
در این شمــاره:

6( »بنیان های دموکراتیک آمریکا

8-9( گزیده خبرهای مونتریال، 

کبک، کانادا

10( نفت در بازار جهانی... 

10( پاسپورت های جهان

12( دالیل بیماری چاقی... 

13( عید نوروز جشن باستانی

25( عالقه چینی ها به امالک کانادا

26( نشانه های سرطان کلیه

27( راز موفقیت... 

28( تهدید روسیه یک ادعا... 

31( ویدا حاجبی درگذشت

32( با دست های خالی از نان...

33 ( امور مالی: موفقیت

36( عکاسی و... مهاجرت

37( چهارمین دوره جشن واژه ها

و بسیاری دیگر...

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. 4

سال24 شماره 1310
25 اسفند 1395 

1310

)
اجاره آپارمتان 

درمنطقـه مرفه 
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

 ص: 15 Tel.: 
438-985-4674

بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 

Tel.: 514-484-8181
CarsRToys

فروش اتومبیل های دست دوم 

عید آمد و عید آمد 
یاری هک رمـید آمد

عـیداهن فراوان شد 
700ات باد چنین بادا!

پرواز از تهران به مونترال 
 limited time offer 

 célébrons 
le Norouz

pg. 15
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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

Des milliers de Québécoises et de 
Québécois d’origine ou venus de 
plusieurs pays en Asie ainsi que les 
membres de la communauté 
Bahaï célèbrent le Nouvel An 
au premier jour du printemps.  
Je leur souhaite un joyeux Norouz, 
espoir de renouveau, de justice et de 
liberté.

به هموطنان فارسی زبان  از ایران، افغانستان، 
آذربایجان، کردستان و تاجیکستان، 

که در کبک زندگی می کنند، 
و به دوستان جامعه بهائی، 

سال نو را صمیمـانه تبریک می گویم.

امـیرخدری
______________________
Député de Mercier - Amir Khadir
1012, avenue du Mont-Royal E, bur.102
Montréal, QC, H2J 1X6
Téléphone 514-525-8877 
Télécopieur 514-521-0147

رب چـهــره گل  نسیم نوروز خوش است
رد صحن چمن روی دل  افروز خوش است
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خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا )ونکوور( 
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا 

 )Bank Draft( پرداخت حواله با چک تضمینی
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ 

به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس 
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و 

انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد. 
تلفن رایگان: 1-888-377-7977

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی 

ساعات کار به وقت ونکوور: دوشنبه تا جمعه ۷ صبح الی ۳/۳۰ بعدازظهر  |  شنبه و یکشنبه ۷ صبح تا ۱۲/۳۰ ظهر
6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9 آدرس: تورنتو – کانادا

طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

New Model Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250, 

Montreal, Qc H3G 0B9

under
 construction

Tower 2 

construction 

August 2016

بـرج   2 
ساخت و ساز: 

آگوست  2016 

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm 
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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

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.
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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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»بنیان های دموکراتیک آمریکا 
پیروز خواهند شد!«

فوکویامــا«  »فرانســیس 
و  آمریکایی  نظریه پــرداز 
»پایان  نظریــه  صاحــب 
نشســت  در  تاریــخ«، 
»ســلیمانیه« عــراق این 
هفتــه در مورد موضوعات 

مختلف از جمله ناکامی های روند 
جهانی سازی، رشــد پوپولیسم در 
جهان، عراِق پس از جنگ و فرمان 

مهاجرتی ترامپ صحبت کرد.
وی در ابتــدای این نشســت، در 
مورد نظریه پایــان تاریخ، گفت: 
»جوامع از جوامع اولیه به جوامع 
کشاورزی تبدیل شدند و بعد هم 
به جوامع صنعتی بدل شــدند. 
ســوال این اســت که نهایتا در 
پایان این پیشــرفت چه خواهد 
سال  مارکسیســت ها 150  بود. 
می گفتند کــه نهایتا تحوالت به 
کمونیسم ختم می شود، که نوعی 
باالتــر از تمدن اســت، اما کامال 
روشن است که این درست نبود.«

فوکویاما افزود: »سوال این است 
که آیا وضعیتــی باالتر از لیبرال 
دموکراســی و اقتصاد بازارمحور 
وجود خواهد داشت؟ با وجود تمام 
جانشین هایی که وجود دارد، تصور 
می کنم روشن است که جایگزین 
چندانی وجود نــدارد که بتواند 
افراد را تحت تأثیر قرار دهد. فکر 
می کنم تنها رژیمــی که اکنون 
شانسی برای تبدیل شدن به یک 
رقیب را دارد، چین است. چراکه 
هرچند تمامیت خواه است، اما تا 
حد زیادی مبتنی بر سرمایه داری 
است و جامعه ای بسیار موفق بوده 
است. اما باید دید که آیا می تواند 

یک مدل باثبات باشد یا نه.«
این کارشناس آمریکایی در مورد 
برقراری نظم مبتنــی بر لیبرال 
دموکراســی در جهــان، گفت: 
»مســئله ای که وجــود دارد این 
اســت که آیا همــه می توانند به 
آنجا برسند؟ و فکر می کنم اوضاع 
اکنون در مقایسه با 25 سال قبل 
کامال متفاوت است. در دهه 1990 
وضعیت بسیار امیدوارکننده بود، 
چراکه ما در میانه آنچه موج سوم 
دموکراتیزه کردن خوانده می شد، 
قرار داشــتیم. ما از حــدود 35 
دموکراسی، امروز به حدود 110، 
115 کشور دموکراتیک رسیدیم. 

اما مسئله، کیفیت است. 
 bad( »فســاد و »حکومتداری بد
از  پســرفت  و   )governance
دموکراســی به سمت چیزی که 
بیشــتر شــبیه به یک حکومت 
تمامیت خواه است و نمونه هایش 
را در چند منطقه مثل روســیه، 
مجارستان و ترکیه شاهد هستیم.«

در دولت سازی در عراق و 
افغانستان شکست خوردیم

فوکویاما که از حامیان حمله سال 
2003 آمریکا به عراق بود و برخی 
نظریات وی را در تئوری ســازی 
اقدامــات نظامی به بهانه بســط 

دموکراسی در جهان موثر 
می داننــد، در مورد تغییر 
دیدگاهش قبــل و بعد از 
این جنــگ، گفت: »تصور 
ایاالت  تجربــه  می کنــم 
متحده هم در عراق و هم 
در افغانســتان، چیزی است که 
دیدگاه امروز من در مورد نهادهای 

بین المللی را شکل داده است.«
وی افزود: »خوب من قبل از وقوع 
جنگ از مداخله حمایت می کردم؛ 
تصور می کردم که صدام حسین 
ظالمی اســت که جهان بدون او 
جای بهتری می شود. اما از چند 
ماه مانده به آغاز جنگ، مســئله 
اصلی که ذهن مرا به خود درگیر 
کرده بود، مسئله دولت سازی بود. 
اینکه اگر ارتــش ایاالت متحده 
رژیم صدام را ســرنگون کند، آن 
وقت ما در قبال عراق مســئول 
خواهیــم بــود و من بر اســاس 
تجربیات پیشــین ایاالت متحده 
در مناطق مختلــف، از جمله در 
ویتنام، آمریکای مرکزی و بسیاری 
از مناطق دیگر، احساس می کردم 
که مــا آمادگی الزم را برای انجام 
سرمایه گذاری مناسب برای ایجاد 
یک عراق دموکراتیک یا حتی یک 

کشور یکپارچه عراق، نداریم.«
فوکویامــا ادامــه داد: »بعدا هم 
مشخص شد که آن نگرانی بی پایه 
و اســاس نبوده و عدم آمادگی ما 
برای مرحله دولت ســازی بیش 
از آن چیــزی بــود که من تصور 
می کردم. تصور می کنم مســئله 
سیاســت خارجی ایاالت متحده 
در این منطقه تا همین امروز هم 
این اســت که تا زمانی که شما 
دولت های مشــروع و منسجمی 
نداشته باشید، نمی توانید به ثبات 
دست یابید و تروریسم را کنترل 
کنید. به عنوان یک بازیگر خارجی، 
شــما توانمندی بسیار محدودی 

برای این کار دارید.«
وی در مــورد نقــش فرهنگ در 
وضعیت سیاسی مناطق مختلف 
جهــان، گفت: »ایــن بحثی بود 
که من با اســتاد و معلم سابقم، 
»ساموئل هانتینگتون« داشتم، که 
می گفت اختالفات فرهنگی دائمی 
هستند و هیچ چیز نمی تواند آن ها 
را تغییر دهد. و من تصور می کنم 
که قطعا مســائلی مثل مذهب 
اثرگذار هســتند و نادیده گرفتن 
این امر احمقانه است. اما فرهنگ 

هم قابل تغییر است.«
فوکویامــا حاکم شــدن لیبرال 
دموکراســی بر غــرب را نتیجه 
شخصی شدن دین در این مناطق 
دانســت و گفت همانطور که در 
اروپا پس از جنگ های 30 ســاله 
دین از سیاست جدا شد، این امر 
می تواند به مرور در خاورمیانه هم 

اتفاق بیافتد.

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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     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 
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• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
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    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

سیــاسی ...

فرمان 
ترامپ 
احمقانه 

است!
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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

کوچ بنفشه ها …

در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه های مهاجر

زیباست

در نیم روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد

در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه

میهن سیارشان

در جعبه های کوچک چوبی

در گوشه ی خیابان می آورند

جوی هزار زمزمه در من

می جوشد:

ای کاش

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها

در جعبه های خاک

یک روز می توانست

همراه خویش ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران

در آفتاب پاک

محمدرضا شفیعی کدکنی

حتویل سال 1396 
ساعت 13 و 58 دقیقه و ۴0 ثانیه 

روز دوشنبه 30 اسفند 1395 هجری شمسی، 
مطابق با 21 جمادی الثانیه 1۴38 هجری قمری 

------------------
20 مارس 2017 میالدی

Montreal:
Monday, March 20th 2017, 

6:28:40 am

ا ش ر
طن ی و

م ش آد
ی کا

ا

هن فراوان شد...  عیدا
ات باد چنین بادا!

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد
باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا

یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی
غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا

هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا

زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه
هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش

عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا
شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

از دولت محزونان وز همت مجنونان
آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا
عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل
کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد
همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا

آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین
با نای در افغان شد تا باد چنین بادا

فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی
نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی
نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا

شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی
تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا

بر روح برافزودی تا بود چنین بودی
فــّر تو فروزان شد تا باد چنین بادا

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد
ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا

از کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش
این گاو چو قربان شد تا باد چنین بادا

ارضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد
این بود همه آن شد تا باد چنین بادا

خاموش که سرمستم بربست کسی دستم
اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا 
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

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

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

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

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

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

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

A

Facebook.com/
paivand.montreal    

فقط 5 دقیقه! 
به ما بپیوندید!خبرهای روز آگاه شوید!

با صرف 5 دقیقه از چکیده 

تظاهرات علیه 
خشونت پلیس 

مونتریال

صاحبان کســب و کار در محله 
هوشــالگا- مزون نوو از این که 
تظاهرات مرسوم علیه خشونت 
پلیس امســال نیز در محله آنها 
برگــزار می شــود نگرانند.  این 
تظاهــرات که غالبا به شــورش 
منجر می شــود توســط چپ 
افراطی ســازماندهی شده و به 
تخریب مغازه ها و کسب و کارها 
می انجامد.  ســازمان دهندگان 
تظاهرات اخیرا با انتشار پوستری 
بــرای گردهمایــی در والوا در 
خیابــان انتاریــو در 15 مارس 
فراخوان داده اند.  دراین پوستر 
تصویری از کوکتــل مولوتف و 
اسپری نقاشــی دیده می شود.  
تظاهراتی که هرسال توسط این 
گروه آنارشیست برگزار می شود 
معموال به رودررویی خشــونت 
آمیــز بین تظاهر کننــدگان و 
پلیس منجر می  شود و تعدادی 
مجــروح و کســب و کارهــای 
تخریب شــده به جا می گذارد.  
در سال های پیش شمار زیادی 
از مغــازه های ایــن محل مورد 
حمله تظاهرکنندگان قرارگرفته 
وتخریب شــده بودند.  آخرین 
مورد در نوامبر ســال 2016 بود 
که 5 تــن که نقاب بــه چهره 
داشتند به 5 مغازه حمله کردند 
و شیشــه های آنها را شکستند.  
در آوریل سال 2016 نیز گروهی 
به 4 خودروی گشــت پلیس در 
خیابان انتاریو با کوکتل مولوتف 
حمله کــرده بودنــد.  )الپرس 

مونتریال، 8 مارس 2017(.

اثر برنامه ترامپ 
بر آب مونتریال

کاهش بودجه »آژانس آمریکایی 
 )EPA( »حفاظت محیط زیست
توســط دونالد ترامــپ رییس 
جمهوری آمریکا می تواند اثرات 
منفی بر آب مونتریال داشــته 
باشــد.  ســناریوی کاهش 97 
درصدی بودجــه آلودگی زدایی 
از دریاچــه های بزرگ در هر دو 

سوی مرز مایه 
نگرانی شــده 
در  اســت.  
بودجه  الیحه 
ترامپ  که  ای 
آینــده  در 

برای  نزدیــک 
سال 2018 ارائه می کند پیش 
بینی شــده که بودجه بیشتر 
بخــش ها کاهش مــی یابد تا 
هزینه های نظامی افزایش یابد.  
از  آمریکایــی حفاظت  »آژانس 
محیط زیست« یکی از این بخش 
ها اســت که یک چهارم منابع 
مالی خود را از دســت می دهد 
و در نتیجه ایــن آژانس از 300 
میلیون دالری که صرف برنامه 
های حفــظ کیفیت آب دریاچه 
های بزرگ می کــرد، تنها 10 
میلیون دالر برایش باقی می ماند 
که به معنای کاهش 97 درصدی 
بودجه اســت.  سارا دورنر، استاد 
پلــی تکنیک و کارشــناس آب 
آشامیدنی می گوید: »اثرات این 
کاهش بودجه می تواند بســیار 
مهم باشد«.  او تصریح می کند 
که عــوارض آلودگی آب دریاچه 
های بزرگ بســیار جدی است.  
بخش عمده ای از مردم کبک، از 
جمله مونتریالی ها از آب رودخانه 
سن لوران استفاده می کنند که 
از دریاچه های بــزرگ می آید.  
سیلون اوئله، از »پروژه مونتریال« 
می گوید: »کاهش شدید بودجه 
آژانس محیط زیست آمریکا اثرات 
مستقیمی بر کیفیت زندگی در 
مونتریال می گــذارد«. )الپرس 

مونتریال، 8 مارس 2017(.

مبب در 
کنکوردیا:

آزادی با قید 
وثیقه!

