالهای گذشته بعلت تحریم 
های اقتصادی، میزان ســرمایه 
گذاری های خارجی در ایران به 
شدت محدود بوده است. با پایان 
گرفتن نسبی تحریم ها، سرمایه 
گذاری در صنایــع نفت و گاز و 

پتروشیمی و نیز تجارت با ایران 
برای سرمایه ها و تولید کنندگان 
بین المللی جذاب  شــده است.  
اروپا بویژه بخاطر رشد اقتصادی 
ناکافی بــه بازار ایــران نیازمند 
اســت. ورود سرمایه ها و صنایع 
اروپایی به ایران، سرمایه گذاران 
و تولید کنندگان آمریکایی را نیز 
به گســترش مبادالت اقتصادی 
و تجــاری با ایــران ترغیب می 
کند که این خود می تواند اهرم 
مهمی برای فشــار بر حکومت 
ترامپ و ممانعت از وخیم ترشدن 

مناسبات ایران و آمریکا باشد. 
گسترش مناســبات اقتصادی و 
تجاری اروپا و ایران به خودی خود 
عامل مهمی در مخالفت اروپا با 
ماجراجوئی های احتمالی ترامپ 
در ایــران خواهد بــود. آنچه در 
مورد اهمیت مناسبات اقتصادی 
اروپا و ایران و اثرات آن بر کاهش 
احتمال دخالت نظامی آمریکا در 
ایران و ترغیب آمریکا به نزدیکی 
با ایران گفته شد، تا اندازه ای در 
مورد مناسبات اقتصادی و تجاری 

ایران و چین نیز صدق می کند.

3( متغیرهای منطقه ای
الـف: عربستان و امیرنشین های 

حاشیه خلیج فارس
در  اسالمی  مداخالت جمهوری 
امور کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس بزرگتریــن علت ترس و 
دشــمنی این کشــورها با ایران 

است.
نقش منفی عربستان و کشورهای 
کوچک حــوزه خلیج فارس چه 

در گذشته علیه توافق هسته ای 
ایران و پنج بعالوه یک و چه هم 
اکنون در ترغیب آمریکا به ایجاد 
فشــارهای اقتصادی و تهدیدات 
نظامی بسیار برجســته و موثر 

است.
البی های این کشــورهای عربی 
ثروتمند در کنار ســنا و کنگره 
آمریــکا در تصویب مقــررات و 
قوانین ســخت گیرانه و تشدید 
و تمدید تحریمها علیه ایران در 
سالهای گذشته بسیار موثر بوده 
اند. بــا پایــان گرفتن حکومت 
اوبامــا و روی کار آمدن ترامپ 
احتماال فعالیت و نیز اثر گذاری 
این البی ها افزایش پیدا خواهد 
کرد. با توجه به اصرار جمهوری 
اسالمی در ادامه مداخالت نظامی 
و سیاسی در کشــورهای عراق، 
سوریه، لبنان، یمن و حمایت از 
جمعیت ناراضی شیعیان بحرین و 
عربستان سعودی نمی توان تصور 
کرد که نقش عربستان و متحدان 
آن در تنش افزایی میان ایران و 
آمریکا به این آســانی ها کاهش 

پیدا کند. 
برعکس، آنها برای درگیر کردن 
علیه جمهوری  ترامپ  حکومت 
اسالمی همه امکانات خود بویژه 
ظرفیت هــای مالی خویش را به 

کار خواهند گرفت.
بر ناظــران امور ایران پوشــیده 
نیست که عربستان و امارات همراه 
با فشــار بر دولت جدید آمریکا 
برای برخورد قاطع با جمهوری 
اسالمی فعاالنه از گروه هایی مثل 
مجاهدین خلق، حزب دموکرات 

کردســتان و گروه های مســلح 
بلوچستان و هر محفل سیاسی 
ایرانی که خود را با سیاســتهای 
عربستان و اسراییل سازگار کند، 

حمایت مالی می کنند.
ب- اسرائیل:

خصومت جمهوری اســالمی با 
اسرائیل و اصرار بر ادامه گفتمان 
مبتنی بــر نابودی اســرائیل از 
جغرافیــای سیاســی یکــی از 
مهمترین دالیــل افزایش تنش 
میان ایران و آمریــکا و از موانع 
مهم ارتقاء مناسبات اقتصادی و 
سیاســی اعضای اتحادیه اروپا با 

ایران بوده و هست. 
این مشــی جمهوری اســالمی 
که تــا به امروز راســت افراطی 
اسرائیل از آن برای جلب حمایت 
جهانی و به فراموشــی سپردن 
مساله فلســطینی بهره برداری 
های زیــادی کرده، عامل مهمی 
در نزدیــک کردن عربســتان و 
امیرنشــین های خلیج فارس با 
اسرائیل و اتحاد نانوشته آنان علیه 
ایران است. در دوره اوباما بهبود 
مناسبات ایران و آمریکا علیرغم 
ادامه دشمنی ایران با اسرائیل و 
مداخالت ایران در امور کشورهای 
منطقه امکانپذیر بود. اما با روی کار 
آمدن دولت ترامپ می توان گفت 
که این فرصت دست کم تا زمانی 
که حکومت ترامپ پابرجاست از 
میان رفته است. دولت نتانیاهو، 
قطعا در کشاندن حکومت جدید 
آمریکا به رویارویی با ایران از هیچ 
کوششــی فروگذار نخواهد بود. 
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ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

مرگ از درون...
هیچوقت در زندگی تان به خاطر 

احساس ترس عقب ننشینید. 
همــه ی ما بارها ایــن جمله را 
شنیده ایم که »بدترین اتفاقی که 
ممکن است بیفتد چیست؟ مثاًل 

اینکه بمیرید؟ 
اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن 

است برایتان رخ دهد نیست …«
بدترین اتفاق در زندگی این است 
کــه اجازه دهیــد در عین زنده 

بودن، از درون بمیرید.
 

عشق من قوی باش... 
اگر در دل کســی جایی نداری، 

فرش زیر پایش هم نباش...
جایی که بــودن و نبودنت هیچ 
فرقی نــدارد؛ نبودنت را انتخاب 
کن. اینگونه بــه بودنت احترام 

گذاشته ای...
محبوب همه باش، معشوق یکی.

مهــرت را به همــه هدیه کن، 
عشقت را به یکی...

با هر رفتنی اشک نریز 
و با هر آمدنی لبخند نزن؛
شاید آنکه رفته باز گردد 

و آنکه آمده، برود...
و آنقدر محکم و مقتدر باش که 
با این محبت هــا و بی مهری ها 

زمین گیر  نشوی...
الزم اســت گاهــی در زندگی، 
بعضی آدمها را گم کنی تا خودت 

را پیدا کنی ...
بعضی از آدم ها را باید دوســت 

داشت،
اما بعضی ها را فقط باید داشت...

 

ببخش...
آیا حاضرید برای تهیه شام امشب 
خود در زباله های دیشب دنبال 

غذا بگردید؟! 
پس چگونه حاضر می شــوید با 
جستجو در آشغال های کهنه ی 
ذهنی، تجربه های فردای خود را 

بیافرینید؟ 
رها شدن از دست حرف و سخن 
کسی که باعث آزار شما شده فقط 
با بخشــیدن آن فرد امکان پذیر 
است. با بخشیدن خود و دیگران 
از دست خاطرات تلخ راحت می 
شوید و همین آرامش باعث می 
شود که آنچه را که اتفاق افتاده 
فراموش کنیــد. اکنون زمان آن 
رسیده که خاطرات خوش، نگاه 
خوش بینانــه و واقع بینانه را به 

همه ی ابعاد زندگی بیندازید. 

باید تالش کنی...
فرد موفق و پولدار مراحل زیادی 
را طی کرده اســت تــا به ثروت 

امروزش برسد....
گاهی ما با نگاه کردن به یک فرد 
موفق و ثروتمند آرزو می کنیم 

که جای او باشیم؛
ما فقط آرزو داریم به همان اندازه 
پول و ثروت داشته باشیم اما به 
ندرت حاضر خواهیم شد مراحلی 
را که او طی کرده، نیز بپذیریم.  

مثل این است که شما آرزو دارید 
مانند فالن قهرمان قوی و سریع 
باشید، اما حاضر نیستید ورزش 

کنید! 
و یا مانند فالن دانشمند و استاد، 
جایگاه باالی علمی داشته باشید 
اما حاضر به از خود گذشتگی در 

مطالعه و تحقیق نباشید! 
اگر انتظــار دارید مانند یک فرد 
موفــق و ثروتمند باشــید باید 
مراحل آن را طی کنید، باید بی 
خوابی بکشید. باید سختی ها و 
فشارهای مختلف را تحمل کنید 
باید صبح ها زودتر بیدار بشوید و 

شب ها دیرتر از بقیه بخوابید. 
باید یاد بگیرید به اندازه چند نفر 
کار کنید وگرنه واقعا مســخره 
اســت که رویای ثروتمند شدن 

داشته باشید
------------------

 عشق...
تنهایی تان را با کسی

 قسمت کنید 
که سال ها بعد 

شما را همین گونه که هستید 
دوست بدارد

با موی سپیدتان ، 
شیـار زیر چشم تـان 

و لرزش دست و دلتان...  
----------------- 

به یکدیگر دروغ نگویید
 آدم است... 

باور می کند دل می بندد!
--------------- 

خواهان آنم که ضربان قلبتان
به لبخندهای مکرر تکرار شود

و هر آنچه به دل آرزو  دارید
بی بهانه ای از آن شما باشد... 

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

عشق و زیبایی... 
بچه ها هرگز مادرشــان را زشت 

نمی دانند؛
اگرکسی یاجایی را دوست داشته 

باشید
آنها را زیبا هم خواهید یافت، زیرا 
حس زیبا دیدن همان عشــق 

است
----------------- 

سعی کن آنقدر کامل باشی
   که بزرگترین تنبیه تو

برای دیگران
گرفتن خودت از آنها باشد!

-------------- 
ما به این دلیل روی کره ی زمین 
زندگی می کنیــم که از زندگی 

لذت ببریم...
به حرف های کسانی که به شما 
چیــزی غیر از ایــن می گویند 

گوش ندهید!

------------------
خنداندن افراد

موجب فراموشی مشکالتشان می 
شود؛ چه انسان نیکوکاری ست

آن کس که فراموشی را به دیگران 
هدیه می دهد.

 ---------------
گمان می کنم هر آدمی 

باید پشت پنجره ی اتاقش،
یک گلدان گل شمعدانی

داشته باشد، 
که هر بار گلهایش خشک می 

شود و دوباره گل می دهد، 
یادش بیفتد که روزهای غم هم

به پایان می رسند!
 ---------- 

شانس و تالش
رئیس افسانه ای مک دونالد:

شانس با تالش ارتباط مستقیم 
دارد.

هر چه قدر بیشتر تالش کنید 
خوش شانس تر خواهید بود.

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

 رشد...
بسیاری از دانه ها هرگز رشد نمی 

کنند؛
اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق 

بیفتد؛ 
بهتر است بیش از یك بار تالش 

کنید!
-----------  

باور کنید!...
اگــر می خواهیــد بهترین ها را 

دریافت کنید؛ 
بایــد باور داشته باشید که سزاوار 

بهترین ها هستید
 ------------------ 

زیبا زندگی کن...
امروز روز قشنگی میشه

اگر هنر اینو داشته باشیم
که قشنگ زندگی کنیم

زیبا ببینم
و نفس بکشم

وجز زیبایی نبینیم...  
------------------

انسان...
انسان بزرگ نمیشود

جز به وسیله ی فکرش،
شریف نمیشود،

جز به واسطه ی رفتارش،
و قابل احترام نمیگردد

جز به سبب اعمال نیکش...
 ---------------- 

مهربان باش...
تنها نخوت است که 

انسانیت را به باد میدهد
مــا از مشــتی خاکیــم وبه آن 

برمی گردیم
تا می توانی دستی بگیرو

مهربان باش

•

افزایش نرخ بیمه  وام مسکن برای خریداران 
با پیش پرداخت کمتر از %20 

در روز ســه  شــنبه، 17 ژانویه 
2017، شــرکت CMHC خبر 
از افزایش نرخ بیمه  وام مســکن 
را اعالم نمود. این افزایش از 17 

مارس 2017 قابل اجرا 
می  باشد.

بر طبق این افزایش، به 
طور میانگین، خریدارانی 
که کمتــر از 20 درصد 
برای  پرداخــت  پیش 

خرید ملک می  پردازند، 5 دالر در 
باز پرداخت ماهیانه وام مسکنشان 
افزایش مشاهده می  نمایند که در 
طول مدت 25 سال بازپرداخت 

بیشــتر  دالر   1500 وام،  کل 
خواهند پرداخت. این افزایش به 

شرح زیر می  باشد:

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالن شهر 
مونترال در ماه ژانویه 2۰۱۷*

در تاریخ 6 فوریه 2017، سازمان 
مشاورین امالک مونترال بزرگ، 
آمار مربوط بــه خرید و فروش 
معامالت امالک مسکونی در ماه 
ژانویه 2017 را منتشر نمود که 
بر طبق آن  تعــداد 2244 ملک 
مســکونی در این مــاه خرید و 
فروش شد که نسبت به ماه ژانویه 
سال گذشــته 5 درصد افزایش 

نشان می  دهد. 
همچنین ماه ژانویــه 2017 پر 
فروش ترین ماه ژانویه از ســال 

2012 گزارش شد.
این میزان افزایــش در خرید و 
مدیون  بیشــتر  امالک،  فروش 
معامالت کاندومینیوم ها در تمام 
مناطق کالن شهر مونترال بود. 
این نوع ملک نسبت به ماه ژانویه 

2016، شاهد 21 درصد افزایش 
در تعداد معامالت بود.

از لحاظ جغرافیایی، تمام مناطق 
کالن شهر مونترال این افزایش 
را تجربه نمودند بطوری که این 
Varureuil- افزایش در منطقــه

Dorion بــه 18 درصد، جزیره  
مونتــرال 10 درصد و در منطقه 
Northshore به 2 درصد رسید. 