یک دانشــجوی 47 ساله مقطع 
دکترا که درپی تحقیقات پلیس به 
اتهام اعالم غیرواقعی وجود بمب 

در دانشــگاه کنکوردیا بازداشت 
شــده بود با قید وثیقه آزاد شد.  
ایــن دانشــجوی دارای اصلیت 
لبنانی که هشام سعدی نام دارد 
با 3 اتهام روبرو است: ایجاد ترس 
از اقدام تروریستی، تهدید و زیان 
رسانی به دیگران.  روز چهارشنبه 
اول مارس دانشگاه کنکوردیا به 
خاطر اعالم غیرواقعی وجود بمب 
تخلیه شد اما پس از چند ساعت 
جســتجو هیچ ماده منفجره ای 
یافت نشد.  )ژورنال دو مونتریال، 

8 مارس 2017(.

ختصیص 650 میلیون 
دالر بودجه برای سالمت 
جنسیتی زنان در جهان

به مناسبت 8 مارس، روز جهانی 
زن، دولت تــرودو اعالم کرد که  
650 میلیون دالر برای سالمت 
جنســیتی زنان در دنیا سرمایه 
گــذاری می کند.  ایــن امر که 
ظرف 3 ســال صورت می گیرد 
شامل خدمات آموزش جنسی، 
سقط جنین ایمن وتوزیع لوازم 
اســت.   بارداری  از  جلوگیــری 
نخست وزیر کانادا در هنگام اعالم 
ایــن خبر گفت: »این ســرمایه 
گذاری به میلیون ها زن و دختر 
امکان می دهد که در جوامع خود 
نقش رهبری ایفا کنند و زندگی 
سالم و سازنده ای داشته باشند«.  
20 میلیون دالر از این مبلغ اخیرا 
صرف مقابله با فرمان ضد سقط 
جنین دونالد ترامپ شده است.  
ماری- کلود بیبو، وزیر توسعه بین 
المللی می گوید: »حقوق زنان با 
حق هرزن بر داشــتن اختیار بر 
بدن خود و گرفتن تصمیم درباره 
آن آغــاز می شــود«.  )ژورنال 

دومونتریال، 8 مارس 2017(.

آزمایش چشــم 
از 65 سالگی

به خاطــر افزایش میزان امنیت 
جاده ای، آزمایش کنترل الزامی 
چشم برای رانندگی به جای 75 
سالگی کنونی از سن 65 سالگی 
انجام می شود.  این تصمیم به 
خواست نظام چشم پزشکی پس 
از مشاوره انجمن بیمه اتومبیل 
کبک برای بهبود وضعیت جاده 
ها گرفته شده است.  همچنین، 
نظام چشم پزشــکی پیشنهاد 
کرده کــه از نوجوانان متقاضی 
دریافت گواهینامه رانندگی هم 
آزمایش چشم انجام شود.  انجمن 
بیمه اتومبیل کبک پس از این 
مشاوره ها پیشنهادهای خود در 
زمینه بهبود وضعیت جاده ها را 
به وزارت حمل و نقل ارائه خواهد 

کرد.  )الپرس مونتریال، 9 
مارس 2017(.

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

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

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
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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 

مقررات شدیدتر برای 
رانندگان مصرف کننده 

الکل و مواد مخدر

 )CAA( انجمن خودروی کبک
51 پیشنهاد برای تشدید مجازات 

رانندگانی که الکل یا مواد 
اند  کرده  مخدر مصرف 
ارائه کرده اســت.  این 
انجمن با »رفتار اجتماعی 
غیرقابل قبول« خواندن 
رانندگی پس از مصرف 
الــکل و مــواد مخدر، 

این  مجازات  تشــدید  خواستار 
رانندگان شده است.  ازجمله این 
پیشــنهادها به دولت کبک این 
است که با دولت فدرال وارد گفتگو 
شود تا اســتفاده از تلفن همراه 
درصورت منجر شدن به قتل یا 
جرح شــدید جرم جنایی تلقی 
شود.  درمورد مصرف الکل و مواد 
مخدر، پیشنهاد انجمن خودروی 
کبک این است که رانندگانی که  
میزان الکل مصرفــی آنان بین 
0.5 و 0.8 باشد با مجازات هایی 
مانند تعلیق فــوری گواهینامه 

رانندگی و توقیف خودرو تا 3 
روز روبرو شــوند.  این انجمن 
که  کرده  پیشنهاد  همچنین 
شمار ایســتگاه های بازرسی 
برای شناسایی رانندگان مست 
افزایش یابد.  پیشــنهاد دیگر 

این اســت که درصــورت تکرار 
جرم اســتفاده از تلفن همراه 4 
»پوینت« منفی برای دوسال به 
آنها داده شود.  درمورد استفاده 
از ماری جوانا هم پیشنهاد شده 
که با این کار به شــدت برخورد 
شود.  )الپرس مونتریال، 9 مارس 

.)2017

مطالعه درباره 
خصوصی 

سازی 
شرکت 

الکل کبک 
)SAQ(

دولــت کبــک 
در  دارد  درنظــر 

بازرگانی شرکت  عملکرد  شیوه 
الکل کبک )SAQ( بازنگری کند.  
اطالعات به دست آمده حاکی از 
این است که وزیر دارایی درفکر 
پایان دادن به انحصار دولت دراین 
مورد است.  وزیر دارایی از تأیید 
این اطالعات به خاطر راهبردی 
بودن آنها، گفتگوهای درجریان و 
رقابت پذیری خودداری می کند.  
)ژورنــال دو مونتریال، 9 مارس 

.)2017

خبرهای خوب درباره 
اهدای عضو

ســازمان »پیوند اعضای کبک« 
آمارهای دلگرم کننده ای درمورد 
اهدای عضو منتشر کرده است.  
درســال 2016 بیمارســتان ها 
626 مورد بالقوه اهدای عضو را به 
سازمان پیوند عضو کبک معرفی 
کرده اند که حاکــی از افزایش 
زیاد و بهترین سال در این زمینه 
است.  ازسال 2010، شمار اهدا 
کنندگان عضو 60 درصد افزایش 
یافته است.  حدود 40 درصد از 
کبکی ها رسما با اهدای عضو و 
بافت بــدن خود 
موافقــت کرده 
انــد.  مخالفت 
خانــواده هــا 
یافته  کاهش 
و از 26 به 21 
رســیده  درصد 
است.  با این همه، درسال 2016 
شمار پیوند عضو در کبک کاهش 
یافته و به 480 مورد رسیده که 
نسبت به ســال 2015 که 507 
مورد بود کمتر اســت.  سازمان 
پیوند اعضــای کبک اعالم کرده 
که درسال 2016،  نظام سالمت 
کبک بــه خاطر اهدای عضو 13 
میلیون دالر صرفه جویی کرده 
است.  )ژورنال دو مترو، 9 مارس 

.)2017

مونتریال هفتمین 
منطقه گــــوگل 

می شود
گوگل مونتریال را به عنوان مرکز 
جدید نگهــداری داده های خود 
برگزیده است.  چنین زیرساختی 
به موسســات و کاربران امکان 
می دهد که از سرعت بیشتر در 
دسترســی به داده ها برخوردار 
شــوند.  به این ترتیب، مونتریال 
که پیــش از این نیــز مرکز 
»ُکُرم«  امنیتی  های  فعالیت 
گوگل و مرکزی برای آموزش 
عمیق بود، به صورت هفتمین 
گوگل  اطالعاتی  »منطقــه« 
درمی آید.  )الپرس مونتریال، 

10 مارس 2017(.

افزایش اعتبار کانادا 
در زمینه محیط 

زیست
کاترین مک کنــا، وزیر محیط 
زیست کانادا می گوید که تصویر 
کانادا در عرصه محیط زیست، به 
خاطر اقدامات دولت های فدرال 
و استانی درباره تغییرات اقلیمی 
بهبــود یافته اســت: »من فکر 
می کنم که اعتبــار ما به خاطر 
بیشتر شــده است...  جدیتمان 
وقتی شــما درمــورد موضوعی 

جدی باشید و هوشمندانه عمل 
کنید... مردم پاســخ مثبت می 
دهند«.  )اتاوا سیتیزن، 10 مارس 

.)2017

توافق جدید دولت های 
فدرال و کبک درباره 

سالمت و درمان

به گفته نخســت وزیر کبک، در 
توافق جدیدی کــه بین دولت 
های فدرال و کبــک در زمینه 
ســالمت و درمان امضاء شده، 
ویژگی »ممتاز« ایالت کبک به 
رسمیت شناخته شده است.  در 
این توافق که مبلغ آن در مدت 
10 سال به 2.5 میلیارد دالر می 
رسد، بر اولویت های هر دو دولت 
تأکید شــده است.  دراین توافق 
بــا دولت فدرال کــه پس از ماه 
ها گفتگوی مناقشه آمیز انجام 
شده، دولت های انتاریو و آلبرتا 
هم شرکت دارند.  نخست وزیر 
کبک می گوید که دراین توافق 
نه تنها دولت کبک مجاز شمرده 
شده که مبالغ دریافتی از دولت 
فــدرال را طبق نظر خود هزینه 
کند - و کبک تنها استانی است 
که از این امتیاز برخوردار است- 
بلکه از سال 2004 به این سو، 
کبک  برای  بزرگ  دستاوردی 
اســت و حتی می توان گفت 
که بهبود نیز یافته است.  دولت 
فــدرال 11 میلیــارد دالر برای 
پرداخت به استان ها در مدت 10 
سال در عرصه های سالمت روانی 
و مراقبت های خانگی اختصاص 
داده اســت.  جاســتین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا هم درمورد 
این توافق گفت: »این واقعیت که 
ما استان هایی داریم که درمورد 
ســرمایه گذاری های مهم برای 
مراقبت خانگی و سالمت روانی 
موافقت کرده انــد، برای جوامع 
ما، خانواده ها و باروری اقتصادی 
جامعه دستاوردی بزرگ است«.  
)گازت مونتریــال، 11 مــارس 

.)2017

دارو برای درمان همه 
انواع بیماری ام اس

جئوفــری مول، مدیــر انجمن 
کانادایی بیمــاری ام اس اعالم 
کرد که پیشرفت هایی در زمینه 
مبارزه با این بیماری به دســت 
آمده و نخستین دارو برای درمان 
همه انــواع بیمــاری ام اس در 
حال به تأیید رســیدن در کانادا 
و آمریکا است.  )ژورنال دو مترو، 

11 مارس 2017(.

شانه خالی کردن 
دانشجویان پزشکی از 
پذیرش مست پزشک 

خانواده
به گفته ســندیکای پزشــکان، 
اقدامات اجبــاری دولت درمورد 

پزشکان عمومی کارآمد نبوده 
است.  هنوز شمار بیشتری از 
دانشجویان پزشکی دانشگاه 
های کبک از پذیرش سمت  
خانواده خودداری  پزشــک 
می کنند.  دکتر لویی گودن، 
رییس »فدراسیون پزشکان 

عمومی کبک« )FMOQ( می 
گوید: »روشن است که وضعیت 
نگران کننده است.  احساس می 
کنم کــه داریم اثر واقعی آنچه 
که دو ســال و نیم است از آن 
انتقاد می کنیم را می  بینیم«.  
بنابر اطالعات منتشرشده، 85 
سمت پزشــک خانواده توسط 
دانشجویان پزشکی خالی مانده 
که از تعداد ســال 2016 بیشتر 
است.  )ژورنال دو مونتریال، 12 

مارس 2017(.

آزمون برای مهاجران 
درباره ارزش های 

کانادا

بنابر یک نظر سنجی انجام شده 
به سفارش تلویزیون سی بی سی 
)رادیو کانادا(، سه چهارم کانادایی 
ها براین باورند که مهاجرانی که 
به این کشور می آیند باید آزمون 
ارزش های »ضــد کانادایی« را 

بگذرانند.  
این مسئله درپی اظهارات مناقشه 
برانگیز کلــی لیچ، نامزد رهبری 
حزب محافظه کار مطرح شــده 
اســت.  74 درصد از کانادایی ها 
با نظر این شــخص موافقند.  در 
کبک میزان حمایــت از آزمون 

مهاجران 75 درصد است.  
همچنین، این نظرسنجی نشان 
می دهد که 60 درصد از کانادایی 
هــا - و 67 درصد از کبکی ها - 
معتقدند کــه مهاجران باید 
فرهنگ خود را پشــت سر 
بگذارند و وقتی در این کشور 
مستقر شدند ارزش های آن 
را بپذیرند.  )گازت مونتریال، 

13 فوریه 2017(.
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»بهترین« و »بدترین« پاسپورت های جهان
بر اساس نتایج اعتبارسنجی 
تحقیقاتــی  موسســه 
»نومــاد  بین المللــی 
پاسپورت  کاپیتالیست«، 
سوئدی در رتبه نخست و 

ایرانی  پاسپورت  ارزش 
در حال حاضر از میان 
199 کشــور جهان در 

رده 191 قرار دارد.
چون  شــاخص هایی 
تعداد کشورهایی که به 

شهروندان این 199 کشور بدون 
ویزا اجازه ورود می دهند، امکان 
داشتن تابعیت دوگانه، خوش نامی 
در میان سایر کشورهای جهان، 
میزان احترام به آزادی های فردی 
و عمومی و میــزان مالیاتی که 
دولت از شهروندان مقیم خارج 
از کشــور دریافــت می کند، در 
رده بنــدی این موسســه دارای 

اهمیت بوده اند.
بر اســاس این اعتبارســنجی، 
گذرنامه ایرانی تنها نســبت به 
یمن،  ســودان،  گذرنامه هــای 
اریتره،  پاکستان،  لیبی،  سوریه، 
عراق و افغانســتان دارای اعتبار 

بیشتری است.
گذرنامه افغانستان، کشور همسایه 
ایران، به عنــوان بی اعتبارترین 
گذرنامه جهان، تنها هشت رتبه 
پائین تر از ایران و در انتهای این 

فهرست 199 رتبه ای قرار دارد.
اعتبارســنجی  رده بنــدی  در 
موسســه »نوماد کاپیتالیست«، 
کشورهای اروپایی سوئد، بلژیک، 
ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب 
در رده های نخســت تا پنجم و 
ایاالت متحده آمریکا در رتبه 35 

قرار دارند.
در حالی  که شهروندان سوئدی 
کــه دارای معتبرترین گذرنامه 
دنیــا معرفی شــده  و می توانند 
بدون دریافت ویزا به 176 کشور 
و یا قلمرو سفر یا زندگی کنند، 
ایرانی تنها  دارندگان گذرنامــه 
می توانند بدون نیاز به اخذ ویزا 
به ترکیه، مالزی، ونزوئال، بولیوی، 
کومور، جیبوتی، گینه بیســائو، 
موزامبیک، ســومالی، تانزانیا و 
چند کشــور دیگر از این دست 

سفر کنند.
در مقابِل خوشــنامِی 
ســوئد در میان دیگــر ملل و 
دول جهــان، امــکان داشــتن 
چندگانه  یــا  دوگانه  تابعیــت 
رسمیت  ســوئدی،  شهروندان 
داشــتن آزادی های فــردی در 
باالترین ســطح و امکان زندگی 
در کشــورهای دیگر، جمهوری 
اســالمی به دلیل نقض حقوق 
بشــر و بی اعتنایی بــه تنوعات 
قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی 
همواره مورد انتقاد سازمان های 
بین المللی و فعاالن حقوق بشر 

قرار داشته است.