این در حالی  اســت کــه تعداد 
خریــد و فروش در منطقه الوال 
و southshore نســبت به ژانویه 

سال گذشته تغییری نداشت.
از لحاظ نوع ملک نیز کاندومینیوم 
ســال 2017 را بــه خوبی  آغاز 
نمود به طوری که این نوع ملک 
21 درصــد افزایــش در تعداد 
معامالت را نســبت به ماه ژانویه 

2016 تجربه نمود. این افزایش 
بــرای امــالک در آمــدزا )5-2 
واحد( 6 درصد بود در حالی  که 
 single( امالک مسکونی ویالیی
مونترال  Family( کالن شــهر 
شاهد 3 درصد کاهش در خرید 

و فروش بودند.
از لحاظ رشــد قیمت، میانگین 
قیمت امالک مســکونی ویالیی 
در کالن شهر مونترال با 6 درصد 
افزایش نسبت به ژانویه 2016 به 

297،389 دالر رسید. 
امالک در آمد زا با قیمت میانگین 
460،000 دالر معامله شدند که 
افزایش  نشــان دهنده 5 درصد 
نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته می  باشد در حالیکه قیمت 
نســبت  کاندومینیوم  میانگین 
به ژانویه ســال گذشته 

تغییری نداشت.
تعداد امالک مســکونی 
در معــرض فــروش از 
 centris طریق سیســتم
مشاورین امالک مونترال 
بــزرگ، در تاریــخ 31 
ژانویــه 2017، 27280 
نمایانگر   کــه  بود  مورد 
14 درصد کاهش نسبت 
به ژانویه سال گذشته و 
متوالی  ماه  شانزدهمین 
امالک  تعداد  در  کاهش 

فروشی می  باشد.
شاد و سربلند باشید

*برگرفته از سایت مشاورین 
امالک مونترال بزرگ

درصد پيش  ۲۰وام مسکن برای خريدارانی که کمتر از   افزايش نرخ بيمه
 .پردازند  پرداخت می

اين . وام مسکن را اعالم نمود  خبر از افزايش نرخ بيمه CMHC، شرکت ۲۰۱۷ژانويه  ۱۷شنبه،   در روز سه
 .باشد  قابل اجرا می ۲۰۱۷ سمار ۱۷افزايش از 

 ۵پردازند،   درصد پيش پرداخت برای خريد ملک می ۲۰، خريدارانی که کمتر از بر طبق اين افزايش، به طور ميانگين
سال بازپرداخت کل وام،  ۲۵نمايند که در طول مدت   دالر در باز پرداخت ماهيانه وام مسکنشان افزايش مشاهده می

 :باشد  اين افزايش به شرح زير می. دالر بيشتر خواهند پرداخت ۱۵۰۰

 

 

 ۱۷ از  درصد حق بيمه 
۲۰۱۷مارس   

 درصد وام به قيمت ملک  فعلی  درصد حق بيمه

 درصد پيش پرداخت ۲۰تا  ۱۵٫۱ % ۱٫۲۵ % ۲٫۴۰

 درصد پيش پرداخت ۱۵تا  ۱۰٫۱ % ۱٫۸ % ۲٫۸

 درصد پيش پرداخت ۱۰تا  ۵٫۱ % ۲٫۴ % ۳٫۱۰

 درصد پيش پرداخت ۵ % ۳٫۶ % ۴

   
   

 

 

 *۲۰۱۷کالن شهر مونترال در ماه ژانويه آمار خريد و فروش امالک مسکونی 
، سازمان مشاورين امالک مونترال بزرگ، آمار مربوط به خريد و فروش معامالت امالک ۲۰۱۷فوريه  ۶در تاريخ 

ملک مسکونی در اين ماه خريد و فروش  ۲۲۴۴تعداد   را منتشر نمود که بر طبق آن ۲۰۱۷مسکونی در ماه ژانويه 
ترين ماه  پر فروش ۲۰۱۷همچنين ماه ژانويه . دهد  درصد افزايش نشان می ۵يه سال گذشته شد که نسبت به ماه ژانو

 .گزارش شد ۲۰۱۲ژانويه از سال 

ها در تمام مناطق کالن شهر مونترال  اين ميزان افزايش در خريد و فروش امالک، بيشتر مديون معامالت کاندومينيوم
 .درصد افزايش در تعداد معامالت بود ۲۱شاهد  ،۲۰۱۶اين نوع ملک نسبت به ماه ژانويه . بود

از لحاظ جغرافيايی، تمام مناطق کالن شهر مونترال اين افزايش را تجربه نمودند بطوری که اين افزايش در منطقه 
Varureuil-Dorion  درصد و در منطقه  ۱۰مونترال   درصد، جزيره ۱۸بهNorthshore  درصد  ۲به

نسبت به ژانويه سال گذشته  southshoreتعداد خريد و فروش در منطقه الوال و است که   اين در حالی. رسيد
 .تغييری نداشت

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca



31 31PAIVAND: Vol. 24  no.1306  Feb. 15, 2017             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1306 27 بهمن 1395 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

<<  8 مارس ساعت 5 بعدازظهر : 
تظاهرات همراه با زنان دیگرتبار 

میدان 6 دسامبر تقاطع کوئین مری و دسل 

<<  11 مارس از 7 تا 10 شب: منایش فیلم قصه شهرزاد 
همراه با پرسش و پاسخ، با حضور کارگردان

 دانشگاه کبک: 400 خیابان سن کاترین شرقی
 Am 050   اتاق

 اجنمن زنان مبناسبت روز زن برگزار می کند 
جشن روز زن:      4 مارس از 6 تا 10 

میز گرد زنان، رقص گروه سیمرغ، 
موسیقی زنده، 

    شام و رقص و پایکوبی 
ورودیه: 25 $

5035 خیابان مزون نوو غربی 
)مترو واندوم(

چگونه کینه توزی و خشونت صلح جهانی را 
بخطر می اندازد؟!

حمله وحشیانه به 6 نفر کبکی 
گینه تبار و افریقائی شمالی در 
مرکز اسالمی کبک در تاریخ 29 
ژانویه تراژدی بود که جامعه کبک 
را منقلب و 6 زن را بی همسر و 
17 کودک را بی پدر کرد. این روز 
را هرگز فراموش نخواهیم کرد و 
اگر بخواهیم مقص انرا فالن رسانه 
ویا گفته های فالن سیاست مدار 

بدانیم به اشتباه افتاده ایم.
خانم فاطیما هودا پپن نماینده 
مجلس کبک تا همین دوره اخیر 

مینویسد: 
من در رابطه با جذب مهاجرین 
در جامعه کبک از 40 سال پیش 
فعالیت مینمایم، در سالهای 80 
حساس کردن پلیس مونترال به 
تنوع فرهنگی کبک. در سالهای 
دوره  ؤان  آقــای  دوران  در   90
شــهردار آن زمــان در مونترال 
معاون کمیتــه میان فرهنگی و 
میان نژادی بودم، شهر مونترال 
طبق توصیه هــای این کمیته 
برابری در استخدام در شهرداری 
مونترالی های دیگر تبار را پیاده 
کرد که در ســال 92 تعداد آنان 
بــه %20 رســید. ســال 91 در 
کمیسیون آینده سیاسی و قانون 
اساسی کبک مشکالت در جذب 
افریقای شــمالی تبار و مسلمان 
گزارش مفصلی ارائه داده شد. از 
دیگر دستاوردهای این دوران نام 
گذاری ماه فوریه به عنوان تاریخ 
سیاه پوســتان شناخته شد که 
تا امروز همه ســاله در طول این 
ماه برنامه های قدر دانی از سیاه 
پوستان و نقش آنان در ساختن 
جامعه کبک همراه با برنامه های 
فرهنگی ادامه دارد. سال 93 سال 
همبستگی میان فرهنگی و میان 
نژادی بود و مونترال هم به جنبش 
تحریم آفریقای جنوبی پیوسته 
بود و میزبان نلسون ماندال شده 
بود.که با قدر دانی اعضا و روسای 
این کمیسیون روبرو شدم. پس 
می بینید که راه درازی را پیموده 
ایم ولی علیرغم فرانسه زبان بودن 
آنان و برخورداری از تحصیالت 
باال امروز نرخ بیکاری انان به 18% 

رسیده است
حال از خود می پرســیم آیا در 

کبک نژاد پرستی هست؟ 
جواب آن آری ست. 

ولی در جــواب اینکه آیا جامعه 
کبک جامعه ای نژاد پرست است 

می گوئیم نه!
اما چرا به اینجا رسیده ایم ؟ پاسخ 
آن در پرسش مستتر است. باید با 
گفتگوئی صمیمانه با آن دیگری 
گوشی شنوا و روئی باز داشت و 
صادقانه اشتباهاتمان و کوتاهی 
در مســئولیت هایمان را باز گو 

کنیم.
الحق کبکی های فرانســه زبان 
انسان دوســتی شان را به اثبات 

رساندند. فردای آن فاجعه مرگبار 
در ســرمای 20 درجه زیر صفر 
هــزاران نفر بصورت خود جوش 
گرد هم آمدند و چه احســاس 
زیبــا و دلگرم کننــده ای بود. 
بیان کلماتی نظیــر اینکه ما در 
غم از دســت دادن این قربانیان 
عزا داریم. ما ضد خشــونتیم. ما 
مسلمان و مسیحی و یهودی از 
هر رنگ و نژادی کبکی هستیم. 
این تظاهرات و مراسم ختم سه 
نفر از قربانیــان در مونترال که 
مجددا هزاران نفر مسلمان و غیر 
مسلمان، با حجاب و بی حجاب، 
زن و مرد در کنار هم به نماز)ادای 
احترام( ایســتادند. سر کنسول 
تونس خانمی بی حجاب وسفیر 
گینه همچنین ســر کنســول 
روی  حجــاب  بــدون  مراکش 
تریبون رفته بــا ادای احترام به 
نمایندگی از مردم کشورهایشان 
پیام همدردی با خانواده های این 
قربانیــان را ارائه میدادند. جالب 
اینکه ســفیر گینه در بیاناتش 
های  خانواده  بخشــودگی  پیام 
عــذادار را به خانــواده قاتل ابراز 
داشت.تمامی مراسم که در شهر 
کبک هم توسط مقامات دولتی 
بر گزار شده بود وسیعا از طریق 
رادیــو، تلویزیون ها و مطبوعات 
منعکس میشد. به گفته دوستی 
میکنم  احساس  میگفت  کبکی 
که ما دیگر انسانهای قبل از ماجرا 
نیســتیم و بزرگ تر شده ایم . 
حتی در ســطح دولت مردان از 
احزاب مختلف این تکثر و تنوع 
را غنای جامعه کبک تلقی کرده 
و نخست وزیر کوئییار خطاب به 
دو نماینده از جامعه مسلمانان در 
برنامه ای تلویزیونی گفت اجداد 
من در ســالهای 1645 به کبک 
آمده اند و قبل یا بعد هم دیگرانی 
از سراسر جهان به این سرزمین 
آمده اند و کبک متعلق به همه 

ماست. 
گوئــی ناگهان پی بــرده ایم که 
انسانیت نه نژاد دارد و نه مذهب، 
بگذریــم کــه در شــبکه های 
اجتماعی گهگاه افرادی از الفاظی 
کین توزانه بهره میگیرند - ولی 
شــدیدا تحت پیگرد پلیس قرار 

گرفته اند.
باید گفت نژاد پرستی پدیده ای 
بغرنج است که نیازمند تشخیصی 
درست از دالئل آن و نشانه های 
آن است. در شــرائط بی ثباتی 
بین المللی در این جهان مشکل 
بتوان نادیده گرفت که خشونت 
جامعــه را تهدید میکند و صلح 
جهانی را به خطر میاندازد و این 
کار فرد یا گروهی ست که خود را 

اسالمیست رادیکال میخواند. 
منجمله  غربی  های  دموکراسی 
کبک و کانــادا گاه از منظر بی 
تفاوتــی، گاه بــی اطالعی و در 

بســیاری مواقــع فرصت طلبی 
های سیاســی بر رشد بی رویه 
»سلفی« ایسم چشم بسته که در 
شرائط کنونی به سرطان عمومی 
در کشورهای مســلمان و غیر 

مسلمان تبدیل شده است
مســلمانان اینجا و دیگر مناطق 
جهان اولین قربانیان این جنونند 
که به وجدان جمعی ما آســیب 
رسانیده اســت سکوت اکثریت 
مســلمانان در مقابل اسالمیسم 
بنیادگرا ضربات هولناکی به صلح 
و آرامش اجتماعات وارد مینماید. 
بد نام کردن اسالم و مسلمانان از 
طریق اشــاعه ایدئولوژی کینه و 
خشونت جبران نا پذیر است. این 
امر بخشی از مسئولیت مسلمانان 
اســت زیرا بنیادگرائی متقابال از 
احساس کینه به یکدیگر ناشی 
میگردد، نمیتوان با نژاد پرستی 
مبارزه کرد اگر سخنان خشونت 
بار و کینه توزانه جهادیســت ها 
از انواع و اقسام طالبان، القاعده، 
النصره، بوکوحرام و داعش و غیره 

را افشا و طرد نکرد.
از طرف دیگر بــر خورد جوامع 
غربی بــه مهاجرین را باید مورد 
بررســی دقیــق قــرار داد تا به 
احساس رانده شــدگی آنان به 

حاشیه دامن نزد.
هراس از دیگری از عدم شناخت 
از یکدیگر ناشــی میشــود، هر 
چقدر بیشتر به یکدیگر نزدیک 
و یکدیگر را بشناســیم خواهیم 
دید که نقاط مشترکمان تا چه 
میزان باالست ولی اگر برای خود 
ضد هویت بســازیم و بخواهیم 
ثابت کنیم که حقیقت مطلق را 
در مشت داریم و با برخ کشیدن 
سنت هایمان مخالفت خود را با 
تو نشان میدهیم، آنگاه دیواری 
خواهیم ساخت که در نهایت به 

دشمنی خواهد گروید
وظیفه اجتماعــی ما مهاجرین 
اســت که بعنوان شــهروندانی 
مسئول در جامعه کبک حضور 
داشته باشیم، هریک از ما ناقالن 
کوله باری از تجربه اســت که به 
پیش برد این جامعه یاری خواهد 

رساند.
آنچه بــه مســلمانان کبک بر 
میگردد اینکه باید خشونتی که 
به نام آنان و باورهایشــان انجام 
میگیرد را افشــا کرده و انســان 

دوستی خود را ابراز نمایند. 
نمیتــوان همــواره از دیگــران 
خواست که آنچه را ما از انجامش 
ســر باز میزنیم انجام دهند. اگر 
میخواهیم جامعه ای باز، کثرت 
گرا، مشــارکت جو وهماهنگ با 
احترام به تنوع ان داشته باشیم 
به حیثیت ما و نسل های اینده ما 

بستگی خواهد داشت. 
•

 فرهنگ تجاوزجنسی را افشا کنیم 
چنــدی پیــش در خبرها آمده 
بود که آقای جری سکالونوس، 
نماینــده مجلس ملــی کبک 
بــه خانمی بنام آلیــس که  در 
رســتورانی شــاغل بوده تجاوز 
جنســی نموده است. این دختر 
پس از برمال شدن تجاوز جنسی 
به دو دختر دانشجو در خوابگاه 
دانشجوئی دانشگاه الوال شجاعانه 

اقدام به افشای این عمل نمود. 
در همیــن زمان چنــد کارمند 
مجلس هم در رابطه با آزار جنسی 
نماینده مزبور به نخســت وزیر 
شکایت بردند که پس از مالقات 
با وی، نماینده ی یادشده سریعا 
تا روشــن شــدن قضیه از گروه 
گذاشته  کنار  لیبرال  نمایندگی 
شــد. او فعال بعنــوان نماینده 

مستقل در مجلس می ماند. در 
تاریخ 9 فوریه نماینده مزبور در 
یک کنفرانس مطبوعاتی بهمراه 
همسرش شــرکت کرد و اعالن 
داشت که کال او رفتاری خودمانی 
همراه با شــوخ طبعی دارد؛ ولی 

قصد آزارجنسی را نداشته است.
متاســفانه DPCP کمیســیون 
رســیدگی به این گونــه موارد 
اعالن داشــت که این مســئله 
خارج از جرم جنائی ســت. حال 
باید دید هفته آینده نخست وزیر 
با مشورت نمایندگان لیبرال چه 
تصمیمی خواهد گرفت. برخی از 
نمایندگان شدیدا اعتراض نموده 
اند و خانم مانون ماسه خواستار 
اســتعفای کامل نماینده متهم 

شده است.

 از دیگرســو آقای پی یر پارادی، 
وزیر کشاورزی و نماینده باسابقه 
لیبرال هم متهم به تجاوز جنسی 
بــه یک کارمند ســابق مجلس 
است. وی فعال در استراحت بسر 

می برد! 
ما چگونه باید سرنوشتمان را به 
اینگونه افراد بسپاریم که چون از 
موقعیت مالی و اجتماعی برتری 
برخوردارند بخود اجازه مبادرت به 
اعمال ناپسند که در صورت ثابت 
شدن جرم جنائی شناخته میشود 

دست بزنند ؟
تا کی باید ناباورانه با این اعمال 

ضد اخالقی روبرو شد؟  

بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 
    EmBASSy PlAzA   در سالن شکوهمند و زیبایشنبه   18 مارس  2017   
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به ما بپیوندید!   

در بخش قبل موضوع بدســت 
آوردن اعتبار مالــی )Credit( و 
حفظ آن را مطرح و مواردی که 
مالک سنجش اعتبار مالی افراد 
در کانادا می باشــند را توضیح 
دادم که عبارت بودند از "دارایی 
های خالص"، "شــخصیت مالی 
متقاضــی وام"، "توان پرداخت" 
و "سوابق مالی". در پایان نیز به 
نکاتی برای کسب و حفظ  یک 
اعتبار مالی خوب اشــاره نمودم. 

حال به ادامه مطلب می پردازم:
گفتیــم که عمــوم کانادایی ها 
بدهکارنــد و بخــش عمده این 
بدهــی ها ناشــی از کارت های 
اعتباری اســت و ایــن درحالی 
است که متاســفانه کارت های 
اعتباری به عامل رقابت بین بانک 
ها تبدیل گردیده و سعی بر این 
دارند که کارت هــای اعتباری 
بیشــتر و با مبالغ باالتری میان 
مشــتریان خود توزیــع نمایند! 
بخش دیگری از بدهی کانادایی 
ها را نیز وام ها تشکیل می دهند 
که"Line of Credit" پر طرفدار 
ترین آنها است و در آینده آن را 

توضیح خواهم داد. 
در اینجا مــی خواهم به فوائد و 
مضرات کارت های اعتباری اشاره 
کنم تا تحلیل بهتری راجع به آن 

صورت پذیرد.

مزایاومعایب کارت های 
Credit Carts اعتباری

مزایای کارت های اعتباری:
• کارت های اعتباری شــما را 
قادر می سازند که بهای کاالها و 
خدمات را پس از خرید و استفاده 

از آنها پرداخت نمایید!
• زمانی کــه نقدینگی یا درآمد 
کافی برای انجــام خرید ندارید 
می توانید از کارت های اعتباری 
استفاده و بدهی خود را از محل 

درآمد بعدی پرداخت نمایید.
در  اعتبــاری  هــای  کارت   •
زمــان نیازهای مالی به اصطالح 
مانند  غیرمنتظره  و  اورژانســی 
بیماری، تصادف و از دست دادن 
موقتی شغل به کمک شما می 

آیند.
• اســتفاده از کردیت کارت ها 
مدیریت مالی را برای شما تسهیل 
می کند زیرا می توانید فهرست 
خرج کرد ماهیانه خود را مشاهده 
و تحت نظر بگیرید. در فهرست 
مذکــور که همــواره به صورت 
آنالین در دســترس اســت می 
بینید که برای چه چیزهایی و به 
چه میزان پول پرداخت کرده اید.

--------------
"متاسفانه کارت های اعتباری به 
عامل رقابت بین بانک ها تبدیل 

گردیده است!"
--------------

معایب کارت های اعتباری:
• کارت های اعتبــاری همواره 
کانادایــی هــا را در یک حالت 
بدهی جاری نــگاه می دارند به 
همین دلیل فارغ از میزان و نحوه 
پرداخت آن عمــوم کانادایی ها 

همیشه بدهکار هستند!
• شــما با استفاده از کارت های 
اعتباری در واقــع درآمد آینده 
خود را نیــز پیش از موعد خرج 

می کنید!
• وقتی کاالیی را با اســتفاده از 
کردیت کارت خریداری می کنید 
احتمال اینکه بهای تمام شــده 
کاال بیشــتر از خرید نقدی شود 
بیشتر اســت زیرا ممکن است 
بابت اســتفاده از کردیت هزینه 
ای بپردازید یا ناگزیر از پرداخت 
بدهی با احتساب سود آن باشید.

• کردیــت کارت هــا به عنوان 
مشــوق خرید عمل می کنند و 
به دالیلی نظیر سهولت پرداخت 
بهای کاال افراد را تشویق به خرید 

کاالهای غیر ضروری می نمایند.
• کردیــت کارت هایــی که از 
فروشــگاه ها دریافت می کنید 
باعث می شــوند که نسبت به 
خرید از آن فروشــگاه ها متعهد 
گردیــد. به این ترتیب شــانس 
خرید کاالهای مشــابه از سایر 
فروشــگاه ها که ممکن اســت 
کیفیت و قیمتشان رقابتی باشد 

را از دست می دهید.
همانطور که می بینید شما نیز 
مانند همه کانادایی ها ناگزیر از 
اســتفاده از کارت های اعتباری 
هستید اما اینکه کارت اعتباری 
برای شــما یک تهدید باشد و یا 
یــک فرصت کامال بســتگی به 
خود شــما دارد! می توان گفت 
بزرگترین فرصتی که کارت های 
اعتباری برای شــما فراهم می 
کنند ساختن اعتبار "Credit" و 
بزرگترین تهدیــد افتادن در دام 
بدهی ها است! دام بدهی یعنی 
اینکه بدهی معوقه داشته باشید 
و بابت آن ســود بپردازید و این 
روند ادامه پیدا کند تا زمانی که 
با بدهی انباشــته مواجه گردید. 
بدهی بزرگترین خطری است که 
می تواند زندگی مالی هر فردی 
را تهدیــد کند. پر واضح اســت 
که اولین قدم برای مقابله با این 
تهدید بزرگ پیشگیری می باشد 
چرا که همیشه پیشگیری مقدم 
بر درمان است! برای این منظور 
ابتدا باید تا حــد امکان از ایجاد 
بدهــی های جدیــد جلوگیری 
نمایید. باید بودجه بندی داشته 
باشید تا بدانید حد تحمل بدهی 
شــما چه میزان است. سپس از 
ایجاد بدهی بیــش از توان خود 

اکیدا خودداری نمایید! 

بدهی بر دو نوع است: 
و بدهی  بدهی تحت کنترل 

خارج از کنترل! 

بدهی تحت کنترل 
یعنــی اینکــه میزان 

بدهی در حد توان بازپرداختتان 
باشد. بدیهی است هنگامی که 
بیش از تــوان بازپرداخت خود 
بدهکار می شوید بدهی خارج از 

کنترل و خطرناک دارید. 
برای اینکه بدانید بدهی شــما 
خارج از کنترل است یا خیر کافی 
است یک یا بیشتر از عالئم زیر را 

داشته باشید!
نکاتی که نشان می دهد شما در 
دام بدهی خارج از کنترل گرفتار 

آمده اید:
• قادر به پس انداز پول نیستید.

• همواره با کسری بودجه مواجه 
هستید.

• بــرای تامین هزینه ها از پس 
انداز خود خرج می کنید.

• حداکثر ظرفیت کردیت کارت 
های خود یــا حتی بیش از حد 
مجاز آن ها را استفاده می کنید.

• اقســاط معوقــه دارید که به 
احتمــال زیاد با ســود پرداخت 

خواهید کرد.
• بیشــتر اوقــات تنهــا قادر 
 Minimum" پرداخــت  بــه 
Payment" کارت های اعتباری 

خود هستید.
• از میزان بدهــی خود آگاهی 

ندارید!
• همیشه نگرانی های مالی دارید 
که حتی خواب و خوراک شما را 

به هم می ریزد.
• دائما بــه دنبال قرض گرفتن 
مبالغ جدید هستید تا بدهی های 

قبلی را با آن بپردازید.
• زندگــی شــما بــه اصطالح 
 Paycheck to" صــورت  بــه 
Paycheck" مــی گذرد. یعنی 
بالفاصله پــس از دریافت درآمد 
خود آن را خرج نموده یا از قبل 
به وســیله کردیت کارت ها آن 
را خرج نموده و منتظر دریافت 
می  بعدی   "Paycheck" درآمد 

مانید.
همانطور که گفتم دارا بودن حتی 
یکی از نشانه های باال می تواند 
نتیجه این باشد که در دام بدهی 
افتاده ایــد! تفاوت این تله با تله 
های مرسوم این است که روز به 
روز در تنگنای بیشتری قرار می 
گیرید تا جایی که تمام زندگی 
حال و آینده شما را درگیر کند! 
حال باید دید که راه خالصی از 

این دام چیست؟!
--------------

"همه بدهی ها بد نیستند! برخی 
بدهی ها خوب و برخی بدهی ها 

نیز توصیه می گردند!"
--------------

چطور می توانید خود را از 
دام بدهی رهایی بخشید؟ 

• مهم ترین توصیه برای شما این 
است که با بدهی خود به عنوان 

یک واقعیت مواجه شوید. 
شاید این توصیه اندکی عجیب 
به نظر برسد اما جالب است که 
بدانید بســیاری از بدهکاران از 
بدهی خود فرار می کنند و حتی 
از اندیشیدن راجع به آن وحشت 
دارند! بنابراین می بینید که اولین 
قدم این است که شجاعانه با آن 
مواجه شوید و سعی کنید کاری 

انجام دهید! 
• کوشــش نمایید تا حد امکان 
بازپرداخت اقســاط را به تعویق 

نیاندازید. 
با وام دهنده تماس بگیرید و اول 
از خود او راهــکار بخواهید. وام 
دهندگان نیز مانند شما عالقمند 
به بازگشت پول خود می باشند 
بنابراین سعی خواهند کرد تا حد 
امکان با روش هایی مانند ایجاد 
تســهیالتی در نحوه پرداخت به 

شما کمک کنند.
• کارت های اعتبــاری خود را 

کنار گذاشــته و ترک 
عادت نمایید! 

بدترین اقــدام یک فرد 
اســتفاده  ادامه  بدهکار 
از کارت هــای اعتباری و 

افزایش بدهی ها است.
• به دنبال راه هایی هر چند 
موقتی و کوتــاه مدت برای 

افزایش درآمد خود باشید. 
شاید بتوانید کاری پاره وقت 
یا نیمه وقت پیدا کرده از زمان 
هــای آزاد خود مانند تعطیالت 

آخر هفته استفاده بهینه نمایید.
• راه کارهای کاهش هزینه های 
خود را بیابید. شاید بتوانید برای 
مدتی هزینه های تفریحات مانند 
رستوران رفتن را کاهش دهید 
یا سفر تفریحی خود را قدری به 

تاخیر اندازید. 
بدیهی اســت که کاهش هزینه 
های متغیــر مانند خــوراک و 
پوشــاک از کاهش هزینه های 
ثابت مانند کرایــه خانه امکان 

پذیرتر است.
• ســعی کنید از مشورت یک 
مشاور مالی خبره در این زمینه 

بهره مند گردید. 
قرار نیست بار فکری و عملیاتی 
چنین وضعیتی را به تنهایی به 

دوش بکشید.

و اما نکته آخر اینکه بدهی 
همیشه هم بد نیست! 

برخی بدهی ها خوب هســتند 
مانند بدهــی وام دانشــجویی 
مشروط بر اینکه درسی که می 
خوانید به یافتن شغل بیانجامد و 
صاحب درآمد شوید. برخی بدهی 
ها نیــز توصیه می گردند! مانند 
بدهی وام مسکن که اگر عاقالنه 
انجام شــود قدم بسیار بزرگ و 
مثبتی در تحــول زندگی مالی 

شما خواهد بود. 
با امید به اینکه فقط بدهی های 
خوب داشته باشید موضوع بدهی 
را به پایان می برم و می خواهم 
مبحثی را آغاز کنم که پرداختن 
به آن باعث رشــد و پیشــرفت 

زندگی مالی می گردد.
ادامه دارد...

سمینار آموزشی نیمه دوم فوریه

اطالعات بیشتر در صفحــه: 14

تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.

تلفن رزرو 5144658378

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

مسینارراهنمای اجاره،خریدوفروش مسکن

    یکشنبه 19 فوریه، ساعت 1 تا 4 عصر

»مسینار مالی و بیمه«

یکشنبه 26 فوریه، ساعت 1 تا 4 عصر
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دموکراسی شورایی 

جنبش کارگری و جنبش سیاهکـل 
علیرضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر- مهم ترین نقدی 
که تا کنون به رستاخیز سیاهکل شده است 
عبارت از آن است که این جنبش حرکت عده 
ای روشنفکر بود که ارتباطی با مردم نداشتند 
و بــه عنوان جریانی جــدا از حرکت مردم و 
کارگران و زحمت کشــان، محصول عجله و 
بی طاقتی روشنفکرانی بود که طاقت شان از 
ظلم و ستم رژیم شاه به انتها رسیده بود و می 
خواستند در حقیقت با یک راه میان بر مشکل 
قدرت سیاسی را حل کرده و سپس کارگران و 
زحمت کشان را به دنبال خود بکشند. در این 
جا من می خواهم مسئله را از دو جنبه بررسی 
کنم؛ یکی به لحاظ شکل و ارتباط فیزیکی و 
ملموس با جنبش کارگران و زحمت کشان و 
دیگری به صورت محتوایی، اجتماعی و روند 
رو به گســترش تضاد طبقاتی. درهر دو مورد 
فوق بحث ما یک بحث تاریخی اســت که در 
مقطع زمانی خاصی مورد بررســی قرار می 
گیرد و تعمیم آن به مسائل امروز، مجالی دیگر 
می خواهد که در آینده اگر فرصتی بود به آن 

خواهم پرداخت. 
این امر مشــخص است که میان شکل کار و 
محتــوای حرکت ارتباط جدایی ناپذیر وجود 
دارد و نمی توان آن هــا را جدای از یکدیگر 
مورد بررســی قرار داد اما این رابطه شکل و 
محتوا و تاثیر متقابــل آن ها در پدیده های 
اجتماعی مسئله ای است که تنها با شناخت 
دقیــق و همه جانبه شــرایط امــکان پذیر 
اســت. در این نوشته ســعی بر این است تا 
نقدهای این حرکت مورد بررســی قرار گیرد.                                        
اولین مسئله بررسی وضعیت جنبش کارگری 

در آن دوره است.
جنبش کارگری تا قبل از کودتای 28 مرداد 
1332 از رشد و بالندگی بسیار خوبی برخوردار 
بود به گونه ای که شورای متحده کارگری یکی 
از قوی ترین جنبش های کارگری در سطح 
منطقه بود. مبارزات کارگران در ســال های 
32-1320 آن چنان قدرت و عمقی داشت که 
حتی امروز پس از گذشت 60 سال از کودتای 
28 مرداد تمام آن ها که به بررسی تاریخ آن 
زمــان پرداخته اند و تمــام آنان که هنوز آن 
دوران را بــه یاد دارند، بر این اعتقادند که این 
قدرت جنبش کارگری اگر به درستی به کار 
گرفته می شد، توان جلوگیری از کودتای 28 

مرداد را داشت.
در این جا وقتی از جنبش کارگری صحبت می 
کنیم مجموعه جنبش چپ و کارگری است 
که آن زمان در صورت حزب توده و شــورای 
متحده خود را نشان می داد. برای اثبات این 
امر نیاز به آوردن فاکت های زیاد یا استدالالت 
پیچیده نیست. کافی اســت سری به منابع 
مستقل آن دوره زده یا حتی محاکمات دکتر 
محمد مصدق را به دقت مطالعه کنیم که در 
آن قدرت کارگران و نیروهای چپ در آن دوره 

به خوبی آشکار است.
اما بــه همان میزان که جنبــش کارگری و 
نیروهای چپ به قدرت بزرگی تبدیل شــده 
بودند، کودتای 28 مرداد نیروی اصلی خود را 
برای سرکوب جنبش چپ و کارگری به کار 
گرفت، در حالی که تعقیب و شکنجه ملیون 
و طرفداران نهضت ملی خیلی زود تمام شد، 
تمام نیروی کودتا برای ســرکوب و کشــتار 
نیروهای چپ کارگری به کار گرفته شــد و 
حتی از نیروهای ملی کســانی مورد خشم و 
غضب بیشــتری قرار گرفتند که به نیروهای 
چپ و کارگری نزدیکتر بودند، همانند زنده یاد 
دکتر حسین فاطمی یا کریم پور شیرازی مدیر 
روزنامه شورش که مشخصا افکار چپ و ضد 