با گذرنامه ایرانی منی توان 
شهروند جهان شد

حسن روحانی در بحبوحه کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری سال 
92 در شبکه جهانی »جام جم« و 
در پاسخ به سواالت ایرانیان خارج 
از کشور گفته بود که »باید بدانید 
ارزش پاسپورت عالمت نوع رابطه 

ما با دنیاست.«
آقای روحانی افزوده بود که »اگر 
روابط ما با کشــوری بر مبنای 
احترام متقابل و منافع متقابل، 
روابط گرمی شد، آ ن وقت شهروند 
ایرانــی در آن کشــور جایگاه 
دیگری پیدا می کند... و پاسپورت 
هم جایگاه خود را پیدا می کند.«

با ایــن وجــود این ســخنان،  
»پاســپورت ایرانــی« نه تنهــا 
نتوانسته جایگاهی که وی وعده 
آن را داده بود کسب کند، بلکه 
این موضوع تبدیــل به یکی از 
محور های انتقادی محافظه کاران 

از دولت وی شده  است.
نتایج اعتبارسنجی موسسه »نوماد 
کاپیتالیست« در شرایطی معنادار 

می شود که این رتبه بندی را با 
وضعیت گذرنامه ایرانی پیش از 

انقالب اسالمی مقایسه کنیم.
اطالعات  روزنامه  نوشــته  به 
در شــماره روز پنجشنبه 14 
اردیبهشت 1357 یعنی تنها 
9 ماه پیــش از وقوع انقالب 
اسالمی، مسافرت برای ایرانی ها 
بــه اروپا جز برای کشــورهای 
اروپــای شــرقی و ســوییس و 
اتریش، بدون ویزا امکان پذیر بود.

پیش از انقالب بهمن 1357 و در 
اواخر حکومت پهلوی، شهروندان 
بــدون  می توانســتند  ایــران 
درخواســت ویزا به بســیاری از 
کشورهای جهان از جمله بیشتر 

کشورهای اروپایی سفر کنند.
در آن هنگام کشــورهایی مانند 
بریتانیا،  آلمان غربی،  فرانســه، 
ایتالیا، سوئد، ژاپن، کره جنوبی 
و... از ایرانیان بدون ویزا پذیرایی 

می کردند.
وقوع انقالب و حمله دانشجویان 
موســوم به »مسلمان پیرو خط 
امام« به سفارت آمریکا در تهران 
و گروگان گیــری پرســنل آن، 
آغازگر روند افول پاسپورت ایرانی 

بود.
اســتاد  پیونــدی،  ســعید 
جامعه شناســی دانشگاه پاریس 

می گوید: 
»بی اعتباری پاسپورت ایرانی، 
تحقیر  از حس  مهم  بخشی 
در  ایرانیان  که  است  جمعی 
سراســر جهان با آن روبرو 

هستند.«
به گفته آقای پیوندی، شهروندان 
ایرانــی وقتــی می بیننــد که 
اعتبارشان تا این حد در جامعه 
اســت، دچار  پایین  بین المللی 
احساس تفاوت با دیگران و تحقیر 
جمعی می شوند. به همین خاطر 
اســت که مســئوالن حکومتی 
و حامیان شــان خیلــی تالش 
می کنند تا این حس را تسکین 
دهند و بگویند درست است که 
دولت ها با ما خوب نیستند ولی 
در عوض ما در نزد افکار عمومی 

کشورها محبوب هستیم.
•

پاسپورت 
ایرانی:  از 

میان 199 کشور 
در رده 191

نفت در بازار جهانی زیاد است یا کم؟
فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(
17  اســفند - جهان تشنه 
انرژی اســت و سیر تحول 
گونه هــای مختلــف آن، از 
ســوخت فســیلی )نفت و 
گاز و زغال( گرفته تا انرژی 
انرژی های پاک،  و  هسته ای 
یکی از حســاس ترین و در 
همان حال شــور انگیز ترین 

مباحث مورد توجه آینده پژوهان 
است.

گــذار از انرژی هــای آالینده و 
خطرناک به انرژی های پاک، اگر 
تحقق یابد، یکــی از بزرگ ترین 
انقالب ها را در تاریخ تمدن انسانی 
رقم خواهد زد. ولی تا دستیابی 
به این گذار دورانســاز هنوز راه 
درازی در پیش است و انرژی های 
پیآمد های  رغــم  به  فســیلی، 
خطرناک آنها بــرای کره خاک، 
دســتکم طی ســی چهل سال 
آینده همچنان چرخ فعالیت را 
در بخش بسیار بزرگی از اقتصاد 
جهانی به حرکــت در خواهند 
آورد، مگر آنکه رویداد های بسیار 
مهمی در عرصه های تکنولوژیک 
و اقتصــادی و زیســتمحیطی 
چگونگی تولید و مصرف انرژی را 

یکسره دگرگون کنند.
در میان ســوخت های فسیلی، 
نفت جایگاهی ویــژه دارد، زیرا 
تولید و حمل و نقل و انباشــت 
این ماده خام و اســتفاده از آن 
نسبتا آسان است، و از اواخر قرن 
نوزدهم به این طرف در شــکل 
گیری و تسریع رشد کشور های 
صنعتی و افزایــش توانایی های 
تولیدی و بازرگانی و نظامی آنها 
نقشی بسیار مهم ایفا کرده است. 
به عالوه سرنوشــت شماری از 
کشور ها با چند صد میلیون نفر 
جمعیت در پیوند با تولید و صدور 
نفت گره خورده و نوســان های 
بهای آن در بازار جهانی بر اقتصاد 
این کشور ها و نیز امنیت و آینده 

آنها تاثیری تعیین کننده دارد.
با توجه به همه این عوامل، از چند 
دهه پیش به این ســو، پرسش 
هایی کــم و بیش یکســان به 
صورت دایمی درباره آینده نفت 
هم در محافل مالی و اقتصادی، 
هم در اندیشکده های روابط بین 
المللی و هم در کانون های امنیتی 
و نظامی مطرح شده و هنوز هم 
میشود، از جمله این که موجودی 

نفت در زیر زمین چقدر است؟ 
آیا ســرمایه گذاری های به کار 
افتاده در عرصه نفت به نیاز های 

بازار پاسخ خواهند داد؟ 
بهــای نفت با توجه به ســطوح 

عرضه و تقاضا چگونه 
تحول خواهد یافت؟

ایــن پرســش های 
کلیــدی، در بعضی 
موارد پاســخ هایی 
متفاوت و گاه حتی 
دریافت  متناقــض 
کرده اند. متغیر های 
بســیار زیــادی، از 
پیشرفت های علمی 
و فنی گرفته تا تحوالت اقتصادی 
و رویداد هــای ژئوپولیتیــک، بر 
عرضه و تقاضای نفت، نوسان های 
قیمــت و در نتیجــه چگونگی 
ارزیابــی آینده ایــن کاال تاثیر 

میگذارند.
حتی امــروز، در پایان دهه دوم 
قرن بیســت و یکم میالدی، به 
رغم پیشرفت های بزرگ در جمع 
آوری داده هــا و داده پــردازی، 
پیش بینی آینده نفت همچنان با 
دشواری های فراوان همراه است. 

حاصل این دشواری ها، اختالف 
نظر میان منابع کارشناسی بر 
نفت  جهانی  بازار  آینده  سر 

است. 
تفاوت و تناقــض میان نظریات 
کارشناســی گاه واقعی است، و 
گاه تنها جنبــه ظاهری دارد، به 
این دلیل که مســایل از زوایای 
گوناگــون مــورد بررســی قرار 
میگیرند و بازۀ زمانی )کوتاه مدت، 
میان مدت یا دراز مدت( نیز برای 

این بررسی ها یکسان نیست.

به تازه تریــن نمونه های آن 
اشاره می کنیم :

•
اول( در اواخر ژانویه سال جاری، 
گزارش ســاالنه و آینده نگرانه 
»بریتیش پترولیوم« درباره چشم 
انداز های انرژی، با گفتن این که 
نفت در جهان بسیار فراوان تر از 
آن است که پیش بینی میشد، 
ســر و صدا به پا کرد. از دیدگاه 
نویســندگان این گزارش، حجم 
نفت قابل اســتحصال به 2600 
میلیارد بشکه میرسد که معادل 
دو برابــر مصرف این کاال از حاال 
تا سال 20500 میالدی است. به 
گفته همان گزارش، این احتمال 
وجود دارد که بخشی از نفت خام 
قابل استحصال، به دلیل نبود بازار 
برای آن، برای همیشه زیر زمین 

باقی بماند.
گــزارش »بریتیــش پترولیوم« 
مغایر با نظریه »پیک اویل« است 
که در دهه اول قرن بیست و یکم 
رواج داشــت. بر پایه این نظریه، 
تولید نفت تا مــرز نهایی پیش 
رفته و دیگر موقع زوال تولید آن 

به گونه ای غیر قابل بازگشت فرا 
رسیده است. زوال تولید نفت 
طبعا مساله کمبود عرضه و، در 
نتیجه، اوجگیری گریز ناپذیر 

بهای آنرا مطرح میکند. 
در  پترولیــوم«  »بریتیــش 

گزارش خود زوال منابع نفتی و 
کاهش عرضه آن را رد میکند.

•
دوم( در گزارش ســاالنه»آژانس 
بین المللی انرژی« )حامی منافع 
کشور های صنعتی مصرف کننده 
نفت(، که ششم ماه مارس منتشر 
شد، بر خطر پیدایش کمبود نفت 
در آینده نزدیک تکیه میشود. این 
گزارش میگوید که در سال های 
2015 و 2016 میالدی، سرمایه 
گذاری در اکتشاف و تولید نفت 
بــه گونه ای چشــمگیر کاهش 
یافت، زیرا بهای این کاال که در 
نیمه ســال 2014 به هر بشکه 
114 دالر رســیده بود، طی دو 
سال گذشته به شدت پایین آمد 
و، در حال حاضر هم از بشکه ای 

56 دالر بیشتر نیست.
با توجه به ســقوط بهای نفت، 
سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ 
در میدان های نفتی سقوط کرد، 
رویدادی که، بــه گفته »آژانس 
بین المللی انــرژی«، می تواند 
خطر کمبود شدید عرضه نفت را 

در کوتاه مدت به وجود آورد. 
تــازه حتی اگر در ســال جاری 
شرکت های بزرگ نفتی سرمایه 
گــذاری خود را از ســر بگیرند، 
چند سال طول خواهد کشید که 
سرمایه گذاری های تازه به تولید 
برسند. حاصل آنکه شکاف میان 
عرضه و تقاضا از سال 2020 به 
بعد بیشــتر خواهد شد. در سال 
2022، ســطح تقاضای نفت در 
جهان به 104 میلیون بشــکه 
در روز خواهد رسید، حال آنکه 
تولید کنندگان عضو و غیر عضو 
»اوپک« تنها 99 میلیون بشکه 
نفت به بازار عرضه خواهند کرد. 

این تفاوت پنج میلیون بشکه ای 
میان عرضــه و تقاضا، از دیدگاه 
کارشناسان »آژانس بین المللی 
انرژی«، می تواند بــار دیگر به 
افزایش شدید قیمت نفت منجر 

بشود.
•

سوم( شــمار دیگــری از منابع 
کارشناسی بازار نفت در درستی 
بین  »آژانس  بینی هــای  پیش 

المللی انرژی« تردید دارند. 
از دیدگاه اینان آژانس مورد نظر 
در ارزیابی های خود تولید نفت 
غیرمتعارف یا »شیل« در آمریکا 

بر سر 
موجودی 
نفت در 
جهان و 

حتول بهای 
آن اختالف 
نظر بسیار 

است!

کانون فرهنگی خانه ما:     فرارسیدن نوروز  خجسته باد!
کانــون فرهنگــی خانــه مــا 

فرارسیدن سال نو خورشیدی را 

به عموم هموطنان عزیز و تمامی 

کســانی که این روز را پاس می 

دارند، تبریک میگوید. 

آرزوی ما آغازی است بهارگونه و 

ایجاد امید و شور و جنبش نزد 

تمامی شما عزیزان.

زایش طبیعت همراه اســت با 

طراوت و شــادابی و نو شدن در 

تمامی عرصه ها؛ همین اســت 

که انســان نیز به عنوان اشرف 

مخلوقات باید بــا فرو رفتن در 

خــود و در خلــوت تنهایی ها 

خالصانه به واکاوی خویشــتن 

بپردازد، ســپس الزم است تا با 

ایجاد تحــول و تغییر در نحوه 

عملکرد و تفکر خود به بازبینی 

خویش همت گمارد. رســیدن 

به نقطه ای که فــارغ از غرور و 

خودبینی به تعالــی اخالقی و 

فرهنگی نزدیک شود .این هدف 

میسر می گردد اگر نفس خود 

را متصل به عالم معنا پنداریم و 

بکوشــیم تا با هدفی واال در پی 

تزکیه آن گام برداریم. سالها از 

پی هم به سرعت میگذرند و اگر 

غفلت شــود عمری را کم فروغ 

سپری کرده ایم.

کانون فرهنگی خانه ما در عمر 

کوتاه یک ساله خود تالش کرد 

با ایجــاد فضایی صمیمی و بی 

آالیش از هر گونه جهت گیری 

طبقاتی و اجتماعی و سیاســی 

با ارجگذاری ارزشهای فرهنگی، 

برنامه هــای مختلفی را جهت 

آگاهی رسانی و برقراری ارتباط 

اقشار مختلف برگزار نماید. در 

این مهم از نقطه نظرات عالقه 

مندان بــه امــور فرهنگی بی 

نهایت استفاده نمودیم. جلساتی 

که برگزار شــد بــا بهره گیری 

از تخصــص دوســتانی بود که 

تجربیات گرانبهایــی در حوزه 

شغلی و تحصیلی کسب نموده 

بودند و و مایل بودند به رایگان 

در اختیار سایرین قرار دهند.

همچنان با آغوشــی باز جهت 

پویایی جامعــه ایرانی خارج از 

کشــور و فارســی زبانان عزیز 

جویــای همبســتگی و تفاهم 

بیشتر می باشیم.

امیدوار هستیم سال 1396 برای 

فرد فرد شما سرشار از موفقیت و 

تندرستی باشد.

در پایان الزم است از نشریه وزین 

پیوند که خبرهای این مجموعه 

را منعکس نمود کمال تشکر و 

قدردانی را به عمل آوریم.