سرمایه داری داشتند.)1( 
در نتیجــه خیلی نیاز به کنکاش نیســت تا 
درک کنیم که مســئله اصلــی کودتای 28 
مرداد ســرکوب جنبش کارگری و چپ بود 
که پیگیرترین مبارزان ضدامپریالیســتی و 
ضدسرمایه داری بودند. در اسناد بسیاری نیز 
آمده اســت که کودتــای 28 مرداد به خاطر 
ترس از به قدرت رســیدن نیرو های چپ و 
کارگری بود. بین نیروهای چپ و کارگری در 
آن دوره از یک طرف و نیروهای ملی و طرفدار 
ملی شدن صنعت نفت از طرف دیگر، تا قبل از 
30 تیر 1331 شکاف و اختالف نسبتا زیاد بود 
و در مــواردی نیروهای ارتجاعی از یکی علیه 
دیگری استفاده می کردند، آن وحدت الزم در 
میان آنان به صورتی نبود که نیروهای ارتجاعی 

احساس خطر کنند. اما پس از 30 تیر 1331، 
این نزدیکی میان نیروهای چپ و جبهه ملی 
زیاد تر شــد و همین امر چنان وحشتی در 
مرتجعین ایجاد کرد که همه آنان علیه این دو 

نیرو متحد شدند. 
برخوردهای سال های بعد از کودتا نیز نشانگر 
همین امر است. در حالی که به فاصله کمی از 
کودتا برخی از ملیون مورد غضب قرار گرفته 
رها شده و برخی نیز به زندان های کوتاه مدت 
محکوم شدند اغلب نیروهای ملی همکاری با 
حکومت جدید را ترجیح دادند )نظیر ملکی، 
بقایی، کاشانی و معظمی، صدیقی، صالح.....( و 
سرکوب نیروهای چپ و کارگری تا سالها بعد 
ادامه یافت. اعدام افسران حزب توده، تعقیب و 
آزار و کشتار فعاالن کارگری، یورش به تشکل 
های کارگــری و در چند مورد دســتگیری 
و شکنجه های وحشــتناک رهبران شورای 
متحده کارگری، از آن جمله اســت. پس از 
کودتای 28 مرداد بسیاری از فعاالن کارگری 
مورد تعقیب قرار گرفته و کشته شدند که از آن 
جمله میتوان به افرادی نظیر قازاریان، وارطان 
مالنصرالله دهقــان و ابولفضل فرهی و ده ها 

فعال کارگری دیگر اشاره کرد. 
در فروردیــن مــاه 1333، 35 تن از اعضای 
شورای متحده مرکزی که از رهبران شورای 
ایالتی تهران این سازمان بودند دستگیر شدند، 
با وجود این مقامات سفارت آمریکا برآورد می 
کردند که در ســال 1334 گروهی از رهبران 
اصلی که شمارشــان نزدیک به 500 نفر می 
رسد سازمانی از مسئوالن اتحادیه را هم چنان 
حفــظ کرده اند. در بهمــن ماه 1333 یعنی 
حدود یک سال و نیم پس از کودتا، حکومت 
نظامی موفق به کشــف و دستگیری رهبران 
شــورای متحده کارگری شد. آنها که پس از 
کودتا توانســته بودند ســازمان مخفی خود 
را حفظ کننــد، در راه اندازی چند اعتصاب 
از جملــه اعتصاب کارگــران کفاش اهمیت 
مبارزات کارگری را نشان داده بودند. به همین 
جهت حکومــت کودتا با تمام توان در جهت 
کشف شبکه رهبران کارگری بود و در یورش 
بهمن ماه توانســت بیش از 50 تن از رهبران 
کارگری شورای متحده را دستگیر کند و زیر 
شدیدترین شکنجه ها قراردهد. از آن پس تا 
سالها بعد مبارزات کارگران به شدید ترین وجه 

سرکوب می شد... 
پس از کودتای 28 مرداد جنبش کارگری به 
رغم آن که به شدت مورد تهاجم قرار گرفت 
و سرکوب شد، اما از پای ننشست و در دوران 
پس از کودتا به خصوص تاســال 1338 که 
کشــتار کارگران کوره پز خانه ها و کارگران 
نســاجی اصفهان صورت گرفــت همچنان 
ادامه داشت. گرچه از فردای کودتا اعتراضات 
پراکنده در تمامی مناطق کارگری ادامه داشت 
اما از مهمترین آنان اعتصاب سراسری کارگران 
کــوره پز خانه ها در خرداد مــاه 1338 بود. 
آن ها خواهان افزایش دستمزد 35 درصدی 
بودند و در این زمینه هم بستگی کاملی میان 
کارگران حکمفرما بود. اما مقامات کودتا که از 
این اعتراض سراسری کارگران به خشم آمده 
بودند و گمان نمی کردند که کارگران در برابر 
قدرت آنان ایســتادگی کنند، برای کارگران 
لشکر کشی کردند، ولی کارگران شجاعانه در 
برابر نیروهای کودتا ایستادند، در زد و خوردی 
که میان ارتش و کارگران صورت گرفت بیش 
از 50 تن از کارگر کشــته شدند و صدها نفر 
زخمی بر صحنه نبرد بر جــای ماند. در این 
نبرد بیابان های اطراف ورامین غرقه در خون 
کارگران شد و اجساد کارگران در منطقه ای 
وســیع پراکنده بود. تو گوئی که صحنه ای از 
نبردهای جنگ جهانی بود. دژخیمان شاه که 
می خواستند سکوت گورستان را حاکم کنند 
در مواردی رگبار مسلسل را به روی کارگران 

می بستند. 
هم زمان با اعتصاب سراسری کارگران کوره پز 
خانه ها، کارگران کارخانه نساجی وطن اصفهان 
که در جریان کودتا مورد تهاجم قرار گرفته و 
بسیاری از آنان بازداشت و یا اخراج شده بودند، 
بار دیگر دســت به اعتصابی سراسری زدند و 
در زد و خــوردی که میان آنان و ارتش کودتا 
صورت گرفــت بیش از 10 نفــر از کارگران 
کشته شده و تعداد زیادی زخمی در صحنه 
های نبرد کارگران و ارتش شاه برجای ماند. هر 
چند کودتاگران در صحنه نظامی پیروز شدند 
ولی در انتها مجبور شــدند در برابر خواست 
کارگران عقب نشینی کنند. کشتار کارگران و 

عدم حمایت بخش های دیگر جامعه از آنان و 
همچنین انفعال نیرو های چپ و کارگری در 
کودتــای 28 مرداد، جو یاس و نا امیدی را بر 
جریان چپ و کارگری حاکم کرد که تا سالها 

بعد ادامه داشت.
یکی دیگر از درخشان ترین مبارزات کارگران 
در زمان شاه راه پیمایی کارگران جهان چیت 
از کرج به تهران بودکه در ســال 1352 اتفاق 
افتاد. هرچند در این راهپیمایی میان کارگران 
و نیروهای ارتش کودتا در کاروانســرا سنگی 
درگیری شــدیدی به وجود آمد و تعدادی از 
کارگران کشته شدند اما این درگیری تاثیری 
مســتقیم در تضعیف رژیم کودتا داشــت به 
طوری که برای اولین بار پس از کودتا جنبش 
چپ دانشــجویی که تحت تاثیــر مبارزات 
سیاهکل بود نیز به حمایت از کارگران جهان 

چیت برخاست. 
و این دور جدیدی از مبارزات کارگری بود که 

گسست قبلی را از میان بر می داشت. 
در نتیجه به لحاظ شــکلی می توان چنین 
گفت که کودتای 28 مرداد اساســا کودتایی 
بود علیه نیروهای چپ و کارگری و آن بخش 
از ملیــون و از جمله دکتر مصدق که پس از 
30 تیر 1331 هــر روز با چپ ها و نیروهای 
کارگری پیوند نزدیک تری پیدا می کرد. زیرا 
هــم نیروهای چپ و کارگــری و هم مصدق 
و نیروهــای چپ جبهه ملــی دریافته بودند 
که تنها با اتحاد یکدیگر اســت که می توانند 
آزادی و اســتقالل را به دست آورند و از این 
نوع بردگی نظام ســرمایه داری و قدرت های 
خارجــی تا حدودی رها شــوند. می گویم تا 
حدودی زیرا این مســئله مشخص است که 
با پیروزی نیروهــای چپ و کارگری در ایران 
و با وجود نظام جهانی ســرمایه داری چالش 
ها و مبارزات وســیعی هم زمان در پیش رو 
قرار داشــت. به همان دلیل که کشــورهای 
دیگری که تا حدودی استقالل و آزادی خود 
را به دســت آورده بودند، نتوانستند آن را در 
طوفــان های بعدی چالش با ســرمایه داری 
حفظ کننــد، همانند هند یا چین و یا همان 
اردوگاه سوسیالیسم آن زمان. اما این مسئله 
هیچ گونه دلیلی بر آن نمی شــود که در آن 
مقطع نیروهای چپ و کارگری و گرایش چپ 
جبهه ملی می توانستند حداقل جلوی کودتا 
را بگیرند. این سوال که در صورت جلوگیری از 
کودتا وضعیت مردم، امروزه چگونه بود سوالی 
است کامال انحرافی، مگر قرار است مشکالت 
جامعه بشری یک بار برای همیشه حل شود، 
چه کسی چنین ادعایی کرده است و به طور 
قطع اگر جلو کودتا هم گرفته می شــد، تنها 
بخشی از مسائل قابل حل بود، و بخش عمده 
آن نیز بایــد در چالش های بعدی تکلیفش 
روشن می شد، اما می توان گفت که به طور 

قطع در جایگاهی بهتر از امروز بودیم.
با این حــال در دور بعدی مبــارزه که برای 
شکستن جو یاس و نا امیدی از سیاهکل آغاز 
شــد نســل جدید نیرو های چپ و کارگری 
وحدت و همبستگی خود را نشان دادند که تا 

سرنگونی شاه ادامه داشت....
از طــرف دیگــر در کنار ســرکوب کارگران 
نیروهای کودتا و پشــتیبانان آنها مبادرت به 
ایجاد تشکل های دســت ساز خود کردند تا 
مبارزات کارگران و زحمتکشــان را به سمت 
دلخواه هدایت کنند. اهمیت مسائل کارگری 
ایران پس از کودتای 28 مرداد آن چنان بود 
که سفارت خانه های آمریکا و انگلیس با فاصله 
کمی از کودتا مبادرت به ایجاد تشــکل های 
دست ساز خود کردند. )ص 374 اتحادیه های 
کارگری و خودکامگی( در سفارت آمریکا یک 
هیات 30 نفره متشکل از 13 آمریکایی و 17 
ایرانی پس از کودتا، مســائل کارگری ایران را 
رهبری می کرد. این هیات مستقر در سفارت 
آمریکا و وزارت کار بود. در ســال 1333 یک 
رهبر کارگری دست ساخته به آمریکا اعزام شد 
و تا سال 1340 نزدیک به 600 کارگر در انواع 
برنامه ها که در ایران و ایاالت متحده به اجرا 

درمی آمد شرکت کردند.
کانینگهــام، دیپلمات آمریکایــی، وضعیت 
کارگران را پــس از کودتای 28 مرداد چنین 

توصیف می کند: 
"کارگران عادت کرده اند که ســهم اندکی از 
درآمد کشور را دریافت کنند و متقاعد کردن 
آنان به این که ممکن است حق دریافت سهم 
بیشــتری داشته باشند کار دشــواری است. 
کارگران غالبا بی این کــه صدای اعتراض از 

آنان شنیده شود فاحش ترین تجاوزات را به 
حقوق خود می پذیرند" )اتحادیه های کارگری 

و خودکامگی ص 352(
اما به لحاظ محتوای مبارزات چپ و کارگری 
وضعیت به گونه ای بود که ســرکوب 1332 
که لبه تیــز آن متوجه کارگــران و زحمت 
کشان بود... پس از سرکوب سراسری جنبش 
کارگری و به خصوص پس از کشتار کارگران 
در 1338، یک ســکوت قبرستانی بر جامعه 
حاکم کرده بودند و اعتراض کارگران و زحمت 
کشان، به صورت حرکت های جمعی تا مدتی 
در ســکوت بود. وضعیت به گونه ای بود که 
بنابر گزارش سفارت آمریکا یاس و ناامیدی بر 
همه چیز سایه افکنده بود. این قدرت اهریمنی 
شاه از یک طرف و احساس ضعف کارگران و 
زحمت کشان و توده های مردم از طرفی دیگر، 
باید شکسته می شد تا بار دیگر مردم و زحمت 

کشان به خودباوری برسند.
امــر مهم آن بــود که گروه های منســجم 

روشــنفکری و کارگری به راه و روشی 
رســیدند که ضرورت حرکت در جهت 
باز کردن راهی جدید برای مبارزه را در 
دستور قرار دادند. این سکوت گورستانی 
را که بر قرار شــده بود و ضعف مطلقی 
را که کارگران و زحمتکشــان در برابر 
قدرت مطلق رژیم احساس می کردند، 
مانع هرگونه حرکت و تشکلی بود. عالوه 
بر آن در ســطح جهانــی نیز نیرو های 
چپ و کارگری تعرضی سراســری را به 
سرکوبگران سرمایه داری آغاز کرده بودند 
که نمونه های آن ر ا در امریکای التین و 
خاور میانه مشاهده میکنیم و کشورهائی 
همانند کوبا، ونزوئال، نیکاراگوئه، برزیل 
و... مبارزات مسلحانه ای را علیه حکومت 
های دست نشانده آغاز کرده بودند و هم 
چنین در خاورمیانه در شــکل مبارزات 
مردم ظفار، یمن، فلسطین، ترکیه و به 
خصوص مبارزات ویتنام وجنوب شرق 

آسیا، خود را نشان می داد...
تاثیر متقابل مبــارزات نیرو های چپ و 
کارگــری در ایران ومبــارزات جهانی و 
مقاومتها در برابر تهاجم همه جانبه نظام 
سرمایه داری، ضرورت حرکتی جدید و 
مبارزه ای قهرْ میز را در دستور کار قرار 

داد.
در سالهای اولیه بعد از کودتا، حکومت 
کودتا تمام تالش خــود را به کار برد تا 
تمام بقایای سازمانهای کارگری و چپ 
را از میان بردارد و چنین بود که تمامی 
نیروهای نظام ســر مایه داری در جهت 
ایجاد فضای گورســتانی بــه کارگرفته 
شدند. با کشــتار کارگران کوره پز خانه 
ها در ورامین و کارگــران در اصفهان... 
نیرو های سرکوبگر توانستند در چشم 
توده هــای مردم قدرت مطلق حکومت 
و ضعــف مطلق مردم را حاکم کنند. دو 
مطلقی که باید درهم می شکســت و 
جریان سیاهکل از جانب نیروهای چپ 
وکارگری تدارک دیده شد تا آغازی برای 
شکســت این دو مطلق باشد و پس از 
سال ها مبارزه باالخره در سالگرد همان 
حماسه سیاهکل در بهمن 1357 این دو 
مطلق به طور کامل شکسته شد و توده 
های مردم دانستند که قدرت حکومت 
ها هیچ گاه نمی تواند به صورت مطلق 
دوام آورد و ضعف مردم نیز مطلق خود 

را می شکند.
حرکت هم راســتای فعاالن کارگری و 
کارگران و زحمتکشــان در ظرف چند 
ســال ثمره خود را بر جــای گذارد و با 
سرنگونی شاه بزرگترین سازمان سیاسی 
چپ در عر صه مبارزه ظاهر شــد. این 
ظهور بدان خاطر بــود که حرکت آنان 
توانسته بود تا حدود زیادی بی عملی و 
ناتوانی نیروهای چپ و کارگری را پس 
از کودتای 28 مرداد ســال 32 جبران 
کند. بی عملی و ناتوانی ای که بیشــتر 
معلول رهبری آن نیــرو ها بود تا آنکه 
به کارگران و زحمتکشان مربوط باشد. 
اما همین امر یــک بدبینی و نا امیدی 
در کارگران و زحمتکشــان و توده های 
تحت ستم ایجاد کرده بود که با اقدام به 
شکست دو مطلق از جانب نیرو های چپ 
و کارگری تا حدود زیادی جبران شد و 
گرفت آن نتیجه ای را که الزم بود. یعنی 
حرکت سیاهکل به لحاظ محتوائی هم 
راستا با حرکت کارگران و زحمتکشان 
برای ســرنگونی حکومت کودتا بود و به 
لحاظ شکلی شکستن دو مطلقی بود که 

ظاهری و قابل شکستن. اما شوربختانه وارثان 
این حرکت عظیم نتوانستند میراث سیاهکل 
را به خوبی پاس دارند که آن نیز خود مجال 

دیگری می طلبد... 
هر چند نیروهای مدافع ســر مایه داری از ان 
پس تــالش کردند تا بار دیگر دو مطلق را بر 
قــرار کنند و ادعا کنند که بار دیگر به جزیره 
آرامش رسیده اند اما از آن زمان تاکنون به رغم 
کشتار ها و اعدام ها و قتل عام های زندانیان 
سیاســی در دهه 60 و قتل های زنجیره ای 
و ســرکوب ها، مردم و نیرو های مبارز، تمام 
مصائب رنج ها و ستم ها و کشتار هارا تحمل 
کرده اند، اما هرگز به دو مطلق باز نگشــتند 
و سکوت قبرستانی را پذیرا نشدند و مبارزات 
آزادیخواهانه و طبقاتــی از آن زمان تاکنون 

همچنان ادامه دارد.

•

شعر معروف کریم پور شیرازی:
هرکه افزوده گشت مال و زرش   

زر نبارید از آسمان به سرش 
از کجا جمع گشته ثروت و مال    

یا خودش دزد بوده یا پدرش 

بابک پاکزاد 
یار زحمتکشان و 
نویسنده و مترجم 

مبارز درگذشت

با اندوهی بی پایان از درگذشــت رفیق بی 
کسان و زحمتکشــان این سرزمین بابک 
پاکزاد مطلع شدیم، بابک تنها 44 سال از 

عمر پر ارزشش گذشته بود.
بابک از خانواده ای مبارز و خوشــنام آمد و 
مبارز و خوشنام ماند تا به آخر به زحمتکشان 
وفادار ماند و توانش را در راه آزادی بشریت 

هزینه کرد.
از بابک خاطرات خوب، خانواده محترمش 
یادگار مانده اند. از بابک مقاالت روشنگر و 
ترجمه های بی نظیرش به یادگار مانده اند 
از بابک صداقت و یکرنگی اش برای ما برای 

انسانها به یادگار مانده اند.
همکاری اش با مجله هفته افتخاری برایمان 
بود هرچند که آرزو داشتیم سالهای بسیاری 
را با هم ســر کنیم. بابک رفت اما یادش در 
قلب ماست و در قلب زحمتکشان و کارگران 
در قلب آزادیخواهان و در قلب تمام آنها که 
برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. بابک 
عزیز در هنگامه مبارزه با بیماری سرطان، 

قلب مهربانش از حرکت ایستاد. 
-----------------

ما درگذشت این انسان پاکزاد و عزیز را به 
خانواده محترمش، همسر و فرزند عزیزش و 
پدر و مادرش بزرگوارش و برادرش تسلیت 
عرض کــرده، خود را در غم آنان ســهیم 

میدانیم

در برابر این زندگی سر تعظیم 
فرود می آوریم. 

زنده باد بابک
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  989-8580 ............................... کوپولی)2(. 
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا. ............................... 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 672-2324)450(
بینو. .................................................. 728-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 ................................... .KamNic

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 
موسیقی )جشن ها( 

تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وبسایت
  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود: 

کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه افغان، 
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند : 
آدونیس، شاتوکباب، و...

الوال: 
کوه نور، آدونیس و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

فروش فرش
 چنــد عدد 

قــالی تبریز 
6 متری 

گل ابریشم اعال 
بفروش می رسد: 

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:  
<<  ناصــر 

514-512-8935
aznov1U

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

تدریس ریاضیات
 Highschool, College,

University
توسط مدرس و مؤلف کتب 

کمک درسی
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

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: 
۴38-921-88۴0

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:  

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

)

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

کلبــه   عموجان
6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

 Hirbod Transport 

 
 
 پارک آبیو  فرودگاهیخدمات ترنسفر  •
 مونترال به تورنتو و بلعکسی مسافر همراه با چمدان يجابجا •
 در منزل از فروشگاه هایلوازم چوبی انتقال بار و مونتاژ  •

 IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick  

Tel: 514-295 39 28 
 

سرويس و خدمات بهترين هدف ما 
 ارزان به هموطنان گرامی

 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

P2enddc

Tel. : 514-516-9810

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 

 سال نوزدهم  شماره 5510 گزارش
www.iran-newspaper.com شنبه  25 آبان 1392   editorial@iran-newspaper.com

 افقي:
1- ندامت – نصف النهار مبدأ

2- ظرف��ي در آزمايش��گاه – منبع و 
سرچشمه – محل كاسبي

3- آفري��دگار بخش��اينده و عادل – 
بش��ارت دهنده – فدراسيون جهاني 

فوتبال
4- كلمه سؤالي - برآمدگي الستيك- 

چهار ديواري داراي سقف – مرغزار
5- رود بزرگ – نوايي از موسيقي – 

صفا، خلوص
6- شهري در استان كرمان – ايوان، 

مهتابي – خاك سفالگري
7- اختصار كلمه سانتيمتر مكعب – 

ساز زدن – ايتالياي قديم
8- كمك كنن��ده – كش��ت باراني – 

حواري خائن
9- خالص – اتيكت – زادبوم

10- خ��ط كش مهندس��ي – باغ – 
آبادي

11- حوال��ه كتب��ي – ثروتمندان – 
آب بند

12- فوري – پشيمان – بله روسي – با توپ همراه مي زنند تا حريف بترسد
13- حالل رنگ – پرنده پا بلند – نام مردانه

14- ضرب شمشير – عضو شناي ماهي – نان يا غذايي كه مدتي مانده باشد
15- نوعي شيريني ايراني – رنگي ميان سياه و سفيد

 عمودي:
1- مزد – نظام مند

2- جمع شرط – كمك – رنگ آسمان
3- ش��ب اول دي ماه – حركت زير حرف و عالمت آن – كسي كه كردار و رفتارش 

دلپسند نباشد
4- قربانگاه مكه – معروف – شعله آتش – نظر انتخاباتي

5- گروگذارنده – كوه استان اردبيل – مخفف نه از
6- اثر رطوبت – ديوانگي – عدد دو رقمي

7- اسب چاپار – استوار دوم فرانسوي – شهرآورد
8- نانوا – ضمير اشاره به نزديك – امانتداران

9- بخشايش، عفو – نمادي از نطفه و نژاد در سفره نوروزي – مخفف الي آخر
10- گزارش – لوله باريك ساقه گياهان – تصديق عامي

11- تي��ر پيكان��دار – ش��اعر 
پريشان – سياستمدار

12- سوراخ وسط شكم – فرد، 
ش��خص – مث��ل و نظي��ر – 

خشك شدن
13- قطعي براي چاپ كتاب – 
خواب خوش – نان خرد كرده 

در آبگوشت
14- نوع��ي نارنگ��ي – عض��و 
دس��تگاه گوارش – مو خشك 

كن
15- كناي��ه از ماه – راس��تي 

خبر

 افقي:
1- ورزش��ي بين الملل��ي – زمين 

ساخت
2- واحد پول خودمان – راه رفتن 

كودك – مركز كانادا
3- بازس��ازي – آموزگار – پشت 

سر هم
4- پارچه دريايي – عدد روستا – 

شهر مهم افغانستان – واژه درد
5- جث��ه – با عقي��ده – نزديك 

غروب آفتاب
6- پياپي – ناقص نيست – دختر

7- نيام شمشير – سرباز همه فن 
حريف – زدودن

8- ميل به غذا – فوري – وسيله اي 
الكتريكي در منزل

9- اجزا – نوعي هواپيماي جنگي 
– حربه دسته دار

10- برابر عاميانه – مسابقه دو تيم 
همشهري – پويشگر

 11- بس��يار روان – ي��ار مي��ز – 
نفس خسته

12- ايستگاه فضايي روسيه – خواهان – تصديق ايتاليايي – چيز
13- مستقيم – غيرتمند – پس

14- تخلص مالهادي سبزواري – تزيين پلو – بخشنده
15- شهری در  تركيه – پرنده اي بزرگ از راسته لك لك سانان

 عمودي:
1- س��الخورده – از آثار تاريخي و ديدني اس��تان تهران در حوالي گچس��ر در جاده 

چالوس
2- خراب – سپاه – از رنگ ها

3- انديشه كردن – پارچه صاف و براق – كريدور
4- سرپرست – آسوده حال – روز قبل – تيره

5- ادعاكننده – زياده روي – خرماي پخته
6- بينوا – پرده در – پيام رساني

7- ايستگاه پيك ها – نوعي از هنر سنتي – اشعه نافذ
8- كفالت – ماه خارج! – شكيبا

9- ماشين زراعت – تونل جاده چالوس – حسد
10- فزوني – شش ضلعي – دم و دستگاه

11- لنگ��ه – غده كودكانه! 
– مفتاح

12- بلندتري��ن ضلع مثلث 
قائم الزاويه – سرخ كم رنگ 

– ميسر – فرزندزاده
13- تني��س ب��از حرفه اي 

اسپانيا – جنم – چوپان
14- بازيچ��ه ك��ودك 
– مخل��وط مطبوع��ي از 
س��بزيجات و نمك – جار و 

جنجال
15- چهارمي��ن فيل��م 
 سينمايي س��امان مقدم – 

از سازها

حل جدول عادی شماره 5509 حل جدول ويژه شماره 5509

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح 5510
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 يك روايت كويري
 عروس��ك ها يا آن طور كه احساني و همكارانش در 
مؤسسه آواي طبيعت پايدار  مي گويند: »پيكرك ها«ي 
دس��ت ساز زنان روستايي خراسان جنوبي هم ماحصل 
همين طرح »ترس��يب كربن« اس��ت.« عروسك هايي 
كه عالوه بر روايت زندگي زنان سرس��خت روستاهاي 
خراسان جنوبي، گوش��ه اي فراموش شده  ازفرهنگ و 
مردم شناسي مردم منطقه را به معرض تماشا مي گذارد. 
فرهنگ��ي كه از ال به الي خاط��رات خاك گرفته زنان 
اين منطقه ش��كل گرفته است. عروسك هاي پارچه اي 
ك��ه باورها، رس��م ها، عقايد و ش��يوه زندگ��ي جوامع 
محلي را به خوبي نش��ان مي دهد. رس��ومي كه حتي 
در كوچه پس كوچه هاي خشتي و گلي روستاهاي اين 
س��امان رنگ باخته و دخترك براي ساختن عروسك 
مادربزرگش به خاطرات مادر متوسل مي شود. در ميان 
روستايي كه شايد به فاصله چند خانه فرهنگش رنگ و 
لعابي ديگر بيابد. همان طور كه احساني مي گويد تنها در 
يك روستاي اين منطقه به پنج فرهنگ و قوم متفاوت 

رسيده اند. 
 سنگ صبورهاي پارچه ای  

طرح  »ترسيب كربن« بخشي از برنامه سازمان ملل 

است؛ برنامه اي براي كاس��تن از ميزان انتشار گازهاي 
 گلخانه اي و حفاظت از محيط زيس��ت. ترس��يب كربن 
به جذب دی اکس��يد کربن توسط گياهان و کاهش اثر 

سوء گرمايش زمين گفته می شود.
برنام��ه اي كه با حمايت س��ازمان جنگل ها و مراتع 
كشور از روستاي حسين آباد در خراسان جنوبي شروع 
شد و به روستاهاي چاه يك، چاه دو، همت آباد، تجمير 
و... رسيد. يكي از نتايج آن تولد كودكان قنداق شده با 
طبيعي ترين وس��ايل است. بچه قنداقي ها سهم خوبي 
در عروس��ك هاي كافه نش��ين دارند. اس��م يكي از آنها 
»فاطمه زهرا« اس��ت. او دست ساخته زهره حسيني، 
زني 32س��اله اس��ت كه در  روس��تاي »چاه« زندگي 
مي كند. زهره سه فرزند پسردارد امير، مهدي و محمد.  
ش��ايد براي همين دوست داشته عروسك قنداق شده 
 دختر باشد تا سنگ صبور مادر شود. در دستخطي كه 
از روس��تاي چاه  به پايتخت فرستاده هم تأكيد كرده 
فاطمه زهرا، بچه خودشان اس��ت. در ميان عروسك ها 
چرخ مي زني. نوع پوشش روستاها با هم فرق دارد. نوع 
س��ربند زنان  و چادر سركردنشان. زناني كه بچه اي  به 
كول گرفته و البد دارند س��ر زمين مي روند. شايد هم 
مي روند شير گله را بدوشند يا هزار كار ديگر كه فقط از 

زنان روستايي برمي آيد و بس. 
»فضه احمد« 47 س��اله هم  عروسك 15 ساله اش  
را راهي تهران كرده و تأكيد كرده اين عروس��ك  هنوز 
عروس نش��ده اس��ت. فضه خانم البد وقتي عروسك را 
از تكه پارچه هاي كهنه مي س��اخت و روس��ري سرش 
مي ك��رد در گوش��ش زمزمه كرده  ك��ه اول بايد بزرگ 
ش��وي، درس بخوان��ي و بعد ازدواج كن��ي. كلي براي 
خواس��تگاران عروسكش هم شرط و ش��روط دارد.  او 
را ب��ه مردي مي دهد كه ماش��ين خ��وب و خانه خوب 
داشته باش��د. دستنوشته س��اده اش را كه به عروسك 
سنجاق شده، مي خواني مي بيني دختركي تربيت كرده 

كه پشتي و جانماز مي بافد. 
افسانه احساني مي گويد: »وقتي عروسك ها را درست 
مي كردند از آنها خواس��تيم داستان عروسك هايشان را 
براي ما بنويسند.« برخي سواد دارند، خود مي نويسند. 
بعض��ي از آنها  س��واد ندارند، بنابراين قص��ه را روايت 
مي كنن��د و بچه ه��ای طرح برايش��ان مي نويس��ند تا 
عروسك ها به پايتخت كه رسيدند رازهاي مگوي آنها را 
براي غريبه ها بگويند. آرزوهاي از دست رفته يا به دست 
نيامده و شادي هايشان را از شوهري كه دوستش دارد 
يا شوهري كه اورا ترك كرده است. آن طور كه احساني 

مي گويد وقتي او و گروه ش��ان در طرح توانمندس��ازي 
زنان قش��م به موفقيت رسيدند، طرح ترسيب كربن از 
آنها دعوت كرد تا زنان خراسان جنوبي را هم وارد ماجرا 
كنند. تيم آنها روش خاصي هم براي توانمند سازي زنان 
جوامع روس��تايي دارد. اعتقادي به كارآفريني از بيرون 
ن��دارد. مانند اين كه به آنها بافتن فرش را ياد بدهند يا 

خياطي به آنها آموزش دهند. 
احس��اني مي گويد: »اول كنار آنها نشستيم و با آنها 
رفاقت كرديم.« مي خواستند بدانند زنان روستايي چه 
مي خواهند؟ به آنها كمك كردند تا اس��تعدادهاي آنان 
شكوفا ش��ود. اس��تعدادهايي كه به  زنده شدن صنايع 
دس��تي منجر ش��د كه به گفته كس��اني چ��ون »ليال 
كفاش زاده« كارشناس سازمان ميراث فرهنگي قابليت 
ثبت مل��ي دارد. آن طور كه احس��اني  ه��م مي گويد: 
»گروهي در دفتر توس��عه س��ازمان ملل اين طرح را از 
3سال پيش در ايران پيگيري كرده بودند كه براساس 
آن جامعه محلي خراسان جنوبي با توليد هنرهاي بومي 

به اشتغال پايدار مي رسيدند.«
عروسك ها حرف هاي زيادي براي گفتن دارند؛ زبان 
زناني شده اند كه به درونگرايي معروفند، مانند همه زنان 
ايراني. بيشتر از بسياري از زنان ايراني.  همين كه وارد 