کانون فرهنگی خانه ما
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Since 2007 
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bring your  wine

Give it a try
&

REMEMBER

GOOD TIMES 

&

ENJOY YOUR TIME

اگر به دنبال رستورانی دنج

با فضایی زیبا و آرام 

برای برگزاری مراسم تان هستید

»آنیکس« متناسب با بودجه شام

 در خدمتتان است.

وقت گذرانی زیاد در شبکه های اجتماعی 
راهی برای 'تسکین تنهایی و انزوا است'

نتایــج تحقیقی 
که در دانشــگاه 
پیتزبورگ آمریکا 
انجــام شــده و 
در نشــریه طب 
پیشــگیری این 
کشــور به چاپ 
نشان  رســیده، 
احتمال  می دهد 

انــزوای اجتماعــی در جوانانی 
که بیش از هفتــه ای 58 بار به 
شبکه های اجتماعی سر می زنند 
بسیار بیشتر از کسانی که وقت 
کمی را در این شــبکه ها صرف 

می کنند.
محققان به مدت یک ماه 1787 
جوان 19 تا 32 ســاله را )از نظر 
قومیت و طبقات اجتماعی معرف 
نزدیــک به 97 درصــد جوانان 
آمریکایی بودند( زیر نظر گرفتند 
و تا یک سال و نیم بعد هم آنها را 

دنبال کردند.
آنها به این نتیجه رســیدند که 
بین "احساس انزوای اجتماعی" و 
استفاده از شبکه های اجتماعی در 
جوانان این گروه سنی رابطه ای 

قابل توجه وجود دارد.
نویســندگان این تحقیق انزوای 
اجتماعــی را وضعیتی توصیف 
می کنند کــه فرد بــه جمع و 
اجتماع احساس تعلق نمی کند، 
و با دیگران تعامل واقعی و رابطه 

رضایتبخش و مطلوب ندارد.
آثــار این انزوا را بر ســالمتی با 

کرده اند.  مقایشه  چاقی  عوارض 
نشــان می دهد  تحقیقات 
انزوای اجتماعی باعث افزایش 
ترشــح هورمون کورتیزول 
اختالل  اضطراب(،  )هورمون 
ایمنی،  سیســتم  و  خواب 
و  شــناختی  مشــکالت 

بیماری های عروقی می شود.
این محققان می نویسند ممکن 
اســت فردی از نظــر اجتماعی 
منزوی باشــد اما خــود چنین 
احساسی نداشته باشد و ممکن 
است افرادی با اینکه واقعا از نظر 
اجتماعی منزوی نیستند چنین 

احساسی داشته باشند.
این تحقیق بر کســانی تمرکز 
کرده که خود احســاس انزوای 
اجتماعی داشتند و در شبکه های 
اجتماعی پر طرفدار فیســبوک، 
توئیتــر، گوگل پالس، لینکدین، 
اینســتاگرام، پینترست، تامبلر، 
واین، اســنپ چت و ردیت فعال 

بوده اند.
این تحقیق نشان داد کسانی که 
بیش از هفته ای 58 بار به سراغ 

اجتماعی  شبکه های 
می رونــد، ســه برابر 
کســانی که هفته ای 
نه بار از این شــبکه 
استفاده می کنند،  ها 
انــزوای  احســاس 

اجتماعی می کنند. 
از نظر مدت، کسانی 
که بیش از روزی 121 
دقیقه در شــبکه های اجتماعی 
گشــت می زنند دو برابر کسانی 
که کمتر از روزی نیم ساعت در 
این شبکه های وقت می گذرانند 

احساس انزوا می کنند.
محققان می گویند معلوم نیست 
آنها که از نظر اجتماعی منزوی 
هستند برای تسکین این تنهایی 
به شــبکه های اجتماعــی پناه 
می برند یا اینکه وقت گذرانی در 
شــبکه های اجتماعی آنها را از 
ارتباطات واقعی و معنی دار دور 

می کند.
پژوهشــگران در پایان به برخی 
محدودیت های این تحقیق اشاره 
کــرده و متذکر شــده اند رابطه 
استفاده از شبکه های اجتماعی و 
انزوای واقعی اجتماعی هم باید در 

تحقیقات آتی بررسی شود.
با این حال این تحقیق نشــان 
اجتماعی  شــبکه های  می دهد 
می توانند برای ارتباط و کمک به 
کسانی که احساس انزوا می کنند 

به کار گرفته شوند.
•
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و چشم انداز تولید آن را در دیگر 
مناطق جهان، آنگونه که باید و 

شاید، در نظر نگرفته است. 
نفت »شــیل« از انحالل آبی - 
حرارتی ســنگ های نفت زا به 
دســت میایــد و از ویژگی های 
نفت متعارف و موارد استفاده آن 

برخوردار است.
سیکل تولید نفت »غیر متعارف« 
)شیل( بسیار کوتاه تر از سیکل 
تولید نفت معمولی است. تولید 
نفت معمولی به اجرای پروژه های 
پیچیده و طوالنی سرمایه گذاری 
نیاز دارد، حال آنکه در مورد نفت 
غیــر متعارف، اگــر تجهیزات و 
نیروی انسانی الزم موجود باشد، 
حفر چاه و استخراج نفت از طریق 
انحالل آبی - حرارتی طی چند 

هفته امکان پذیر است. 
المللی  بین  »آژانــس  منتقدان 
انرژی« میگویند که در گزارش 
این نهاد حجم عظیم ســرمایه 
نفت  میدان هــای  در  گــذاری 

»غیرمتعارف« )شیل( در آمریکا 
به درستی محاسبه نشده است.

به عالوه با توجه به پیشرفت های 
فنــی، هزینــه تولیــد نفــت 
»غیرمتعارف« )شیل( به گونه ای 

چشمگیر کاهش یافته است. 
در شرایط کنونی، بر خالف سابق، 
حتی اگر بهای هر بشکه نفت به 
بشــکه ای 25 دالر سقوط کند، 
تولید نفت »شیل« در بعضی از 
میدان های آمریــکا همچنان با 
صرفه خواهد بود. در دیگر میدان 
ها، هزینه باال تر اســت. بر پایه 
بعضی ارزیابی ها، در حال حاضر 
میانگین هزینه تولید یک بشکه 
نفت »شیل« در آمریکا پیرامون 
چهل دالر نوسان میکند. تولید 
نفت آمریکا در حال حاضر از نه 
میلیون بشکه در روز فراتر رفته 
و با توجه به افزایش تولید نفت 
صادرات  )شیل(،  »غیرمتعارف« 
این کشور در آینده نه چندان دور 
می تواند عرضه نفت در جهان را 

به گونه ای قابل مالحظه باال ببرد.
به عالوه ذخایر نفت »غیرمتعارف« 
به آمریکا محدود نمی شــوند و 
در بســیاری از مناطق جهان، از 
جمله روســیه و چین، فراوانند. 
پیشرفت های فنی در این زمینه 
و پراکنده شدن این تکنولوژی در 
سراسر جهان می تواند یک تحول 
بزرگ ساختاری را در بازار جهانی 

نفت به وجود آورد.
می بینیم که بر ســر موجودی 
نفت در جهان و تحول بهای آن 

اختالف نظر کم نیست. 
از مجموعــه داده های منتشــر 
شده در این زمینه، منطقی ترین 
نتیجه گیری احتماال این خواهد 
بود که شاید بهای نفت در کوتاه 
مدت افزایش یابد، ولی تحوالت 
درازمدت در عرصه تولید و عرضه 
نفت مسلما به سود کشورهایی 
نیســت که اقتصاد و سرنوشت 

خود را با این کاال گره زده اند.
•

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

}<< ادامه در صفحه: 17{

بهداشت جهانی... 

صرافــی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345         (514) 846-0221

آماده شوید!
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

نفت در بازار جهانی زیاد است یا کم؟    << ادامه از صفحه: 10

دالیل بیماری چاقی در جهان چیست؟!
7 دی 1395

به  دنبال گسترش روزافزون چاقی 
مفرط در تمام جهان، ســازمان 
بهداشــت جهانی بر آن شد که 
به کشورهای جهان توصیه کند 
بر نوشیدنی های شیرین عوارض 
اضافی وضع کنند زیرا این گونه 
نوشیدنی ها بیش از هر چیز سبب 

چاقی و اضافه وزن می شوند.
بر پایــۀ پژوهش هایــی که در 
کشــورهای مختلف انجام شده 
نسبت انســان های بالغ با وزن 
اضافه و یا چــاق از 29درصد در 
سال 1980 به 87درصد در سال 
2013 رســیده است. اگر تعداد 
اشخاصی که اضافه وزن دارند در 
از  بیش  توسعه یافته  کشورهای 
کشورهای در حال توسعه است، 
اما این فاصله در حال کم شدن 
است. در کشورهایی مانند کویت، 
لبنان، قطر، تونگا و ساموا  نسبت 
چاقی زنان در سال 2013، پنجاه 

درصد افزایش یافته است.
به  نظر سازمان جهانی بهداشت، 
افزایــش تعداد اشــخاص 
چاق در دنیا به  دلیل عادات 
کمبود  و  غذایی  نادرســت 
بدنی  فعالیت های  فزاینده ی 

است. 
رژیم هــای غذایــی بر اســاس 
گوشت حیوانات و چربی ها سبب 
افزایــش خطــرات عارضه هایی 
مانند بیماری های قلب و عروق، 
مرض قند و انواع مختلف سرطان 

می شود.
در ســال 2012 بیماری هــای 
قلــب و عروق کــه از رایج ترین 
بیماری های  مرگ آور است، 17/5 
میلیون نفر را در جهان از میان 

برده است. 
بیش از سه چهارم این مرگ ها از 
طرف کشورهایی اعالم شده که 
درآمد سرانۀ آنها کم یا متوسط 

بوده است. 
ایــن نکتــه سیســتم حمایت 
اجتماعی افراد را در این کشورها 
مورد تردید قرار می دهد. به همین 
دلیل  سازمان جهانی بهداشت، 
بیماری های مزمن وابسته به نحوۀ 
تغذیه، مانند دیگر علل قدیمی از 
جمله بدغذایــی و بیماری های 
مســری را خطر روزافزونی برای 

تمام افراد بشر به  شمار می آورد.
مردم مغرب زمین نخستین بخش 
از جهانیان بودند که وزن شــان 
اضافه شد ولی امروز این مشکل 
دامن گیر کلیه افراد بشــر شده 
است. در مقاله ای از سال 1993 
استاد  پوپکین  باری  پروفســور 
دانشگاه کارولینای شمالی  این 
تحول  را نتیجــه ی تغییر رژیم 
غذایی می داند که به  جای میوه و 
سبزی و مواد نشاسته ای، به رژیم 
دارای چربی زیاد )به ویژه روغن 
حیوانــی(،  قنــد و فرآورده های 

تغییرشکل یافته روی آورده اند.
به  نظر پروفسور پوپکین، مراحل 
مختلف تغییــر تغذیه به عوامل 
اجتماعیـ  اقتصادی مانند میزان 
صنعتی شــدن، افزایش درصد 
زنانی که کار می کنند  و افراط در 
استفاده از تکنولوژی تغییر مواد 

غذایی بستگی دارد.
•

عامل گوشت
افزایــش تعداد اشــخاصی که 
اضافه  وزن دارند و تحول عادات 
غذایــی کامال با جهانی شــدن 
همراه است. در اینکه این عامل 
زندگی مردم را تغییر داده است 
هیچ گونــه  تردیدی وجود ندارد 
ولی آیا موجب تغییر تغذیه نیز 

شده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، 
اثر جهانی شــدن را بــر عادات 
تغذیه وافزایش اشــخاص دارای 
اضافــه وزن، از ســال  1970 تا 
2011 در هفتاد کشورثروتمند و 
یا کشورهایی که عایدی کمتری 
قرار  پژوهــش  مورد  داشــتند، 
دادیم و به این نتیجه رســیدیم 
که جهانی شدن موجب افزایش 
مصرف گوشت شده واین افزایش 
در نتیجه ی توسعه ی  مبادالت 
دیگــر مالحظات  و  بازرگانــی 
نتیجه ی  بلکه  اقتصادی نیست؛ 
جهانــی شــدن تبــادل افکار 
دیدارها(  و  تصاویــر  )اطالعات، 

یعنی ابعاد اجتماعی آن است.
به  این نحــو، اگر مثال ترکیه از 
نظر جهانی شدن، به پای فرانسه 
می رســید، مصرف گوشــت در 
این کشور نیز 20درصد افزایش 
می یافت. با تمام این احوال، با آنکه 

پژوهش های ما نشان می دهد که 
جهانی شدن بر عادات تغذیه ی 
مردم اثر می گــذارد، ما تا کنون 
نتوانسته ایم ارتباطی بین جهانی 
شدن و فربه شــدن مردم پیدا 
کنیم. شاید این عدم توفیق به این 
جهت بوده که ما بدون توجه به 
مختصات کشورها، به دنبال یک 

نظر کلی و عمومی رفته ایم.
بــه  هــر تقدیر، جهانی شــدن 
نمی تواند به  تنهایی دلیل بیماری 
فراگیر چاقی مفرط را که در تمام 
جهان دیده می شود، روشن سازد 
ولی شــاید در برخی از کشورها 

نقش داشته باشد.
•

تأثیر غذاهای آماده 
برای توجیه این ابهام، می توانیم 
حدس بزنیم که عوامل دیگری 
نیز مســؤول این پدیده هستند 
بخصوص غذاهــای از قبل آماده 
شده که بیشتر اوقات آثار ناشی 
از آن، مورد توجه و ســؤال قرار 

می گیرد.
بر پایۀ پژوهشــی که در آمریکا 
انجام شد، آمریکائیان سه چهارم 
انرژی و توان خود را به  جای مواد 
غذایی تازه، از غذاهای آماده شده 
می گیرنــد کــه بیشــتر دارای 
اسیدهای چرب اشباع شده، شکر 

و نمک هستند.
دسترسی آسان و بی دردسر به 
غذاهای آماده ، بستگی به توسعه ی 
ســریع و روزافزون خرده فروشی 
دارد. در واقــع تکنولوژی و کلیه 
اقداماتی که برای رساندن کاال به 
بازار فروش انجام می شود، سادگی  
و ســرعت زیادی پیــدا کرده  و 
موجب آن شده که فروشندگان 
غذاهای آماده شــده را به  قیمت 
بسیار کمتری به مشتریان ارائه 

می کنند.
پــس از آن که ســوپرمارکت ها 
بازارهای اروپا را پر کرد، به نفوذ 
در کشورهای درحال توسعه که 
امکانات و جمعیت بیشتری دارند 
روی آورد. در ســال های 1990 
فروشــگاه های مــواد غذایی در 
مرکزی  اروپای  التین،  آمریکای 
و آفریقای جنوبی نفوذ کرد. این 
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

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

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 24 سال جتربه کاری!

میراث سترگ...

 

 
 
 
 
 
 
 

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

عید نوروز جشن 
باستانی ایرانیان...