نمايشگاه مي ش��وي عروسك ها شروع مي كنند به آرام 
آرام بازگو كردن آنها. طرح ترسيب به گفته احساني  به 

دنبال ايجاد شرايط بهتري براي زندگي است.
 دختران انتظار

پاي برخي از عروسك ها اسم مادر سازنده عروسك 
نوشته شده  يا حتي شايد اسمي هم نوشته نشده باشد. 
احس��اني مي گويد وقتي علت را جويا ش��دند، متوجه 
مي ش��وند بومي ها دوس��ت ندارند اس��م دختر ازدواج 
نكرده ش��ان برده ش��ود. براي همين ه��م پاي بعضي 

ازعروسك ها نام مادر آنها نوشته مي شود.
بخش بسيار بزرگي از عروسك ها خود ايده آل، خود 
فراموش ش��ده، خود زيباي  زنان روستايي است كه در 

روزه��اي اول هيچ حرفي ب��راي زدن با غريبه هايي كه 
به نام طرح توانمند سازي زنان به روستاها آمده بودند، 
نداش��تند. اما با گروه كه آشنا مي شوند، از آنها خواسته 
مي شود براي عروسك هايشان قصه بنويسند. اين آغاز 

رفاقت آنها مي شود تا قصه هايشان به تهران بيايد.
»آمنه ده مرده« دختري 12 ساله روستايي، عروسكي 
س��اخته كه آن طور كه بر پاي آن نوشته يك سال سن 
دارد. بچه اي قنداق ش��ده در لباس ه��اي رنگارنگ كه 
اسمش را »شاه بي بي« گذاشته است. شاه بي بي به گفته 
آمنه دو خواهر و برادر دارد. پدرش كارمند اداره پس��ت 
است. مادرش هم معلمي مي كند. آمنه مي خواهد وقتي  
شاه بي بي بزرگ ش��د براي پسرش به خواستگاري اش 

برود. شوهر شاه بي بي »گارگر« می شود.  
عروسك ها با فرهنگ هاي مختلف روي ديوار كافه به 
نمايش گذاش��ته شده اند.  اگر كمي سكوت كني شايد 
صداي آرام زني پوشيده در چارقد رنگي با سربندي بلند 
را بشنوي. پيكرك ها با شماره مشخص شده اند. عروسك 
ش��ماره 113 دوسال بيش��تر ندارد. آن طور كه فاطمه 
خانم 40 س��اله نوشته است؛ اين عروسك دختر خانم 
نرگس اس��ت.  نرگس خانم آرزو دارد دخترش قاليباف 
باشد و ش��وهر كند. مرد دخترش؛ خوب باشد. حقوق 
بگير باش��د و بيكار نباش��د. كفاش زاده هم اعتقاد دارد 
زن ايراني به دليل اتفاقاتي كه در طول تاريخ بر او رفته، 
درونگراست. زن روستايي وقتي يك پيكرك پارچه اي 
مي سازد در حقيقت آرزوي زيبايي و خوشبختي را براي 
آنچه ساخته است، دارد و به همين دليل پيكرك هاي 

خراسان جنوبي القا كننده فرهنگ آن جامعه است.
خانم نازگل ش��ماره 82 را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. 40 ساله اس��ت و خودش را براي يك عروسي 
آماده كرده اس��ت. دس��تخطي س��اده بر چارقد نازگل 
سنجاق شده كه مي گويد:»اين نازگل خانم مي خواهد 
از طايفه »آذري ها« به طايفه »ملكي ها« برود. آذري ها 
در روس��تاي »چاه زنديق« زندگي مي كنند و ملكي ها 
در »درويش آباد.« نازگل خانم لباس محلي پوش��يده و 
شال قرمزي دور گردنش انداخته تا موقعي كه مي رقصد 
چارقدش از روي س��رش بيفتد و اين سبدي كه روي 
سرش گذاشته است هم معلوم نمي شود براي چيست. 
دس��تخطي كه از سازنده نازگل خانم به تهران رسيده، 

همين جا تمام مي شود. 
» پرور قويدل« يكي از اعضاي طرح مي گويد بعضي 
از روس��تاها كه طرح در آنها اجرا ش��د در روز نخست 
هيچ زني در آنها ديده نمي شد.  كوچه پس كوچه هاي 
آن را ي��ك روز تمام زير پا  گذاش��تند تا ش��ايد به زني 
روستايي برسند، اما سايه هيچ زني بر پاي ديوار كوچه 
رنگ نم��ي زد. تعج��ب مي كردند. نمي دانس��تند زنان 
روس��تا به يكباره تصميم گرفت��ه بودند كه كجا بروند. 
اما دمدماي غروب كه مي ش��ود تازه سايه  آرام زنان در 
روستا نمايان مي شود:»مردهاي روستا دوست ندارند كه 
زنانش��ان خيلي در روستا ديده شوند.« افسانه احساني 
ه��م مي گويد: »همين كه پاي ما به روس��تا مي رس��د 
س��عي مي كنيم اول آنها را بشناس��يم.« دوست ندارند 
رسم و رسوم روستاييان ناديده گرفته شود. گروه سعي 
مي كند تا جايي كه مي توانند مردمان كويري خراسان 
جنوبي را كه خيلي هم اهل صحبت كردن و حرف زدن 
نيستند، بيشتر بشناسند. نمي خواهند اعتقادي  ناديده 
گرفته شود. هرچند هركجا كه مي روند با روي گشاده 
رو به رو مي شوند اما گام هايشان را آهسته برمي دارند. به 
هرحال رسم ميزبان است كه هميشه با گشاده رويي با 
مهمان رو به رو شود حتي اگر رسمي يا اعتقادي ناديده 
انگاشته شود. احساني مي گويد: »دوست داريم كه ما را 
از خودش��ان بدانند.« بنابراين سعي مي كنند دنيا را از 

دريچه ديد آنها ببينند. 
عروس��كي كه »سكينه حسيني محمدي« ساخته 
شماره 120 كافه را به خود اختصاص داده است. اسمش 
را گذاشته خانم خديجه. خديجه خانم براي اين كه بتواند 
جهيزيه اي براي بچه هايش آماده كند، نخ مي ريس��د تا 
قالي ببافد، پش��تي درس��ت كند و به بچه هايش هديه 
می دهد تا آنها به يادگاري داش��ته باشند. البد خديجه 
خانم جزو هزاران زن سرپرست خانوار استان است كه 

براي بچه هايشان هم پدر هستند و هم مادر.
عروس��كي به نام زهرا هم 50 س��ال دارد. 4 بچه به 
دنيا آورده است. پشمبافي كار هر روز اوست. هم قاليچه 
مي بافد و هم پشتي. قوروت درست مي كند با سير. البد 
خيلي هم خوش��مزه است. شوهرش هم خيلي خوش 

اخالق است. 
 عروسك هاي 5 هزار ساله

 ب��ه گفته كف��اش زاده كارش��ناس ميراث فرهنگي  
پيش��ينه س��اخت پيكرك ها در ايران  به 5 هزار سال 
قب��ل از مي��الد بازمي گردد. او اعتق��اد  دارد كه اكنون 
ب��ا بدتري��ن دوران براي پيكرك هاي ايراني در كش��ور 
مواجهي��م: »اف��رادي ك��ه در اي��ران قادر به س��اخت 

  زهراكشوري / كافه اي كوچك در خيابان »فاطمي« تهران را عروسك هايي پركرده  كه قصه هاي 
زيادي از زنان سختكوش خراسان جنوبي را با خود دارند. عروسك هايي كه  شايد خود واقعي همان 
زناني باشند كه در جغرافيايي سخت زندگي مي كنند. جغرافيايي  كه خشكسالي جزئي از شناسنامه اش 
شده و بادهاي 120 روزه سيستان يا آن طور كه خراسان جنوبي ها مي گويند »گرم باد« ها يا »تف باد« ها؛ 
مدام با آنها زورآزمايي مي كنند. تف بادها وخشكس�الي كه دس�ت به دست هم مي دهند، زندگي در 
جغرافياي بزرگي از شرق كشور را سخت و صعب مي كند. همين است كه  پاي سازمان ها و نهادهاي 
بين المللي براي ايجاد اشتغال پايدار و مكمل براي جوامع روستايي به خراسان جنوبي باز مي شود. 
گروه هايي كه به گفته »افس�انه احس�اني«  مجري يكي از طرح هاي ايجاد كس�ب و كار پايدار براي 
حفاظت از مراتع، با خود شغل نمي آورند بلكه سعي مي كنند با كنار زدن شن هاي ناشي از گرم باد ها 
و تف باد ها، فرصت هاي مغفول مانده در منطقه را براي شكوفايي جوامع روستايي آن شناسايي كنند. 

گردشگري در اين منطقه هم تعريف معيشتي جايگزين 
براي جلوگيري از نابودي مراتع است.  

نام عروس��كش را »گوهر« گذاشته است. مادر گوهر 
13 س��الش بود كه ازدواج كرد. گوهر هم در 13 سالگي 
به خانه ش��وهر مي رود. غذاهاي خوشمزه اي هم درست 

مي كند مانند آبگوشت و خيلي چيزهاي ديگر. 
»ليال كف��اش زاده« مي گوي��د: »با نگاه ك��ردن  به 
عروس��ك ها و پيكرك هاي س��اخته ش��ده مي توان به 
اعتقادها دس��ت يافت و باورهاي محلي را ش��ناخت.« 
برخي از عروس��ك ها چهره ندارند. ش��ايد صاحب  آن 
نخواسته غم نشس��ته در چشمانش را غريبه اي ببيند 

يا ش��اديش پش��ت آن حجب و حياي كويري  پنهان 
بماند.  به گفته كفاش زاده ساكنان اين منطقه از كشور 
پيكرك هاي پارچه اي را همراه با يك نقص مي سازند؛ 
چون براس��اس باورهايش��ان اگ��ر پيكرك هاي بدون 
نقص بسازند در كار خداوند دخالت كرده اند و اقدامي 
غيرقابل بخش��ش انجام داده اند. در ميان عروسك ها 
مي توان دس��ت س��اخته هاي زنان بل��وچ را هم ديد. 
زابلي هايي كه از سيس��تان و بلوچس��تان به خراسان 
جنوبي كوچ كرده اند، با همان تتوها، ابروهاي پرپشت و 
با همان موهاي بافته شده.  پوشيده در لباسي گلدار و  
سوزن دوزي شده. سربندها و روسري های عروسك ها 
به خوبي تفاوت قوميت در روستاهاي بيرجند را نشان 

مي دهد.  
عروس��ك  ش��ماره 79 س��ه س��ال  بود كه بچه دار 
نمي ش��د. اما باالخره در 30 سالگي حامله شد. خيلي 
خوشحال است. شوهرش معلم است. كار، خانه مي كند 
و آرزو دارد ك��ه بچ��ه اش »هنرمن��د« بش��ود. در پاي 
عروس��كي به نام »فاطمه نس��ا« شعري حك شده كه 
زمزم��ه او در زمان درو گندم اس��ت. كار در كوير زن و 
مرد نمي شناس��د. دوش به دوش هم در ميان بادهاي 

120روزه رؤياي سبز مي كارند. 
 ميراث ملموس

عروس��ك هاي زنان كويري ميراث ملموس��ي است 
كه  به اعتقاد بسياري اگر ثبت ملي نشود ممكن است 
كه بادهاي 120 روزه براي هميش��ه آنها را از حافظه ها 
پاك كند. كف��اش زاده مي گويد: »درصورتي كه ميراث 
فرهنگي كشور همچون مهارت هاي ساخت پيكرك هاي 
پارچه اي خراس��ان جنوبي ناديده گرفته شود و به ثبت 
نرسد بايد منتظر بود تا كشور ديگري ميراث ناملموس 

معنوي ايران را به نام خود ثبت كند.« 
»پوپك عظيم پور« متخصص پيكرك هاي ايراني هم 
اعتقاد دارد كه عروسك ها تنها يك بازيچه نبودند، بلكه 
بخشي از هويت ايراني هس��تند كه بايد حفظ شوند. 
بخش��ي از هويتي كه به خراس��ان جنوبي مي رس��د، 
منجر به احياي يكي از قديمي ترين هنرهاي س��نتي 
در روستاهاي محروم آن  مي شود و آنقدر گيرايي پيدا 
مي كند كه  بس��ياري با خري��د و فروش آنها مخالفت 
كنند. اما معيش��ت زنان كويري چه مي ش��ود؟ براي 
همين و به گفته احس��اني ضمن ثبت ش��يوه ساخت 
پپكرك ه��ا، خريد و فروش آنه��ا از جمله برنامه هايي 
است كه در كافه اي دنج در دل پايتخت كليد مي خورد 

و عروسك ها به مزايده گذاشته مي شوند. 
ب��راي خريد يكي از دس��ت س��اخت ها و س��نگ 
صبوره��اي زنان كوي��ري بيرجند مي توان��ي درميان 
داس��تان ها بچرخ��ي و ب��ه حرف ه��اي عروس��ك ها 
گوش بدهي. س��نگ صبورهايي که راوي��ان  آرزوها و 
دلتنگي هاي كويرند. بعد عروسكت را انتخاب كني و با 
قيمتي كه خود فكر مي كني، آن را بخري. عروسكي كه 
درجهان تنهايکی اس��ت و تو آن را داري. پژوهش ها و 
بررسي ها نشان مي دهد كه هيچ يك از عروسك ها شكل 
عروسك ديگري نيستند. عروسك هايي كه بسياري از 
آنه��ا دختران مو بلندي ش��ده اند. اما خريد پايان قصه 
 نيست. بايد قلم برداري و براي سازنده عروسك هر آنچه 

دل تنگت مي خواهد بنويسي.

پيكرك هاي پارچه اي با پيش��ينه تاريخي فرهنگي اند، 
اندك هستند كه شماري از آنها حتي حافظه شان را نيز 
از دس��ت داده اند.« مسأله  تا آنجا پيش مي رود كه در 
 جشنواره ها  بر تن عروسك هاي باربي لباس بختياري 

مي پوشند. 
زهرا 13 سال بيشتر ندارد. در روستاي »چاه يك« 
زندگ��ي مي كند. البد چش��ماني دارد كه ب��رق آنها با 
پرنورترين ستاره كويري هماوردي مي كند؛ مانند همه 
دختران كوير.  اسم عروسكش راگذاشته است»زينب.« 
زينب اما در روس��تاي »چاه يك« زندگي نمي كند. او 
اهل روستاي »نازدشت« است. دو تا خواهر و سه تا برادر 
دارد. كم��ي كه بين عروس��ك ها چرخ مي زني. متوجه 
مي شوي كه هستند عروسك هايی که مي خواهند اهل 
»نازدش��ت« باشند. آن طور كه قويدل مي گويد: »چند 
ده با هم يكي شده اند تا نازدشت كمي شكل شهر پيدا 
كرده است.« شايد براي همين است كه دختران و زناني 
كه عروسك هاي پارچه اي ساخته اند روياي زندگي در 
نازدشت را برقامت آنها دوخته اند. عروسك شماره سه 
»فاطمه بيگم« هم اهل »نازدش��ت« اس��ت. 18 سال 
دارد. 2 سال پيش ازدواج كرده است. مي خواهد برود و 
بزها را بدوشد. بزهايي كه قرار است در ميان بيابان ها و 
مراتع بچرند. اما چريدن بزها در مراتع مساوي با از بين 
رفتن آخرين ريش��ه هايي است كه خاك منطقه را نگه 
داش��ته است. زنده كردن صنايع دستي و تعريف مسير 

 پيكرك هاي ساخته  شده توسط زنان 
روستاهاي محروم خراسان جنوبي ثبت مي شود

طرح »ترس�يب كربن« خراس�ان جنوبي هم با هدف مديريت منابع و توليد پايدار در جوامع محلي اس�تان وارد ماجرا شد. طرحي كه با همكاري سازمان 
جنگل ها، منابع طبيعي و آبخيزداري و سازمان ملل در خراسان جنوبي شكل گرفت. نتيجه آن ساخت عروسك هاي پارچه اي شد كه ميراث اين بخش از 

كشور را در پايتخت به معرض تماشا گذاشت تا راهی براي بهبود زندگي سازندگان آن پيدا شود.