جشن، همتای واژه »عید« در زبان 
های ایرانی »جشن« یا »یسن« 
اســت. از ریشه YAZ به معنای 
ستایش، نیایش و پرستش؛ )ایزد( 
به معنای ستایش شده و نیایش 
شــده نیز از همین ریشه است. 
»جشن« واژه ای ایرانی، مذهبی 

و بسیار کهن است.
این واژه که باری گران از معناها و 
سنت های ویژه ایرانی را بر دوش 
دارد، در اصل عبارت بوده اســت 
از برپایی مراسم نیایش و سپاس 
به مناسبت رخداد یک پیروزی، 
یک واقعه اجتماعی یا یک معجزه 
آسمانی که سودی برای اجتماع 
داشــته باشــد. مردم به هنگام 
برپایی بزرگداشت گردهم جمع 
می آمدند و خدای را با مراســم 
ویژه مذهبی نیایش می کردند، و 
این نیایش و سپاس همه ساله به 
عنوان قدرشناسی از موهبتی که 
از سوی خداوند ارزانی شده بود 

تکرار می گردید.
این مراسم با رقص های مذهبی 
و سرود و موســیقی نیز همراه 
بوده است. آن چنان توده هایی از 

آتش برپا می 
در  و  داشتند 

کنار آن صدها و هزارها اســب و 
گاو و گوسفند قربانی می کردند. 
آن گاه سهمی از قربانی به آتش 
داده می شد و باقیمانده آن میان 
نیایشگران پخش  و  مستمندان 
می گردید و با همین گوشــت 
قربانی سور و مهمانی برگزار می 
شد. همین جشــن ها در دوره 
های مختلف زندگانی اقوام ایرانی، 

آغاز سال را اعالم می کردند.

جشن عید نوروز
این جشــن از کهن ترین جشن 
های ایرانی است که پژوهشگران 
بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته 
اند، بلکه با قید احتمال آن را به 
اقوام بومی نجد ایــران پیش از 
مهاجرت و آریاییان، منسوب می 

دانند. 
همچنین دو جشــن مهرگان و 
نوروز از طریق سومریان به بین 
النهرین راه یافتــه و در آنجا دو 
جشن )ازدواج مقدس( و )اکیتو( 
را پدیــد آورده که بعدها در بین 

النهرین این هر دو جشن 
به صورت جشــنی واحد در آغاز 
ســال نو برگزار گردیــده، ولی 
در نجد ایــران همچنان تا دوره 
اســالمی به صورت دو جشــن 

مستقل بر قرار مانده است. 
بنابراین ســه جشــن »نوروز«، 
»مهرگان« و »ســده« بیشتر در 
زمره اعیاد ملــی ایرانی قرار می 

گیرند تا جشن های مذهبی.

نوروز و فروهر
ـَــَرَوهرها و یا  ماه فروردین به ف
فروشــی ها تعلق دارد. جشــن 
نوروز نیز نمادی از سالگرد بیداری 
طبیعت از خواب زمستانی است 
که به رستاخیز و حیات منتهی 
می شود. فروهر یکی از نیروهای 
غیر مادی در وجود انسان است و 
نوعی همزاد آدمیان که پیش از 
آفرینش مادی مردمان در جهان 
مینوی به وجود می آید و پس از 
مرگ آدمیان نیز دوباره به 
جای نخستین خویش باز 

می گردد. 
در عقایــد باســتانی تر، 
ایرانیــان تنها قهرمانان را 
دارای فروهر می دانستند، 
اما بعدها پرهیزگاران نیز از 
این موهبت بهره مند می 
شــوند. آنان سالی یکبار 
برای دیدار بازماندگانشان 
به خانه های خویش فرود 
می آیند و ورود آنان برکت 
را به همراه خواهد داشت، 
آن زمان که خانه را پاکیزه 
ولی  ببینند.  و درخشنده 
چنانچه آن را آشــفته در 
هم و پاکیزه نشده بیابند 
برکت برای آن نخواسته ، 

آن را رها می کنند. 
حضور فروهرها از طلیعه 
فروردین و نوروز آغاز می 
شــود و تا دهم فروردین 
و بــه روایتی تــا نوزدهم 
آن ادامه مــی یابد از این 
جهت مراسم آتش افروزی 
بر بــاالی بام ها انجام می 
پذیرفته تا راه خانه ها را به 

فروهرها نشان دهند.

نوروز کوچک و نوروز 
بزرگ

عنوان نــوروز در فرهنگ 
ایرانــی بــه دو روز تعلق 

داشته است. 
یکی روز اول فروردین، که 
خورشید به برج حمل می 
رسد و به آن نوروز کوچک 
یا »عامه« مــی گویند و 
دیگــری نوروز بــزرگ یا 
»نوروز خاصه« اســت که 
روز خرداد از ماه فروردین 

است. 

بر چهره گل، نسیم نوروزخوش است

درصحن چمن روی دل افروز خوش است

ازدی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

خوش باش وز دی مگو که امروز خوش است

جشن های ملی ایرانی را گرامی بداریم 
و به پیشواز نوروز 1393 برویم 

منبع : تبیان

سین های سفره هفت سین
نکتــٔه درخــور نگــرش در مــورد 
7سین های کهن که از زمان باستان 
تا امروز از ســوی نیاکان ما بر خوان 
نوروزی می نهادند این است که هفت 
ســین ها باید دارای این پنج ویژگی 

باشند:
- نام آنها پارسی باشد

- با بند واژه سین آغاز شود
- دارای ریشه گیاهی باشد

- خوردنی باشد
- نام آنها ترکیبی نباشد

سیر
سیر، نشــانه اهورامزدا است و نماد 
مبارزه با زشتی و پلشتی. همچنین 
نماد زدودن چشــم زخم است که 
باید حتمًا بر ســر سفره نهاده شود. 
به اعتقاد زرتشتیان بوی سیر دیوان 
را می گریزاند. زرتشــتیان ســیر را 
بــا تکه های نــان کــه در آن ترید 
کرده اند، در مراســم پرسه با سداب 
به کار می برند و بر سر سفره نیایش 

می گذارند.

سبزه
سبزه نشانه فرشته اردیبهشت است و 

نماد آب های پاک.
سبزه از اجزای اصلی سفره شمرده 
می شــود و معمواًل از گندم، یونجه، 
ماش یا عدس سبزشــده است که 
ممکن است بر کوزه سبز کنند. شاید 
زیباترین ویژگی سفره هفت سین را 
می توان به وجود سبزه آن دانست، به 
این دلیل که سبزه با رنگ و طراوت 
خود دلها را شــادمان می سازد و با 
نگریستن به آن طلوع سال جدید را 
زیباتر می کند. در ایران باستان رسم 
بر این بود کــه 25 روز قبل از نوروز 
در کاخ پادشاهان 12 ستون از خشت 
خام برپا می ساختند و بر هرکدام یک 

نوع غله می کاشتند و معتقد بودند اگر 
سبزه ها خوب بروید سال پر برکتی 
اســت. دانه هایی که امروزه کشــت 

می شود بیشتر گندم و عدس است.

سیب
سیب، نشــانه فرشته ســپندارمزد 
)فرشــته زن( است و نماد بارداری و 

پرستاری.
ســیب را مادر یا پدربزرگ خانواده 
بر سفره هفت سین می چیند شاید 
به آن خاطر که همه ما بارها شاهد 
دلواپسی و نگرانی مادر خانواده برای 

حفظ سالمتی اعضای خانه بوده ایم.

مسنو
سمنو، نشانه فرشته شهریور است. 
نماد خواربــار، زایش گیاهی و بارور 
شــدن گیاهان، فراوانــی خوراک و 

غذاهای خوب و پر نیرو است.
سمنو از جوانه های تازه رسیده گندم 

تهیه می شود.

سنجد
سنجد، نشانه فرشته خرداد است، و 

نماد دلبستگی.
سنجد که عطر برگ و شکوفه های 
آن محرک عشــق و مهر است و از 
مقدمات اصلی زایندگی به شــمار 
می آید، باید بر ســر خــوان نوروزی 
نمایان باشد. وجود سنجد در سفره 

نوروزی انگیزه زایش کیهانی است.

سرکه
سرکه، نشانه فرشته امرداد است، و 

نماد جاودانگی و صبر.
مساق

سماق، نشانه فرشته بهمن است، و 
نماد باران.

سماق نماد عشق مهر و پیوند دلها 
است که بر سر سفره هفت سین نهاده 

می شود.

گفته اند:
نوروز ســالروز آفرینش جهان و 
انسان است و نوروز بزرگ روزی 
است که در آن جمشید بر تخت 
نشست و خاصان را طلبید و رسم 
های نیکو گذاشت، و گفت خدای 
تعالی شــما را خلق کرده است. 
باید که به آب های پاکیزه تن را 
بشویید و غسل کنید و به سجده 
و شکر خدا مشغول باشید و هر 
سال در این روز به همین دستور 

عمل نمایید.

نوروز و آب
همه نیکی ها چــون از ابرکران 
)عالــم اعلی( به گیتــی آید، به 
خردادروز آید. باشد که همه روز 
آید، اما آن روز بیش آید. پیداست 
اگر آن روز بر تن جامه ای نیکو 
بدارنــد. و بوی خــوش بویند و 

مروای نیک تفــأل کنند و... آن 
سال نیکویی بدیشان رسد و بدی 

را از ایشان دور می سازد. 
از آنجا که نــوروز در آغاز فصل 
بارش باران های بهاری قرار دارد 
می توان ردپای اردویسور اناهید 
را نیــز در آن یافت. اردویســور 
اناهید الهه آب اســت. اوست که 
به فرمان اورمزد از آسمان باران، 
برف و تگرگ را فــرو می باراند. 
ســبب این که ایرانیان در نوروز 
غسل می کنند آن است که این 
روز به الهه آب تعلق دارد. از این 
رو، مردم در این روز هنگام سپیده 
دم از خواب برمی خیزند و با آب 
قنات و حوض خود را می شویند 
و گاهی نیز آب جاری بر خود از 
راه تبرک و دفع آفات می ریزند. 
و در این روز مردم به یکدیگر آب 
می پاشند و درباره سبب این کار 

برخی گفته اند علت آن است که 
در کشــور ایران دیرگاهی باران 
نبارید و ســپس ناگهان سخت 
ببارید و مردم به آن باران تبرک 
جســتند و از آن آب به یکدیگر 
پاشــیدند و این کار همچنان در 

ایران مرسوم بماند.

نوروز پیروز!
نوروز همچنین نمادی اســت از 

پیروزی نیکی بر بدی. 
از همیــن رو آییــن نیایــش 
»رپیثون« در نــوروز برگزار می 
شود. »رپیثون« ســرور گرمای 
نیمروز و ماه های تابستان است. 
با یورش دیو زمســتان به زمین 
رپیثــون به زیر زمیــن فرو می 
رود تــا با گرم نگاهداشــتن آب 
های زیرزمینی، گیاهان و ریشه 
درختان را از مرگ نجات بخشد. 
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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 

www.
paivand.ca
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( 
)

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

------

اجنمن غیر انتفاعی 
فارسی زبانان کبک 

4055 Ste –Cathrine, W. 
L’Association des persano-

phones du Québec 
apsq.cv@gmail.com 

Tel : 514-937-3142
------------------------

  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

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)

مرکز اسالمی ایرانیان
در روز پنجشنبه 3 جمادی الثانی 

برابر با 2 مارچ 2017 خانم
  Anju Dhillon 

نماینده مردم منطقه الشــین و 
منطقه دوروال در پارلمان فدرال از 
مرکز جهانی امام شیرازی و مرکز 
اســالمی ایرانیان بازدید به عمل 
آورد و همدردی و پشتیبانی خود 
را از مسلمانان بویژه مرکز جهانی 

امام شیرازی اعالم نمود. 
طی جلسه ای در حضور نام برده 
که یک ســاعت و نیــم به طول 
انجامید در باره مسائل گوناگون از 
جمله مسائل فرهنگی و مذهبی 
و بخصوص اجتماعی صحبت به 

میان آمد. 
قرار بر این شــد کــه در رابطه با 
مشکالت جامعه همکاری مستقیم 
داشته باشیم و ماهی یک بار با وی 
جلسه داشته و مشکالت را بررسی 

و حل نماییم. 
همچنین قرار بر این شد که همراه 
این نماینده محترم از بقیه مراکز 

مختلف  ادیان  از 
در این دو منطقه 
بازدیــد به عمل 
آوریم و همچنین 
به پایتخت کانادا 
اتاوا کــه پارلمان 
فدرال وجود دارد 

ســفر کــرده و با 
رئیس پارلمان و اعضاء آن مالقات 
کرده و با کمیسیون های پارلمان 
در زمینه های مختلف اجتماعی 
ارتباط بر قرار کرده و مشــکالت 
مردم را مســتقیم به پارلمان ارائه 

دهیم. 
خانم آنجو دیّلون نامه رســمی از 
طرف پارلمان و خود به نماینده ایة 
الله العظمی سید صادق شیرازی 
شیخ صالح ســیبویه تحویل داد 
که متن نامه حمایــت پارلمان و 
نماینــدگان آن از مرکــز جهانی 
امام شــیرازی و مرکز اســالمی 
ایرانیان بود شــیخ صالح سیبویه 

نیــز طی صحبتــی آراء و نظرات 
ایة الله العظمی شیرازی را مبنی 
بر اینکه در ســایه نــام پروردگار 
منــان و پرســتش خداوند یگانه 
باید دست در دســت هم داده و 
به کمک یکدیگــر در راه  صلح و 
مهر و محبت حرکت کرده و کوشا 
باشیم و در مقابل ظلم ایستادگی 
کرده و آن را اشکار و محکوم کنیم 
و همچنین شیخ صالح سیبویه از 
نماینده محتــرم و پارلمان فدرال 

کانادا تشکر و قدردانی نمود
والسالم علی من اتبع الهدی

مرکز اسالمی ایرانیان

اطالعیه مسینارهای آینده آقای موفقیت
تمامی آموزش ها رایگان و به 

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

راهنمای اجاره، خرید و فروش 
مسکن

 امتیاز ویژه برای شرکت کنندگان 
سمینار:  "امکان اقدام برای اجاره، 
خرید و فروش مسکن دلخواه با 

مشاوره رایگان"
 یکشنبه 26 مارس 
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 تفاوت 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"
یکشنبه  2  آوریل 
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
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

Courtier Immobilier Agréé

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

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

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

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

•   ختفیف ویژه برای فروشندگان      
•   ارایه نکات کلیدی  

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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از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

از ساعت 4 بعدازظهر در قلب مونتریال 
405 Marie-Anne E    Montreal    (Metro: Mont Royal)

  اگر احتیاج به دعا دارید، 
و همچنین برای دریافت  

فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی 
 بطور رایگان 

با تلفن ما متاس بگیرید: 

هر شنبه

  هر یکشنبه  

 514-999-5168

Mont Royal

Mary Anne

ST
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EN
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����

Mont 
Royal

کشیش جالل عادل

توجه: گشایش و آغاز به کار کلیسای اجنیلی فرانسوی زبان: 
Église évangelique Grace

روز شنبه 17 مارس،  راس ساعت 4 بعدازظهر، 
در محل کلیسای مونتریال  
ر خدا، MARCO،  با داشنت عطیه شفا  ـّ مبش

برای شما دعا خواهد کرد.  
از عالقمندان به شرکت  در این جلسه روحانی 

باغذای سرد، شیرینی  و میوه پذیرایی خواهد شد. 
____________________________

کشیش جالل عادل 

نوروز همراه 
با محبت خدا

رد این روزاهی زیباینوروزیکه سالجدید اریانی 
را با بهارآغاز میکنیم، 

که مظهر عشق، محبت و بخشش است،  بهاری
ی خود و ردک نقشه او از  چه خوب است رد شناخت خدا

خلقت خود بیشتر عمیق شویم 
و ربای این هدف واال خود را تجهیز کنیم. 

یی که محبت خالصه وجود اوست.  خدا
نوروز که تجلی و بیانگر تولد، خلقت، اتزگی و آفرینش است؛ 

میتواند ما را هب آن هدف واالی محبت 
ی پدر آشنارت کند و عشق محضخدا

تجسم  محبت
 ... ما دلیل تجسم او ییم. 

او ما را دوست داشت 

تا بدان حد که به خاطر 

نجات مان در جسم انسانی 

به دنیا آمد و در هیأت 

انسانی ظاهر شد ... 

هیچ کس قادر نبود 

فسادیافته را به نافسادی 

تبدیل کند، جز خوِد منجی 

که در ابتدا هستی را از 

نیستی آفرید. هیچ کس 

نمی توانست انسانی 

خداگونه بازآفریند مگر او 

که خوْد صورِت خدای پدر 
بود. 

هیچ کس نمی توانست 

فناپذیر را جاودانی کند مگر 

خداوند ما عیسای مسیح 

که خوْد حیات و زندگی 
است.

هیچ کس جز »کلمه «، 

که نظم بخِش جهان و 

پسر یگانۀ پدر است، 

نمی توانست در مورد 

پدر به انسان ها بیاموزد و 

بت پرستی را براندازد. او به 

میان ما آمد زیرا کفارۀ گناه 

آدمیان باید پرداخت می شد 

)زیرا همه باید می مردند(. 

و پس از آنکه الوهیتش را با 

اعمالش ظاهر ساخت، معبد 

)یعنی بدن ( خود را به جای 

همۀ آدمیان، چونان قربانی 

تسلیم مرگ کرد. او چنین 

کرد تا آدمیان را از زیر بار 

گناه نخستین آزاد سازد و 

ثابت کند که بر مرگ نیز 

اقتدار دارد، و نشان دهد 

که بدنش نوبر رستاخیِز 

جمیع آدمیان از مرگ، و 

فسادناپذیر است ...

پس دو معجزه هم زمان 

صورت گرفت : نخست 

جمیع آدمیان با مرگ 

جسمانِی خداوند مردند، و 

دیگر آنکه به واسطۀ اتحاد 

کلمه با این مرگ، قدرت 

مرگ و فساد نابود شد ... با 

مرگ او همه از نامیرایی و 

جاودانگی بهره یافتند، و با 

انسان شدِن کلمه ، مشّیت 

مقرر برای کائناْت، و خالق و 

سرورشان ، یعنی خوِد کلمۀ 

خدا، بر همگان آشکار شد. 

او انسان شد تا ما آدمیان، 

الهی شویم . 

خود را در بدنی انسانی 

آشکار ساخت تا ما بتوانیم 

پدر نادیده را بشناسیم، و 

بی حرمتِی آدمیان را تحمل 

کرد تا ما وارث نامیرایی و 

جاودانگی شویم.



خداوند محبت است 

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 

آمد نو روزِ و نوروز عيد
آمد نو روزِ و نوروز گُلشکفتهبهدشتوباغوچمنعيد

چمنوباغودشتبهشکفتهگُل
گل پرتوش از عالَم
گل پرتوش از عالَم

شد شدافشان افشان
زمان و زمين بر مژده دهد تا
زمان و زمين بر مژده دهد عشقتا گُلِ کَفَش از برگير و خيز

عشق گُلِ کَفَش از برگير و وصلاورابهجانطلببهيقينخيز
يقينبهطلبجانبهرااووصلياران طالع فرخنده، گشت

ياران طالع فرخنده، سعيدگشت بخت و يار و نوروز عيد
سعيد بخت و يار و نوروز عيد

روزنوروزنوبربرشماشمامبارکمبارکبادباد

آمد نو بهارِ اين مسيح، با
آمد نو بهارِ اين مسيح، آمدبا زشوق نوا را بلبالن

آمد زشوق نوا را آمدبلبالن جان به باغبان گل، سوي
آمد جان به باغبان گل، آمدسوي ببار گُل و رفت خزان که

آمد ببار گُل و رفت خزان آمدکه سما از گُل سبدها که
آمد سما از گُل سبدها شبِهجرانگذشتووصلآمدکه

آمدوصلوگذشتهجرانِشبآمد کنار در مسيحاش که
آمد کنار در مسيحاش آمدکه دل کامِ به يکجا همه

آمد دل کامِ به يکجا همه
بانيعمرِبانيعمرِ

آمدجاوِدانآمدجاوِدان خداوند محبت است
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باغذای سرد، شیرینی  و میوه پذیرایی خواهد شد. 
____________________________

کشیش جالل عادل 

نوروز همراه 
با محبت خدا

رد این روزاهی زیباینوروزیکه سالجدید اریانی 
را با بهارآغاز میکنیم، 

که مظهر عشق، محبت و بخشش است،  بهاری
ی خود و ردک نقشه او از  چه خوب است رد شناخت خدا

خلقت خود بیشتر عمیق شویم 
و ربای این هدف واال خود را تجهیز کنیم. 

یی که محبت خالصه وجود اوست.  خدا
نوروز که تجلی و بیانگر تولد، خلقت، اتزگی و آفرینش است؛ 

میتواند ما را هب آن هدف واالی محبت 
ی پدر آشنارت کند و عشق محضخدا

تجسم  محبت
 ... ما دلیل تجسم او ییم. 

او ما را دوست داشت 

تا بدان حد که به خاطر 

نجات مان در جسم انسانی 

به دنیا آمد و در هیأت 

انسانی ظاهر شد ... 

هیچ کس قادر نبود 

فسادیافته را به نافسادی 

تبدیل کند، جز خوِد منجی 

که در ابتدا هستی را از 

نیستی آفرید. هیچ کس 

نمی توانست انسانی 

خداگونه بازآفریند مگر او 

که خوْد صورِت خدای پدر 
بود. 

هیچ کس نمی توانست 

فناپذیر را جاودانی کند مگر 

خداوند ما عیسای مسیح 

که خوْد حیات و زندگی 
است.

هیچ کس جز »کلمه «، 

که نظم بخِش جهان و 

پسر یگانۀ پدر است، 

نمی توانست در مورد 

پدر به انسان ها بیاموزد و 

بت پرستی را براندازد. او به 

میان ما آمد زیرا کفارۀ گناه 

آدمیان باید پرداخت می شد 

)زیرا همه باید می مردند(. 

و پس از آنکه الوهیتش را با 

اعمالش ظاهر ساخت، معبد 

)یعنی بدن ( خود را به جای 

همۀ آدمیان، چونان قربانی 

تسلیم مرگ کرد. او چنین 

کرد تا آدمیان را از زیر بار 

گناه نخستین آزاد سازد و 

ثابت کند که بر مرگ نیز 

اقتدار دارد، و نشان دهد 

که بدنش نوبر رستاخیِز 

جمیع آدمیان از مرگ، و 

فسادناپذیر است ...

پس دو معجزه هم زمان 

صورت گرفت : نخست 

جمیع آدمیان با مرگ 

جسمانِی خداوند مردند، و 

دیگر آنکه به واسطۀ اتحاد 

کلمه با این مرگ، قدرت 

مرگ و فساد نابود شد ... با 

مرگ او همه از نامیرایی و 

جاودانگی بهره یافتند، و با 

انسان شدِن کلمه ، مشّیت 

مقرر برای کائناْت، و خالق و 

سرورشان ، یعنی خوِد کلمۀ 

خدا، بر همگان آشکار شد. 

او انسان شد تا ما آدمیان، 

الهی شویم . 

خود را در بدنی انسانی 

آشکار ساخت تا ما بتوانیم 

پدر نادیده را بشناسیم، و 

بی حرمتِی آدمیان را تحمل 

کرد تا ما وارث نامیرایی و 

جاودانگی شویم.



خداوند محبت است 

دالیل بیماری چاقی در جهان ...   << ادامه از صفحه: 12

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

فروشگاه ها سپس در آسیا گسترش 
یافتند و امروز نوبت آفریقاست.

یک جنبۀ جالــب و مهم درباره ی 
غذاهای آماده  که تا کنون کمتر مورد 
توجه قرار گرفته، نقش شرکت های 
بزرگ چندملیتی اســت که نوعی 
رژیــم غذایی مردمان غــرب را بر 
پایه ی فست فودها و آشامیدنی های 

گازدار به  عهده دارند. 
این شــرکت های چنــد ملیتی از 
ســردمداران بازاری هستند که در 
بسیاری از کشورهای در حال رشد، 
از جملــه برزیل، هنــد، مکزیک و 
روســیه فعالیت دارند و مبالغ قابل 
توجهی برای تبلیغ مواد غذایی خود 

خرج می کنند.
ولی مشکل اســت بتوان گفت که 
افراد بــه خاطر رعایت رژیم غذایی 
پیدا  اضافه وزن  کشــورهای غربی 
می کننــد یا آنکه دلیــل اش رژیم 
غذایی محلی خودشــان با مصرف 
گوشت بیشتر و چربی و شکر است.

•
نقش اشتغال در تغذیه

عالوه بــر تجزیه و تحلیل هایی که 
درباره رژیم غذایی صورت می گیرد، 
آمریکاییان در بررسی و برآوردی که 
کرده اند به این نتیجه رسیده اند که 
گســترش روزافزون اشخاص چاق 
به بازار کار، بخصوص درصد رو به 
افزایش کارکنان زن نیز بستگی 

دارد.
از یک طرف زنانی که کار می کنند 
کمتر فرصــت تهیه ی غذا دارند؛ از 
طرف دیگر، چون با افزایش ساعات 
کار خانواده درآمد بیشتری به  دست 
می آید، پس در ســالمت کودکان 
که با سادگی بیشتری به بهداشت 
دسترسی  پیدا می کنند، غذاهایی با 
کیفیت بهتر می خورند، فعالیت های 
ورزشی و آموزش بهتری در اختیار 

دارند،  تأثیری بسزا دارد.
از آنجا که تصمیم به اشتغال، یک 
مسألۀ خصوصی و شخصی است و 
کامال به خلقیات و محیط زیست  هر 
کس ارتباط دارد، مشکل بتوان یک 
دلیل منطقی برای ارتباط موقعیت 
شغلی پدر و مادر و فربهی کودکان 
پیدا کرد. برخی از پژوهش ها برای 
این امر نتیجه ی مثبتی پیدا کرده اند 
ولی دالیل آنان به  اندازه کافی قابل 
قبول نیست. این پژوهش ها منحصراً 
درباره ی زنان  شــاغل انجام شده و 
مردان شــاغل را به  حساب نیاورده 

است. 
بنابراین، هیچ دلیلی بر این مطلب 
نیســت که جنســیت پدر و مادر 

نقشی در این زمینه  داشته باشد.
کار متنــاوب شــبانه، روز به روز 
افزایش می یابد. بر اساس پژوهش 
سازمان بین المللی کار، یک چهارم 
تمام کارمندان و شاغالن در اتحادیه 

اروپــا شب 
کار می کنند. این ســاعات کار که 
احتماال خوردن غذا را در ســاعت 
معین مشکل می کند، ممکن است 
موجب تشــویق کارگران شود که 
هنگام کار، غذای مختصری برای 
رفع گرسنگی بخورند و در انتظار 
غذای بهتر و کامل تر پس از پایان 
کار بمانند. از طرف دیگر، فناوری 
جدید بخش مهمی از کار بدنی را 
در تعداد زیادی از بخش ها کاهش 
داده است. بنابراین برای جلوگیری 

از چاقی باید کمتر غذا خورد.
اگرچه نکات بی شــماری درباره ی 
رابطــه ی جهانی شــدن با چاقی 
به نظر قابل قبــول می آید ولی به 
طور کلی دلیل قاطعی در این باره 
وجود ندارد. به این دلیل که غذا و 
عادات غذایی تابع عوامل بی شماری 
هستند که تکیه فقط بر یک عامل 
بخصوص را مشکل می سازد. مضافًا 
به این که فربهی مفرط ممکن است 
در هر شخص دالیل متفاوتی داشته 

باشد.
باوجود این فرضیات و تئوری های 
متعدد، دلیل اصلی و اصولی بیماری 
فراگیر جهانی »چاقی بیش از حد« 

به طور قطع و یقین روشن نیست.
__________

 The وبســایت  *منبــع: 
Conversation France

بازگشت ســاالنه او در بهار، 
نمادی است از پیروزی نهایی 
خیر بر شر، به همین مناسبت 
جشــن و نیایشــی ویژه در 
مراسم نوروزی به ایزد مذکور 

تعلق داشته است.

نوروز و سلیمان
در روایات ایرانی آمده اســت 
که چون ســلیمان بن داوود 
انگشــتر خویش را گم کرد 
سلطنت از دســت او بیرون 
رفت. اما پس از چهل روز بار 

دیگر انگشتر خود را بازیافت 
و پادشــاهی و فرماندهی به 
او بازگشــت و مرغان به دور 
او گــرد آمدنــد، و ایرانیان 

گفتند:نوروز آمد.