عروسكهايقصهگو؛
راويانصبورزنانخراسانجنوبي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2
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9
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11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 د ا ن ش ي ا ر چ ه ل س ت و ن

2 ف ر د ا ن ي م ه ن ي م ر خ

3 ش ب ن م ب د ا ن ف ا ي و

4 ا ي ه ك ي ب ر ا ت م د د

5 ف و ك ا ش م ر م ص ل ي ه

6 ش م ش ت م ل ن د ر ت ت ر

7 ي ع ق و ب ا ل ي ا ف ق ب ا

8 ن م و ر ا ق ر ا ر ك ا و ش

9 پ ر ي م ل ا ي ك م ر ت ك ب

10 ي ه ق ر ب ت ا ب ط ا ل و

11 ر د ر ي ا ب ن ي ا ن ن د

12 و ف ا م ل م ل ش ب ك ا ن

13 ا ر ن ج و ق ي ح ق م ا ر

14 ن ا و ب ر ن ت ر س ر س و خ

15 ي خ ب ن د ا ن ف ر ا غ ب ا ل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ب ا ك س ا و ت ب ا ز ي ا ف ت

2 خ ن ا ق س ن ب ل م و س ي و

3 ج ل ف ا ي د ك ي م ن ج م

4 د م ا ت ن ه ا و ن ا ي ا

5 س ن م ح م د ي ن ق ا د س

6 ت د ي ا ك و چ ا ل ش ب ك

7 ش ا گ ر د ر و ا ن ي خ ل ا

8 ن ي م ا خ و ا ر ي ا م و ر

9 م ا ه س و ي ي چ ا م س ا ل

10 ك م س ا ر ي و ل و ل ه ا

11 ن ب ا ي ا ك ب ي ر ه د ي

12 د ل و ت ك ب ر س س گ و ل

13 ا ن ت ن ي و ن س ت غ ا ر

14 ر د ي ا ب ر ش و ه ص ب و ر

15 د ن ك ي ش و ت پ ن ا ه ن د ه

بخ�ش بس�يار بزرگ�ي از 
عروس�ك ها خود اي�ده آل، خود 
فرام�وش ش�ده، خ�ود زيب�اي  زن�ان 
روستايي است كه در روزهاي اول هيچ 
حرفي براي زدن با غريبه هايي كه به نام 
طرح توانمند س�ازي زنان به روس�تاها 
آمده بودند، نداشتند. اما با گروه كه آشنا 
مي شوند، از آنها خواسته مي شود براي 
عروسك هايش�ان قصه بنويسند. اين 
آغاز رفاقت آنها مي شود تا قصه هايشان 

به تهران بيايد

پيش�ينه س�اخت پيكرك ها در 
اي�ران  ب�ه 5 هزار س�ال قبل از 
ميالد بازمي گردد اکنون با بدترين دوران 
ب�راي پيكرك ه�اي ايران�ي در كش�ور 
مواجهيم: »اف�رادي كه در ايران قادر به 
ساخت پيكرك هاي پارچه اي با پيشينه 
تاريخي فرهنگي اند، اندك هس�تند كه 
شماري از آنها حتي حافظه شان را نيز از 

دست داده اند«
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Fujifilm Instax mini 8 معرفی دوربین
از زمــان ورود دوربینهای 
دیجیتال به دنیای عکاسی 

و فراگیــر شــدن این 
محصــول، اســتقبال 
فراوانی از آن شــده و 
بخش اعظم بازار را به 
خود اختصــاص داده 
کابردهای  قطعا  است. 

دوربینهای  شــمار  بی 
دیجیتال، ســهولت اســتفاده و 
نیز فوری بودن نتیجــه کار، از 
فاکتورهای مهم این دوربینهاست. 
ویژگیهــای  از  دیگــر  یکــی 
دوربینهای دیجیتال آن اســت 
کــه برای مشــاهده نتیجه کار، 
الزم نیســت حتما کل تصاویر 
عکاسی شــده را چاپ کنیم و با 
استفاده از کامپیوتر و هر وسیله 
دیگری که صفحه ای دیجیتالی 
برای نمایش دارد، میتوانیم کل 
عکسها را مشاهده کرده و فقط 

آنهایی را که بیشــتر میپسندیم 
چاپ کنیم. همین باعث شــده 
که هزینه ظهــور نگاتیو و چاپ 
عکســهای زائد کاهش یافته و 
قدرت انتخاب بیشــتری داشته 

باشیم. 
احتماال اکثر خوانندگان این مقاله 
)بویژه بانــوان گرامی!(، در زمان 
ورود دوربین »پوالراید« به بازار، 
هنوز متولد نشــده بودند. ورود 
ایــن دوربین به بازار و 
در حدود 50-60 سال 
را در  انقالبــی  پیش، 
بوجود  عکاسی  دنیای 

آورد. 
این دوربیــن قادر بود 
چنــد ثانیه پــس از 
چاپ  تصویر  عکاسی، 
شده را به عکاس تحویل 

دهد. 
بــه عبــارت دیگر، هم 
هم  میگرفــت،  عکس 
آن را بطور شــیمیایی 

ظاهــر میکرد و هــم بر روی 
کاغذ گالسه عکاسی به چاپ 
میرســاند! ظهــور این 
محصول در دنیای آن 
زمان تحول بزرگی بود 
و خیلی زود فراگیر و 
به  شاید  جهانی شد. 
خاطر داشته باشید که 
در ایران و در گذشــته 
هــای نه چندان دور، عکاســان 
دوره گرد در پارک، یا شهربازی 
و ســایتهای توریســتی حضور 
داشــتند و از مشتریان »عکس 
فوری« میگرفتند! این دوربین تا 
سال 2008 به بازار عرضه و پس 
از ظهور دوربینهــای دیجیتال، 
باالخره تولید آن متوقف گردید. 

در سال 2011، کمپانی »فوجی« 
ژاپن و تحت لیسانس »پوالراید«، 
 Fujifilm Instax Mini دوربین
8 را وارد بــازار کــرد. بــا وجود 
قدیمی بودن تکنیک این دوربین 
و »آنالوگ« بــودن آن، با اقبال 
خوبی مواجه شــد و مورد توجه 
قرار گرفت. البته این محصول هم 
مثل هــر دوربین دیگری، تاریخ 
مصرف خاصی دارد و بزودی در 
دنیای رقابت و تکنولوژی جمع 
شــده و به خاطره هــا خواهد 

پیوست.
دوربین جالب  ایــن  ویژگیهای 
را بطور خالصــه در زیر عنوان 

مینمایم:
•  اولیــن مزیت ایــن دوربین، 
قیمت پاییــن آن بوده و میتوان 
با هزینه کردن مبلغی در حدود 
100 دالر، آن را خریداری نمود.

•  دومین نکتــه ای که در این 
دوربین نظرمان را جلب میکند، 
تنوع رنگهای شــاد و متنوع آن 
است که اصال به دوربینهای دیگر 
که اکثرا مشکی هستند، شبیه 
نبوده و ببیننده را به سوی خود 
کشانده و میتواند هدیه رنگارنگی 

باشد!
•  ایــن دوربین مجهز به فالش 
بوده و جاهای نسبتا تاریک نیز 
میتوان تا سطح نسبتا قابل قبولی 

از آن استفاده کرد.
دوربیــن،  بدنــه  روی  بــر    •
وضعیتهای از پیش تعیین شده 
ای بــرای دوربین وجود دارد که 
با انتخاب هر کدام از آنها میتوان 
در وضعیت نور آفتاب، ابری، نور 
داخل منزل و غیره عکاســی و 

کیفیت عکس را باالتر برد.
•  عکسهای آماده شده، به گونه 
چاپ میشوند که کادر سفیدی 
در دور عکــس باقــی مانده و 
تصویر در وســط قرار میگیرد. 
بنابراین میتوان نوشته کوتاهی 
را بــر روی عکس اضافه کرد تا 

برای همیشه به یادگار بماند. 
•  کاور کوچکی در زمان روشن 
کردن دوربین از جلوی لنز به 
کنار رفتــه و در زمان خاموش 
کردن دوربین، از لنز محافظت 

SPONSORSHIP APPEAl PROCESS
If Citizenship and Im-

migration Canada has 
refused the application of a 
Canadian Citizen or a per-
manent resident to sponsor 
the Immigration of a close 
family member to Canada, 
the sponsor may appeal to 
the Immigration Appeal 
Division (IAD) of the 
Immigration and Refugee 
Board of Canada (IRB).
A sponsor may not appeal 
if the family member is 
inadmissible to Canada be-
cause of a serious criminal 
offence punished in Canada 
by a term of imprisonment 
of two years or more, 
involvement in organized 
crime, security grounds, 
violations of human or 
international rights, or 
misrepresentation.
The sponsor has 30 days 
after the refusal to appeal 
to the IAD.  Some spon-
sorship appeals go through 
an information ALTERNA-
TIVE DISPUTE RESOLU-
TION (ADR) process.  
In most cases, a member 
(decision-maker) will hold 
a hearing of the appeal ac-
cording to the IRB tribunal 
process.  
The appeal process 
involves two parties:  the 
appellant and Minister’s 

Counsel who represents 
CIC.  The process also 
usually public, so media or 
members of the public may 
attend or report proceed-
ings. 
If the appeal is allowed 
and the original decision is 
set aside, CIC will resume 
processing the sponsorship 
application.  CIC is bound 
by the IRB’s decision.  
However, it is possible for 
CIC to refuse the applica-
tion on other grounds, and 
this may also be appealed 
to the IAD. 
Either the Minister of Cit-
izenship and Immigration 
or the sponsor may apply to 
the Federal Court of Cana-
da for leave, or permission, 
for judicial review of the 
IRB’s decision.  The Fed-
eral Court of Canada will 
either dismiss the applica-
tion or return the case to 
the IAD for re-hearing. 

 What is alternative
dispute resolution?
The IAD may suggest 
that the appeal be decided 
through alternative dispute 
resolution (ADR).  ADR is 
only suggested for appro-
priate cases.  
This process means that the 
sponsor and the Minister’s 

counsel will sit down with 
a dispute resolution officer 
(DRO), assigned by the 
IAD, to discuss the case.  
The DRO will help clarify 
the issues in the case and 
encourage both sides to 
agree on a decision.  If 
ADR is successful, there is 
no need for a hearing. 
Note:  An inland spousal 
sponsorship cannot appeal 
a negative decision, appeals 
are only allowed for out-
land spousal sponsorships. 
For more detailed informa-
tion on refusals on spousal 
sponsorships 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. 

---------------
ترجمه فارسی مقاالت را در 

وبسایت ما بخوانید
--------------

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com  
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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 ۷0 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:

میکند.
•  اگر کودکی دارید که به عکاسی 
عالقمنــد اســت و نمیخواهید 
دوربین چند هزار دالری خود را 
به او امانــت بدهید، این دوربین 
میتواند بهترین جایگزین باشد. 
همچنین ایــن دوربین میتواند 
انتخاب بســیار مناســبی برای 
کســانی باشــد که به عکاسی 
عالقمند بوده ولی حال و حوصله 
را  عکاسی  تکنیکهای  یادگیری 
ندارند. اگر میخواهد کادوی جالب 
و ویژه ای بــه پدر بزرگ یا مادر 
بزرگتان بدهید که هر زمان که 
خواستند از نوه و نتیجه های خود 
و بدون هیچ دردســری عکس 
فوری بگیرند، سر کیسه را اندکی 
شل فرموده تا دعای خیر خود را 

بدرقه راهتان سازند!
•  حتما تا به حال برایتان پیش 
آمده که به جایی سفر کنید و از 
کسی عکس بگیرید ولی شخص 
مورد نظر، بــرای دریافت عکس 

خود، ایمیل و یا دسترســی به 
اینترنت نداشــته باشد. بنابراین 
مورد استفاده جالب و به درد بخور 
این دوربین نیز برای جهانگردانی 
اســت که نقاطی سفر میکنند 
که احتماال خیلی پیشرفته و یا 
توریستی نبوده و میتوانند پس از 
آشنا شدن با مردم آن مناطق، و 
نیز برای تشکر از آنها، یک یا چند 
عکس یادگاری فوری هم به آنها 

هدیه بدهند. 
•  وزن آن تنهــا در حدود 300 
گرم بــوده و براحتی قابل حمل 

است.
•  با دو باتری قلمی سایز AA کار 
میکند و احتیاج به شارژ و اتصال 

به شبکه برق شهری ندارد. 
آن  اتوفوکــوس  سیســتم    •
همانطور که از نامش بر می آید، 
بطور اتوماتیک وارد عمل شــده 
و بهترین تصویر را ثبت میکند. 
فــالش آن نیز خودکار بوده و به 

هیچ تنظیم خاصی نیاز ندارد. 

•  فیلمهــای آن در انواع رنگی و 
بســته های ده تایی وجود دارد. 
همچنین فیلم ســیاه و سفید، 
برای کســانی که مایل هستند 
عکسهایی با جلوه های قدیمی 
و هنری تهیه کنند، نیز در بازار 

موجود است. 
در زمان تهیه ایــن متن، هنوز 
روز جهانی عشاق یا ولنتاین فرا 
نرسیده و شاید این دوربین برای 
چنین روز مبارکی، بهترین کادو 

باشد! 
فراموش نفرمایید که استفاده از 
این دوربین، مستلزم خرید فیلم 
مخصوص آن است. بنابراین با هر 
بار خرید فیلم، باید هزینه ای را 
برای استفاده از آن بپردازید. لذا 
باید به آن به عنوان یک دوربین 
فانتــزی و ثانویه نــگاه کرده و 
جایگزین یک دوربین دیجیتال 
که قرار اســت همیشــه از آن 

استفاده کنید، نمیباشد.
  •
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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 

افرادی هستند حتی نمی توانند 
بگویند که ایران کجای کرۀ زمین 
است اما هر چه می خواهند نسبت 

می دهند. 
چرا؟ 

چون بــود و نبود ایران برای آنها 
اهمیت نــدارد. کدام کشــور و 
صنعت و شــرکت به ما نیازمند 

است؟ 
کدام کشور از ما می ترسد؟ 

ناپذیــری  اجتنــاب   اصــل 
ایــن  بــه   )Indispensability(

معناست.
هندی ها بــرای آن که توازنی در 
روابط با همسایه چینی خود ایجاد 
کنند، تبادالت وســیع و عمیق 
عمرانی و خدماتی با ژاپن برقرار 
کرده اند. عربســتان 20 میلیارد 
دالر در روسیه ســرمایه گذاری 
کرده تا سیاســت های مسکو را 
تعدیل کند. وقتی کشــوری به 
خصوص همســایگان را به خود 
وابسته کند، به طور طبیعی مانع 
از رفتــار و گفتــار خصمانه آنها 
می شود. نفت و گاز و محصوالت 
پتروشیمی ما به وفور در بازارهای 

بین المللی قابل یافت است. 
محصوالت کشاورزی ایران رقبای 
خارجی نیــز دارد ضمن این که 
فرش هندی، ترکیه ای و چینی، 

خریداران متوسط را راضی کرده  
است.

بنابراین، استراتژی ما برای آن که 
حداقل تعدادی از کشورها را به 

خود نیازمند نماییم چیست؟ 
به معنای  دیپلماســی  دستگاه 
علمی و کاربردی مفهوم، استراتژی 
سیاســت خارجی نداشته است 
زیرا سیاست خارجی = مالقات، 

جلسه و سفر. 
سیاست خارجی = اعالم مواضع، 

رد اتهام و دفاع از خود. 
سیاست خارجی = موعظه و دعوت 
به مراعات کردن و انسان خوب 
بودن. کدام اندیشه های اقتصادی، 
فنی و سیاسی، ارتباطات خارجی 

کشور را تئوریزه کرده است؟
آیا می تــوان بدون اســتراتژی 
منطقه ای و بین المللی، کشور را 

مدیریت کرد؟ 
آیــا مدیریــت داخلــی بدون 
استراتژی بین المللی مقدور است؟ 
در این نظام بین الملل، هیچ کشور 
به کشوری دیگر، مجانی احترام 
نمی گذارد. توجه داشــته باشید 
انگلســتان علی رغــم مخالفت 
آمریکا، روابط عمیق بانکی و مالی 
با چین را به توافق و امضا رساند.