نوروز روز دین و روز 
پادشاهی

در ماه فروردین، روز خرداد، 
فریدون جهان را تقسیم کرد. 
روم را به »ســلم«، ترکستان 
را بــه »تور« و ایرانشــهر را 
به »ایرج« داد، کیخســرو و 

سیاوشان را به لهراسب سپرد، 
زردشــت دین مزدیســنان 
را از اورمــزد پذیرفت و کی 
گشتاســپ شــاه دین را از 
زردشت و در این روز پشوتن 
رواج دین خواهد کرد. و نیز 
روایت شده است که کوروش 
پس از پیروزی بر بابل، پسر 
خود کمبوجیه را در جشــن 
نوروز گموک بابلی به عنوان 
معرفی  النهرین  بین  پادشاه 

کرد.
•

عید نوروز...   << ادامه از صفحه: 13

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345         (514) 846-0221
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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 

شرکت حمل و نقل بین املللی پاتوق عموجمال
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 
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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 

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

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 

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

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

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

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

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

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

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال

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

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

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

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

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

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

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

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

 L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل 
و ســرعت ارتباطات بســیاری از 
مشــکالت زندگی  را حل و دنیای 
امــروزه را بکّلی عوض کرده؛ مثال 
بزرگترین کمپانی تاکسی در جهان 
نه  یک تاکسی دارد و نه  یک راننده؛ 
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل 
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛ 
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com
-------------
Accreditations:
Gouvernement du Canada  
13423/7009
Revenu Québec  1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
RITMA
Association des Naturothérapeutes du 
Québec
ANPQ | ANQ | RMQ
Association des Naturopathes 
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
Société Kinepod
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
Académie des naturopathes et 
naturothérapeutes du Canada0

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

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

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

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

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

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

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

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
���������

����

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 
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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

6195 St-Jaques west  H4B 1T7
(514) 585-2029

BRING YOUR WINE

&

ENJOY YOUR TIME

شنبه شب های

 بیادماندنی در آنیکس

همراه با موسیقی

و 

        رقص و پایکوبی

 R E S T A U R A N T

Elegance Assurance
                         Insurance

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

(2nd floor)  

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

Lease or Purchase 
Pre-Owned Vehicles

فرارسیدن بـهار و آنیی باسـتانی 

 نوروزسال 1396 را هب شما ـعززیان شادباش می گومیی

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 26 مارس از 1 تا 4 بعدازظهرو اجاره مسکن در مونترآلمسینار رایگان ویژه خرید و فروش
تلفن رزرو: 8378- 514-465
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زندگی... 
• 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

*شــادی یک وضعیــت ذهنی 
اســت. افرادی که واقعًا شــاد و 
خوشــبخت هســتند، حتی در 
منفی ترین زمان های زندگی شان 
ذهنیــت مثبت خــود را حفظ 
می کنند. این افراد خوشبین، با 
اخالقیات بسیار قوی و صداقت 
و راستی باال هستند. آنها نسبت 
به همه مهربان، دوست داشتنی، 
بامالحظه و بامحبت هســتند. 
وقتی بــه آنها نــگاه می کنید، 
متوجه می شوید که تا چه اندازه 
بااعتمادبه نفس، راضی و با آرامش 
هســتند. چیزی که تا این اندازه 
آنها را مثبت نگه مــی دارد این 
اســت که به یک سری مسائل 

کوچکترین اهمیتی نمی دهند.
•

1. آنها به دارایی های مادی 
اهمیتی منی دهند.

مطمئنًا داشــتن ماشــین های 
لوکس، خانه هــای بزرگ و یک 
حساب بانکی خوب عالی است. 
ولی این چیزهــا ضمانتی برای 
خوشــبختی و موفقیت نیست. 
افراد واقعاً شــاد دوســت دارند 
بیشتر از منابع خود برای اضافه 
کــردن ارزش به زندگی دیگران 
و داشتن یک زندگی آبرومندانه 
و راحت استفاده کنند. اگر پول 
بیاید، خوشحال  به سراغشــان 
می شوند ولی اگر نیاید باز هم شاد 

و راضی هستند.
•

2. آنها اهمیتی به پس گرفنت 
بخشش های خود منی دهند.

همه یک تحســین یــا پاداش 
غیرقابل انتظار را دوست دارند ولی 
بااینکه همه به شــدت به دنبال 
تحســین و پاداش هستند. افراد 
واقعًا شــاد بدون چشم داشت به 
دیگران خدمت می کنند. پاداش 
برای ایــن افراد این اســت که 
می داننــد به زندگی فردی دیگر 
ارزش اضافه کرده و آن را غنی تر 

کرده اند.
•

3. آنها اهمیتی به برآورده  
کردن انتظارات جامعه 

منی دهند.
آدمها مداومًا تحت فشار برآوردن 
انتظــارات جامعه هســتند که 
اســت.  اســترس آور  معمــواًل 
آدم هایــی که با آنها معاشــرت 
کار می کنید  برایشان  می کنید، 

یا حتی با آنهــا ازدواج می کنید 
معمــواًل دیکته شــده از طرف 
انتظارات جامعه از شما هستند. 
افراد واقعًا شاد اهمیتی به برآوردن 
انتظارات و استانداردهای جامعه 
نمی دهند. آنها به درون خودشان 
نگاه می کنند و کاری که دلشان 
می گویــد را انجــام می دهند. با 
گوش دادن به غریزه شان و دنبال 
کــردن راه قلبشــان، می توانند 
رضایت و شــادی عمیقی برای 

خود ایجاد کنند.
•

4. آنها اهمیتی به تعصبات آدم 
ها منی دهند.

خیلی ها قربانی تعصبات فرهنگی، 
اجتماعی و مذهبی هستند که 
بــه آن تعلق ندارند. افــراد واقعًا 
شاد به هیچکدام از آنها اهمیت 
نمی دهند. آنها بــه همه آدمها 
یکســان و بــدون تبعیض قائل 
شــدن از نظر جنســیت، نژاد، 
مذهب، سن، تمایالت جنسی و 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان 
نگاه می کنند. افراد واقعًا شاد شما 
را بخاطر آنچه که هستید و آنچه 
که توانایــی اش را دارید قضاوت 
می کنند نه بخاطر رنگ پوستتان 

یا کشور محل تولدتان.
•

5. آنها اهمیتی به تایید 
و ارزش گذاری دیگران 

منی دهند.
افراد شاد واقعًا اهمیتی نمی دهند 
که شــما چه فکری درمورد آنها 
می کنید چون ارزش خودشان را 
می دانند. البته آنها به حرف های 
دیگــران گوش می کنند و نکات 
خوب آن را به کار می بندند ولی 
به دنبال تایید دیگران نیستند. 
آنها می دانند کــه اگر بخواهید 
برای تایید دیگران زندگی کنید، 
خواهید  نکردن هایشان  تایید  از 
مرد. افراد واقعًا شــاد کاری که 
باید انجام شود را انجام می دهند 
و هیچوقت اجازه نمی دهند افراد 

منفی آنها را دلسرد کنند.
•

6. آنها اهمیتی به همیشه حق 
با آنها بودن منی دهند.

افراد واقعًا شاد اهمیتی نمی دهند 
که گاهی اشــتباه کنند. باالخره 
هیچکس نیســت که همه چیز 
را بداند و همه پاسخ ها را داشته 
باشد. با پذیرفتن اشتباهتان است 

که می توانید دریچه های یادگیری 
را بــه روی خودتان بــاز کنید. 
افراد واقعًا شــاد گوش می کنند 
و ایده هــای عاقالنه ای که گاهی 
مخالف با عقیده خودشان است 
را به کار می بندند. این یادگیری 
آنها را تسهیل کرده و شادی شان 

را دوچندان می کند.
•

7. آنها اهمیتی به محیط های 
نامساعد منی دهند.

افــراد واقعــًا شــاد اهمیتی به 
درگیری های  کــه  محیط هایی 
مثبت برایشــان ایجاد نمی کند، 
نمی دهنــد. آنهــا می دانند که 
چنین محیط هایی توام با استرس 
هستند و ســطح شادی شان را 
پایین می آورند و حتی می توانند 
برایشــان مضر باشند. درعوض، 
این افراد از محیط هایی استقبال 
می کنند که توام با فعالیت های 
مثبت و برایشان توام با لذت باشد 

مثل پارک ها.
•

8. آنها اهمیتی به مقایسه های 
اجتماعی منی دهند.

افراد واقعًا شــاد خودشــان را با 
دیگران مقایسه نمی کنند. البته 
تجربیات  از  می کننــد  ســعی 
دیگران درس بگیرنــد و وقتی 
می بینند کسی کاری را به خوبی 
انجام می دهد از او یاد می گیرند 
تا بتوانند همــان موفقیت را در 
زندگی خودشان داشته باشند ولی 
تمرکزشان همیشه بر پیشرفت 
خودشان اســت. آنها دیگران را 
تحسین  پیشرفت هایشان  برای 
می کنند . این باعث می شود که 
شادتر باشند و از حسادت، خشم 
و احساسات منفی برتری نسبت 

به دیگران دور بمانند.
•

9. آنها اهمیتی به دخالت در 
کار دیگران منی دهند.

افراد واقعًا شــاد به کار دیگران 
کاری ندارنــد. البته اگــر از آنها 
کمــک بخواهید، بــه کمکتان 
خواهند آمــد و وقتی ببینند به 
طور مشخص راه اشتباه می روید 
هم مداخله می کنند؛ ولی تمرکز 
اصلی شان بر اول آباد کردن خانه 

خودشان است بعد دیگران.
•

10. آنها اهمیتی به غیبت کردن 
پشت سر دیگران منی دهند.

افراد واقعًا شاد اهمیتی به غیبت 
کردن و شایعه پراکنی نمی دهند. 
آنها از زندگی خودشــان راضی 
هســتند و هیچ میلی به درگیر 
کردن خودشان به اتفاقات زندگی 
دیگران ندارند. تنها افرادی غیبت 
می کننــد که افرادی ســطحی 
هســتند و زندگی خودشان به 
اندازه  کافی برایشان راضی کننده 

نیست.
•

11. آنها اهمیتی به روابط 
مسموم منی دهند.

روابط مسموم نه تنها می توانند 
همراه با آزار جسمی و توهین به 
شما هستند، بلکه شکایت ها و غر 
زدن های مداوم و تغییر رفتارهای 

مــداوم را هم در بر می گیرند که 
باعث ناراحتی شما می شوند. افراد 
واقعًا شاد اهمیتی به هیچیک از 
انواع روابط مسموم نمی دهند؛ زیرا 
این روابط فقط نتیجه ای مسموم 
به دنبال خواهند داشــت. افراد 
واقعًا شاد دور و برشان را با افراد 
مثبتی پر می کنند که می خواهند 
از زندگی نهایت استفاده را ببرند 
و می توانند روابط سالمی ایجاد 
کنند که شادی بیشتر به دنبال 

خواهد داشت.
•

12. آنها اهمیتی به کینه ورزی 
منی دهند.

همــه ما خیلــی وقت ها بخاطر 
حــرف، عمل یا رفتــار یک نفر 

ناراحت شــده ایم. بااینکه کینه 
به دل گرفتن از این افراد بسیار 
ساده اســت، ولی افراد واقعًا شاد 
می دانند که این بهترین انتخاب 
پیــش رویشــان نیســت. آنها 
می دانند که کینه به دل گرفتن 
راهی مطمئن برای مسموم کردن 
افــکار و احتمااًل رفتارهایشــان 
است. افراد واقعًا شاد می بخشند 
و زندگی شان÷ را پیش می برند. 
این یعنی خود را باال کشیدن از 
آن موضــوع و آزاد کردن خود. 
همانطور که کنفسیوس می گوید، 
»اشــتباه کردن چیزی نیست، 
مگراینکه همچنان آن را به خاطر 

نگه دارید.«
•

موردی که 
افـراد شاد 
هیچوقت به آنها 
اهمیتی نمی دهند

15

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

Facebook.com/
paivand.montreal    

فقط 5 دقیقه! 
به ما بپیوندید!خبرهای روز آگاه شوید!

با صرف 5 دقیقه از چکیده 

            (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
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تلفن هاى تماس:        514-887-3535,514-712-3980      ,514-258-8186 13. آنها اهمیتی به 
دروغگویی منی دهند.

ممکن است بگویید که همه 
باالخره یــک دروغ کوچک هم 
که شده می گویند. شاید اینطور 
باشــد ولی بعضی افــراد خیلی 
بیشــتر از بقیه دروغ می گویند. 
افراد واقعًا شــاد اهمیتی به این 
نمی دهند.  دروغ هایشان  و  افراد 
زندگی هایی که بــر پایه دروغ و 
فریب بنا نهاده شده باشند، خیلی 
سریع ویران می شوند. افراد واقعًا 
شاد این واقعیت را درک می کنند 
و می دانند که خیلی بهتر است 

که حقیقت را بگویند.
•

14. آنها اهمیتی به شکایت 
کردن منی دهند.

شکایت میوه یک زندگی بدون 

مرکزیت است. افراد واقعًا شاد به 
شکایت کردن اهمیتی نمی دهند 
چون از زندگی شان راضی هستند. 
آنها همچنین به افرادی که مدام 
در حــال غــر زدن و ناله کردن 
هســتند هم اهمیتی نمی دهند 
زیرا این افراد روحیه آنها را خراب 
می کنند. افراد واقعًا شاد قدردان 
و شکرگزار چیزهایی هستند که 
دارند و حتــی اگر اوضاع بر وفق 
مرادشان پیش نرود، به آنچه که 

پیش می آید امیدوار هستند.
•

15. آنها اهمیتی به انتقام جویی 
منی دهند.

و آخــر اینکه، اگر واقعــًا دلتان 
می خواهد زندگی شادی داشته 
باشید، نخواهید توانست برعلیه 
فردی دیگر به دنبال انتقام جویی 

باشید. افراد واقعًا شاد انتقام را به 
سرنوشــت واگذار می کنند. آنها 
سعی می کنند با آن موضوع کنار 
بیایند و درعــوض انتقام، تالش 
می کنند تا آن انــرژی منفی را 
به استفاده ای مثبت تر و مفیدتر 

برسانند.

یادتان باشد…
زندگی همیشه بر وفق مراد پیش 
اوضاع  وقت ها  گاهــی  نمی رود. 
آنطور که شما می خواهید نیست. 
زندگی ایــن اســت و کاری از 
دست شما برنمی آید. ولی شادی 
حتی در ایــن مواقع هم یکی از 
از  انتخابی شماست.  گزینه های 
همین امروز تصمیم بگیرید که 

شاد باشید! 
•

32 ساله گی بنیاد نیما
براوو و شادباش!

دوستان دیرین، سخت کوش و ارجمند 
ما در کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما، 
سی و دومین سالگرد بنیانگذارى خود را  
شنبه شب 25 فوریه ساعت 6 عصر در 
محل کتابخانه نیما در جمعی کوچک و 
بسیار پرشور از یاران و نزدیکان کتابخانه 
جشن گرفتند. 
شام، شراب، مهر و دوستی همراه با 
صدای زیبا و دلنشین خانم ماندانا روشن 
و رضاهومن و موسیقی ناصر بالشی شور 
خاصی به شب بخشید.