امید روســیه این اســت که با 
تبدیل شدن به مهم ترین بازیگر 

در سرنوشــت ســوریه، آمریکا 
را در رابطه بــا کریمه، اوکراین، 
شــرق اروپا، موشک های مستقر 
آمریکا در شــمال شرقی اروپا و 
به  مجبور  اقتصادی  تحریم های 

مصالحه کند. 
حالــت  بین المللــی  روابــط 
سیاســت  دارند.  تارعنکبوتــی 
خارجی و استراتژی ملی نمی تواند 
بر اســاس توصیه های حقوقی، 
مابه ازای مثبت تولید کند. ما هم 
دیگران را از خود بی نیاز کرده ایم 
و هم بعضًا در مدارهای حساسیت 

آنان وارد می شویم. 
نتیجه بســیار روشــن اســت. 
منطقه ای  قــدرت  بایــد  ایران 
شــود. ایرانی ها باید ظرفیت ها و 
استعداد های خود را بروز دهند. 
ایران بایــد در مدار های قدرت، 
ثروت، صنعت و فرهنگ منطقه ای 

و جهانی حضور داشته باشد.
مــا کمتر از هنــد و کره جنوبی 
نیستیم. اما تحقق این آرمان ها 

محتاج یک استراتژی است: 
قدرت، مصونیت و شوکت کشور 
در ایجاد روابط متقابل و در سایه 
نیازمند کــردن دیگران به خود 

تضمین خواهد شد.«
منبع: وبسایت نویسنده

چرا اتهام زدن به ایران بدون هزینه است؟  << ادامه از صفحه: 10

ــــــــــــــ
حمایت كنندگان: 

استودیو فتو ُرز: آقاى صادق رضی
مشاور امالك شرکت »ساتن«: آقاى فیروز همتیان

شرکت ساختمانی المبدا:  آقاى مهرداد امیرى
گاراژ وست مونت: آقاى خلیل شهرویی

نمایشگاه اتومبیل اُلتیمکس: آقاى حمید پازوکی
مشاور امالك شرکت »اگات«: آقاى رضا نژاد 

شرکت تولیدى پوشاك جهان:کلکسیون ویدا
کلینیك دندانپزشکی: دکتر حمید شاکرزاده

انجمن دوستداران زرتشت
فروشگاه فیلم و موسیقی تپش دیجیتال

محل فروش بلیط:
 تپش دیجیتال
تلفن آگاهی 

٥١٤٩٦١٧٩٧٣

جشن نوروز بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما 
بهاران خجسته باد!

جشن و پایكوبى نوروز ١٣٩6
زمان: شنبه 25 مارس  2017

ساعت:  ٧ شب  تا  1 بامداد
مكــان:

Salle de reception La Sirène
480 BOUL. SAINT- MARTIN W. 

LAVAL, QC H7M 3Y2
•  سرویس كامل سوپ، ساالد، 

 خوراک هاى خوشمزه، نوشابه، قهوه و دسر 
•  در مكان انواع گوناگون 

   مشروبات الكلى بفروش میرسد
-------------

ورودى: بزرگساالن 50 دالر  
خردساالن 30 دالر 

ى دلنشین 
با آوا

ى پاپ 
موسیق

انا روشن 
من ماند

خا

 مهران تاجیک
كیبوردیست:

برترین و شادترین 
ه منتخب 

بهمرا

موزیک هاى سال 

 مهران
توسط دى جى

حتی بعید نیست که عربستان و 
اسراییل برای پیشبرد اهداف خود 
از اقدامات تحریک آمیز در خلیج 

فارس نیز دریغ نورزند.

ایــران؛ حلقه ضعیف زجنیر 
دشمنان آمریکا

دونالد ترامــپ که به نوعی نماد 
واکنش نومیدانه جامعه آمریکا به 
افول قدرت اقتصادی و جهانی آن 
بازگرداندن "عظمت  برای  است 
آمریــکا" گفتمــان و رفتــاری 
تهاجمی و پرخاشگرانه در پیش 
گرفته که بی تردید خطر بزرگی 

برای صلح و ثبات جهان است.
آمریــکا در اوج ابر قدرتی اش در 
دوران جنگ ســرد برای جهان 
بســیار کم خطرتر از آمریکایی 
است که امروز می خواهد با تکیه 
بر ناسیونالیسم افراطی و نگرش 
های نــژاد پرســتانه "عظمت" 
آمریکا را به آن بازگرداند. دونالد 
ترامــپ  و کابینه او از هم اکنون 
مواضع تهاجمی بی سابقه ای در 
قبال جمهوری اسالمی در پیش 
گرفته اند. اختالفات آنها با چین، 
مکزیک و اتحادیه اروپا به حوزه 
مناسبات اقتصادی و رقابت های 
ژئوپولیتیک محدود می شــود. 
مشکل آمریکا با کره شمالی نیز 
با توجه به نزدیکی سیاسی و هم 
مرزی کره و چین بعید اســت 
بــه درگیری نظامــی بیانجامد. 
اما مســاله ایران و آمریکا اساسا 
متفاوت اســت. در افکار عمومی 

آمریکائیان، جمهوری اســالمی 
دشــمن شــماره یک آمریکا و 
متحد آن اســرائیل به شمار می 
رود. پیشــینه اشــغال سفارت 
آمریکا و گروگان گیری 444 روزه 
کارکنان سفارت آمریکا، اهانت و 
دشنام روزانه به پرچم آمریکا در 
مراسم و گردهمایی های رسمی 
جمهوری اسالمی، همراه با شعار 
های »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اسراییل« دهه های گذشته و 
برخی نمونه های تحریک آمیز 
اخیر مثل رفتــار تحقیر آمیزی 
که با ملوانان آمریکایی دستگیر 
شده در خلیج فارس به نمایش 
گذاشته شــد و یا نوشتن شعار 
نابودی اسراییل بر بدنه موشکهای 
آزمایشــی، به مرور زمان چنان 
هیــوالی زشــتی از جمهوری 
اســالمی در اذهان مردم آمریکا 
پدید آورده اســت که چه بســا 
به ســهم خود در پیروزی دونالد 
ترامپ که در تمام دوران مبارزات 
انتخاباتی اش »بی عملی« دولت 
اوباما در قبال رفتار گســتاخانه 
و تحریک آمیز ایران را ســرزنش 
می کرد و خواستار مقابله قاطع با 
این اقدامات بود تاثیر داشته است.
بنابر این می توان تصور کرد که 
دونالد ترامپ برای نشــان دادن 
قدرت آمریــکا و قاطعیت خود 
از هم اکنون مترصد پیدا کردن 
بهانه ای بــرای تنبیه جمهوری 
اسالمی باشد تا هم درس عبرتی 
برای ســایر مخالفان بین المللی 
حکومت باشد و هم موقعیت خود 

را در افــکار عمومی آمریکاییان 
تقویت کند. هشــدار های اخیر 
ژنرال مایکل فلین مشاور ترامپ 
در امــور امنیت ملی بــه ایران، 
توئیتــری مکرر  هشــدار های 
ترامپ علیه ایــران در روز های 
اخیر، جانبــداری صریح ترامپ 
از عربســتان و امارات و بسیاری 
موارد مشــابه دیگر نشــانه های 
آشکار چرخش سیاست خارجی 
آمریکا به سوی حمایت قاطع از 
عربستان و متحدان آن در قبال 

ایران است.
به باور من حکومت ترامپ ایران را 
حلقه ضعیف دشمنان جهانی خود 
می داند و بدیهی است که اگر قرار 
باشد ضرب شستی نشان دهد که 
افکار عمومی آمریکاییان نیز از آن 
حمایت کنند اقدام نظامی علیه 
جمهوری اسالمی است که دست 
کم در آمریکا توجیه آن دشــوار 
نیست. دوران اوباما یک فرصت 
طالیی بود برای حل اختالفات دو 
طرف و برقراری مناسبات رسمی 
دیپلماتیک. در آن دوره دولتهای 
عربستان، امارات و دولت نتانیاهو 
نگران عادی شــدن مناســبات 
ایران و آمریکا و محروم شدن از 
امتیازات همه جانبه ای که ادامه 
دشمنی ایران و آمریکا برای آنان 
به ارمغان آورد بودند. اما راســت 
افراطی ایران به رهبری خامنه ای 
با سوزاندن فرصت های استثنایی 
دوران اوباما بار دیگر نشان داد که 
همچون حکومت های عربستان 
و اسراییل منافع خود را در ادامه 

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...   << ادامه از صفحه: 29
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 بلیت: 55 دالر  
زیر 10 سال:  25 دالر 

 فروش در تپش:
514-223-3336

______________

پشت در منانید!
برای تهیه بلیت همین 
امروز  متاس بگیرید

   EmBASSy PlAzA    شنبه   18 مارس  2017   در سالن شکوهمند و زیبای

بزرگ تر و شکوهمندتر

 از همیشه 

در خور شأن شما... 

قرعه کشی جوایز نفیس، 
برنامه های پرشمار تفریحی 

تا پاسی از نیمه شبرقص و پایکوبی دی جی : مهران سورپرایزهای دیگر ... و بسیاری 

1003 Boul Cure-Labelle 
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان 

شامل:  پیش غذا

پلیت شام: ماهی و  جوجه

+ سبزیجات و برجن و... 

  همراه با ساالد 

+ نوشابه   +  دسر، قهوه و ... 

 شبی زیبا و بیادماندنی برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع همدیاران و دو ستان

وشراب 
عالی

 Info: 514بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 
669
3334

)
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خصومت ایران با آمریکا می داند.
این تصور راست افراطی ایران که 
ترامپ بــرای منافع آنان بهتر از 
یک رییس جمهور دموکرات است 
از این موضع آنان ناشی می شد 
و می شود که آنان نرمش آمریکا 
در قبال ایــران و هرگونه بهبود 
مناسبات را به سود اصالح طلبان 
و »نفوذ« طرفداران استحاله رژیم 
و در نتیجه تضعیف والیت مطلقه 

فقیه تلقی می کننــد. برعکس 
ادامــه خصومت با »دشــمن« 
به سود انســجام نظام و توجیه 
سرکوب جامعه مدنی و جنبش 

آزادی خواهانه است.
اما خامنه ای و مشاوران نزدیک او 
که پیش از انتخابات آمریکا عالقه 
خود به پیروزی دونالد ترامپ را 
پنهان نمی کردند، کم کم ناچار 
می شوند به اشتباه خود پی ببرند. 

چرا که دونالد ترامپ گســتاخ و 
عصبانی اگر برای اثبات قاطعیت 
خود بــه اقدام نظامی علیه یکی 
از دشمنان شناخته شده آمریکا 
احساس نیاز کند، ایران را انتخاب 
می کند. بعید نیست او مایل باشد 
با جمهوری اسالمی همان کند که 
جرج بوش با عراق کرد. درســت 
در همین جاســت که ایرانیان 
احساس می کنند حکومت مطلقه 

والیــت فقیه برای بقــای خود 
آینده ایران را به گروگان گرفته و 
همچون صدام حسین سرنوشت 
خود را به سرنوشت مردم و کشور 

خویش گره زده است. 
البته مداخلــه نظامی احتمالی 
ایران  آمریکای دونالد ترامپ در 
مثل مورد عــراق در دوران بوش 
با اشــغال نظامی همراه نخواهد 
بــود. این بار آمریــکا با توجه به 
تجربه گذشــته ،  احتمــال دارد 
در پــی شــعله ور شــدن یک 

درگیری کوچک در خلیج فارس 
زیرساختهای نظامی و اقتصادی 
ایــران را بمباران کند و همزمان 
متحدان منطقه ای آن شعله های 
تجزیه طلبی را در مرز های ایران 
روشن کنند. ادامه چنین جنگی 
خطر ســوریه ای کــردن اوضاع 
ایــران را به دنبــال دارد. فاجعه 
ای کــه هرگز مباد. شــاید این 
مقاله بدبینانه به نظر آید. اما این 
احتمال هرچه قدر هم که ضعیف 
باشد نباید از آن غفلت کرد. چرا 

که مساله مرگ و زندگی ایران و 
ایرانیان در میان است.

ترامپ و خامنــه ای به زودی از 
صحنه روزگار محو می شوند. اما 
زخمی که می توانند بر پیکر ایران 
وارد کنند به این آسانی ها التیام 
پیدا نخواهد کرد. اما به راســتی 
چگونه و از چه راه هایی می توان 
بالی جنگ را از ســر ایران دور 

کرد؟ به این پرسش فکر کنیم.

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...   << ادامه از صفحه: 37

»گـَرمی« در 
»موسیقی جهان« 

به گروهی 
همراه کیهان 

کلهر رسید
در بخش »موســیقی جهان« جوایز 
امسال گرمی )Grammy(، جایزه اصلی 
بــه یو-یو ما و گروه »جاده ابریشــم« 
رســید؛ گروهی که کیهان کلهر نیز 

عضوی از آن است.
یو-یو ما یــک نوازنده آمریکایی چینی 
ویلن سل است که در اصل در فرانسه 
متولد شده و گروه موسیقی اش با نام 
»ســیلک رود« )جاده ابریشم( امسال 
برنده جایزه بخش »موسیقی جهان« 

جوایز گرمی شد.
یو-یو ما پیــش از این نیز بارها جایزه 
گرمــی را از آن خود کرده، اما این بار 
نخست است که با آلبوم »سینگ می 
هوم« در بخش »موســیقی جهان« 

برنده این جایزه می شود.
جاده ابریشم، نخســت به عنوان یک 
پروژه در سال 1998 و برای همکاری 
هنرمندان سراسر جهان شکل گرفت. 
کیهان کلهر، نوازنده کمانچه و از اعضای 
گروه »جاده ابریشم« نیز در آلبوم تازه 

گروه هنرنمایی کرده است.
»ادل« در مراســم جوایــز گرمی در 
لس آنجلس آمریکا بــا دو جایزه برای 
»بهترین آلبوم سال« و بهترین ضبط 

و ترانه سال، درخشید.
جایزه بهترین آلبوم ســال به »25« 
رســید و جایزه بهترین ضبط هم از 
آن ترانه ای از همین آلبوم شــد به نام: 
Hello )سالم(. ادل در مجموع در پنج 
بخش نامزد شده بود که هر پنج گرمی 

را هم از آن خود کرد.
او اکنون مجموعــا 15 گرمی دارد و 
تنها هنرمندی ست که سه جایزه اصلی 
گرمی را نه یک بار، که دو بار از آن خود 

کرده است.
ادل که با چشمانی گریان برای دریافت 
جایزه اش روی صحنه رفت به ستایش 
از رقیب اصلی اش در مراســم امسال، 
»بیانســه« پرداخت و گفت »همه ما 
هنرمندان به تو احترام می گذاریم. تو 

روشنایی ما هستی«.
آلبوم 25 مانند آلبوم های پیشین ادل، 
بر اساس سن او در هنگام آغاز کار برای 

ضبط نام گذاری شده است.
25 و آلبوم دیگری از این خواننده، به 
نــام »21« از پرفروش ترین آلبوم های 
دهه گذشته هستند. 21 نیز در سال 
2012 برنده گرمی بهترین آلبوم سال 

شده بود.
بیانسه، زاده هوستون در تگزاس آمریکا، 
خواننده، ترانه سرا و هنرپیشه مشهور 
دیگری ست که مجموعه ای از گرمی ها 
را برای آثار خود به دست آورده است. 
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