برای تک تک شما دوستان آرزوی تداوم 
و موفقیت های بیشتر داریم. 
پیروز و سربلند باشید!
)عکس گوشه ای از شب(
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

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

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%

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

دلیل اصلی  عالقه چینی ها به امالک کانادا*
طبق آمار به دست آمده 
از مشهورترین وب سایت 
جهانی  امالک فروشــی، 
عالقه  دلیــل  مهمترین 
چینی  ها به خرید امالک 
در کانادا، ادامه تحصیل 

عنوان گردیده است.
آمار های منتشــر شــده از وب 
  JUWAI.COM  ســایت چینی
که با همکاری شرکت کانادایی 
Sotheby`s انجام شــد، در سال 
2016، ادامه تحصیل مهمترین 
دلیل عالقه چینی ها برای خرید 
ملک در کانادا عنوان شد. به این 
معنی کــه چینی  هایی  که قصد 
ادامه تحصیل در کانادا را داشتند، 
بیشترین درصد  خریداران چینی  

را تشکیل می  دهند. 
به عنــوان مثال، دلیــل اصلی  
46درصــد افرادی که از این وب 
سایت مشــهور چینی  در سال 
2016، بازدید نمودند، قصد ادامه 
تحصیل در مونترال را داشتند، در 
مورد ونکوور این رقم 44 درصد، 
تورنتــو 41 درصــد و کلگری 

9درصد بود.
دلیــل دوم عالقــه چینی  ها به 
امالک کانادا، اســتفاده شخصی  
)own use( بــود. به طوری که 

62 درصد افــرادی که به دنبال 
کلگری  در  امالک  جســتجوی 
بودند ) از طریق این وب سایت( 
دلیل اصلی شان استفاده شخصی  
بود. در تورنتو این رقم 37 درصد، 
مونترال 34 درصد و ونکوور 25 

درصد بود.
نکتــه جالبی  که از ایــن آمار و 
ارقام به دست آمده این است که 
آن چنان که همه فکر می  کنند 
سرمایه گذاری دلیل اصلی  عالقه 
چینی  ها به امــالک کانادا نبوده 
اســت. طبق این آمار، ســرمایه 
گذاری دلیل اصلــی  27 درصد 
امالک  به  عالقه مند  چینی  های 
ونکوور و تورنتو عنوان شــد. این 
رقم برای مونتــرال 23 درصد و 

کلگری 21 درصد است.
مورد قابل توجه دیگر به دســت 
آمــده از این آمار ایــن بود که 
به  عالقمند  چینی  هــای  اغلب 
امالک کانادا، بــه دنبال امالک 
کمتر از 650،000 دالر بوده اند. 

درصورتی کــه تا به حال 
این گونه تصور شــده بود 
که اغلب خریداران امالک 
لوکس و گران قیمت کانادا 

چینی  ها هستند.
هم چنیــن طبق تجزیه 
و تحلیل از بازدید کنندگان این 
وب سایت، به این ارقام رسیده اند 
که  وضع مالیات برای خریداران 
غیر کانادایــی امالک وانکوور در 
آگوســت 2016، تاثیر زیادی بر 
عالقه خریداران چینی  گذاشته 
اســت به طوری که بعد از اعالم 
این قانون در ماه جوالی 2016، 
جستجوی امالک ونکوور در این 
وب ســایت نســبت به جوالی 
2015، 81 درصــد و نســبت 
به آگوســت 2015، 78 درصد 

کاهش یافت.
آمار و ارقام مربوط به این وبسایت 
هم چنین نشــان داد که کانادا 
در رتبه سوم کشورهایی بود که 
چینی  ها عالقه به خرید ملک در 
آن  کشور را دارند. ایاالت متحده 
آمریکا و استرالیا به ترتیب در رتبه 

اول و دوم بودند.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالن شهر 
مونترال فوریه 

**2017

در تاریــخ 6 مــارس، ســازمان 
مشاورین امالک مونترال بزرگ، 
تازه ترین آمار مربوط به خرید و 
فروش امالک مسکونی در کالن 
شهر مونترال را منتشر نمود که 
بر طبق آن  تعــداد 3788 ملک 
مسکونی در ماه فوریه 2017 به 
فروش رسید که معادل 2 درصد 
افزایش نســبت به فوریه ســال 
2016 و هشــتمین ماه متوالی 
افزایش در تعداد معامالت امالک 

مسکونی بود.
از لحــاظ جغرافیایــی، جزیره  
مونترال بــا 7 درصد افزایش در 
تعداد معامالت، بیشترین افزایش 
را در میــان مناطق دیگر کالن 
شــهر از خود بر جای گذشــت. 
 south رشــد خرید و فروش در
shore به 5 درصد رسید، الوال و 

vaudreuil-Soulange  هر کدام 
3 درصد افزایش از خود بر جای 
گذشتند در حالی  که در خرید و 
فروش امالک مسکونی در منطقه 
Northshore نســبت به فوریه 
سال گذشــته تغییری مشاهده 

نشد.
نکتــه قابل توجــه در این آمار، 
19 درصــد افزایــش در تعداد 
معامالت امالک مسکونی گرانتر 
از 500،000 دالر نسبت به فوریه 
2016 بود در حالی  که در تعداد 
معامالت امالک مسکونی کمتر از 
300،000 دالر 6 درصد کاهش 

مشاهده شد.
از لحاظ نوع ملک، همانند ژانویه، 
کاندومینیوم ها بیشترین افزایش 
را در تعــداد خریــد و فــروش 
مشــاهده نمودند، به طوری که 

فروش این نوع ملک نســبت به 
فوریه سال گذشــته 11 درصد 
افزایش داشــت. خرید و فروش 
امالک در آمد زا )2 تا 5 واحدی(
نسبت به فوریه ســال گذشته 
3درصد افزایش داشت در حالی  
که برای دومین ماه متوالی تعداد 
معامالت امالک مسکونی ویالیی 
به مقدار 3 درصد نسبت به فوریه 

سال گذشته کاهش داشت.
از لحــاظ ارزش امالک، قیمت 
میانگین امالک مسکونی ویالیی 
بــا 4 درصد افزایش نســبت به 
فوریــه 2016 به 296662 دالر 
رســید در حالی  که این قیمت 
برای کاندومینیــوم با 5 درصد 
افزایش به 237900 دالر و برای 
امالک درآمدزا با 6 درصد افزایش 

به 475000 دالر رسید.
  برای هفدهمین مــاه متوالی، 
تعداد امالک فروشــی از طریق 
سیستم centris مشاورین امالک 
مونترال بزرگ کاهش یافت که 
این تعــداد در ماه فوریه 2017، 
13 درصد نسبت به فوریه سال 

گذشته کمتر بود. 

شاد و سربلند باشید.
* روزنامه فایننشیال پست نوشته 
Lynda Nguyen
**برگرفته از سایت مشاورین 
)gmreb( امالک مونترال بزرگ

امیرسام

www.amirsam.ca
کبک و کانادا: بازار امالک... 

خجسـته باد!
نوروز اتن 
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نشانه های پنهان سرطان کلیه
در حالی که بیشترین توجه ها در 
انواع ســرطان به سوی شایع ترین 
آنها نظیر سرطان پروستات، پوست 
و سینه است، اما باید توجه داشت 
که سرطان کلیه یکی از 10 سرطان 

شایع در دنیا به شمار می رود.
محققان اعتقاد دارند هنگامی که 
درباره ی ســرطان کلیه صحبت 
می شود، معموال تمامی توجهات 
به سمت سرطان ســلول کلیوی 
)RCC( معطوف می شــود که 85 
درصد از انواع ســرطان کلیه را به 
خود  اختصاص داده است. سرطان 
سلول کلیوی معموال به صورت یک 
تومور در دیــواره ی یکی از کانال 

های کلیه رخ می دهد.
 در نظر داشته باشید که هر فردی 
دو کلیه دارد که هر کدامشــان به 
اندازه ی یک مشت انسان هستند. 

وظیفه کلیه ها تصفیه خون از مواد 
زائد و سموم موجود در آن است. 

همچنین کلیه ها در حفظ تعادل 
ترکیبات شیمیایی خون نیز نقش 

دارند. 
کلیــه ها عــالوه بر تولیــد ادرار، 
هورمون هایی تولید می کنند که به 
هضم غذا کمک می کنند و نیز در 
تولید سلول های قرمز خون در مغز 

استخوان دخالت دارند. 
می بینید کلیه ها بســیار مهم و 
حیاتی اند و کارایی بســیار باالیی 
دارند. حال باید دیــد هنگام بروز 

مشــکل در این اندام ها، چه باید 
کرد؟ 

•
خون در ادرار

به عقیده ی محققان، وجود خون 
در ادرار شایع ترین عالمت پیشرفت 
سرطان سلول کلیوی به شمار می 
آید. این بیماری در مراحل اولیه ، 
عالمت خاصی ندارد. اگر خونریزی 
زیادی صــورت بگیــرد، خون به 
صورت روشن و تازه دیده می شود، 
اما اگر خونریــزی به صورت کم و 
آهسته باشد، خون به صورت تیره 
دیده می شود. یعنی فرد می تواند با 
توجه به رنگ خون موجود در ادرار، 

به میزان خونریزی کلیه پی ببرد.
•

احساس درد در پهلوها یا پشت
درد و یا احساس فشار در پهلوها و 
پشت می تواند یک نشانه از سرطان 
سلول کلیوی باشــد. دانشمندان 
معتقدنــد که ایــن عالمت زمانی 
آشکار می شود که RCC در مراحل 
پیشرفته باشد. افزایش حجم کلیه 
در ایــن بیماری می تواند ســبب 
وارد آمدن فشار بر سایر بافت های 
اطراف کلیه و بروز احساس درد در 

افراد شود. 
در بسیاری از موارد، افراد وقتی برای 
درد پهلو و یا شــکم خود سی تی 
اسکن و یا MRI انجام می دهند، 
متوجه می شــوند که به سرطان 
کلیه مبتال هستند. البته در بسیاری 
از موارد درد احساس شده در سایر 
مناطق، سبب تشخیص تصادفی 

سرطان کلیه می شود.
•

خستگی زیاد
تحقیقات،  اســاس  بر 
خستگی  احســاس 
مداوم و بی حالی می 
تواند با سرطان کلیه و بیش 
از صد نوع بیماری دیگر ارتباط 
داشته باشد. به دلیل اینکه این 
عالمت غیر اختصاصی است، در 
وهله ی اول نباید فکر کنیم دچار 
سرطان کلیه شــده ایم. اما برای 
تشخیص علت این خستگی مداوم، 

باید به پزشک مراجعه کنیم.

•
کاهش وزن 

کلیه نقش بسیار مهمی در سوخت 
و ســاز بدن و هضم غذاها بر عهده 
دارد. اگر کلیه ها در انجام کارشان 
دچار مشکل و ناتوانی شوند، جذب 
مواد غذایی به هم می ریزد و این امر 
سبب بروز بی اشتهایی، کاهش وزن 

و یا هر دوی آنها می شود. 
با این حال باید بگوییم که کاهش 
وزن و بی اشتهایی مختص سرطان 
کلیه نیست، بلکه در سرطان های 
دیگر و بیماری های خودایمنی نیز 
ممکن است همین نشانه رخ دهد 
که  نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر 

پزشکی دارد.
•

مشکالت خونی
وجود تومور در کلیه می تواند منجر 
به کم خونی، عدم تعادل کلسیم و 
الکترولیت ها و سایر مسائل مربوط 
به خون شود. این نشانه نیز مختص 
ســرطان کلیه نیســت و در سایر 

بیماری ها نیز دیده می شود.
----------

پس از تشخیص سرطان کلیه چه 
باید کرد؟

بسته به مرحله ی پیشرفت سرطان 
کلیه، معمول تریــن و موثرترین 
روش درمان بــرای از بین بردن و 
حذف توده ســلول های سرطانی، 
نوعی جراحی شــناخته شده با نام 
» نفروکتومی « اســت که در این 
نوع جراحی، بخش سرطانی کلیه 
از بخش سالم آن جدا می شود. به 
عقیده پزشکان، اگر سرطان کلیه 
زود تشخیص داده شود، نفروکتومی 
معموال نتایج بســیار عالی و خوبی 

خواهد داشت. 
حتی اگر پزشکان نتوانند بالفاصله 
محل تومور ســرطانی را تشخیص 
دهنــد، RCC  همانند بســیاری 
از ســرطان های دیگر مهاجم و با 
پیش روندگی باال نیست. تشخیص 
زودهنگام ســرطان، نتایج درمانی 
بســیار خوب و مثبتــی به همراه 

خواهد داشت.

salamati.ir

»» سالمت و مدیریت زنــدگی  ««

زیاد خنوابید، 
آلزایمر می گیرید

03 مارچ- تحقیقات نشان می دهد بین خواب 
طوالنــی مدت و خطر ابتال بــه زوال عقلی 

ارتباط وجود دارد.
به گــزارش ایســنا، در ایــن تحقیق آمده 
اســت افرادی که هر شب بیش از 9 ساعت 
می خوابند در معــرض فزاینده ابتال به زوال 
عقلی هســتند. بیش از 46 میلیون نفر در 
جهان به زوال عقلی مبتال هستند و انتظار 
می رود این رقم تا سال 2050 سه برابر شود.
همچنین در آمریکا بیش از پنج میلیون 

نفر دچار بیماری آلزایمر هستند. 
خطــر ابتال به این بیماری با افزایش ســن 
بیشــتر می شود؛ به طوری که از هر سه فرد 
مسن یک نفر به دلیل آلزایمر یا نوع دیگری 

از زوال عقلی فوت می کند.
محققان دانشگاه بوستون آمریکا در مطالعه ای 
دریافتند خواب طوالنی مدت ممکن است 

خطر ابتال به زوال عقلی را افزایش دهد.
در این بررسی اطالعات مربوط به 5209 زن 
و مرد بین 30 تا 62 سال مورد مطالعه قرار 
گرفت. همچنین از این افراد درخواست شد 
گزارشی از مدت زمانی را که به طور معمول 
هر شب می خوابند ارائه دهند. این افراد برای 
مدت 10 سال تحت کنترل بودند تا مشخص 
شــود کدام یک از آنان به بیماری آلزایمر یا 

دیگر انواع زوال عقلی دچار شده اند.
این تیم تحقیقاتی دریافتند افرادی که به طور 
مرتب برای مدت زمان 9 ســاعت یا بیشتر 
می خوابند دو برابر بیش از افرادی که کمتر 
از 9 ساعت به خواب می روند احتمال دارد به 
این بیماری دچار شوند. همچنین تحصیالت 
می تواند نقش مهمی در به تعویق انداختن 

خطر ابتال به زوال عقلی داشته باشد.
•

دربــــــــــارۀ سئواالیت رایج 
آنیت بیوتیک ها

 01 مارچ- آنتی بیوتیک ها داروهای شناخته 
شده ای هســتند. برخی پزشکان عمومی 
عالقه خاصی به تجویز این 
داروها دارند و البته خیلی 
از افــراد نیز همیشــه 
این داروها را در منزل 
شان دارند و با کوچک 
ترین ســرماخوردگی، 
آنها  از  خودســرانه 
اســتفاده مــی کنند. 
آنتی  درست است که 
بیوتیک ها برای مقابله 
با میکروب ها و عفونت 
های احتمالی موثر هستند، اما در عین حال 
عوارض جانبی نیز دارنــد و برای بیماری 

های ویروسی کارایی ندارند. 
اگر شــما هم برای مشــکالت جزئی مانند 
سرماخوردگی خودتان را به آنتی بیوتیک می 
بندید، بدانید که به بدن تان آسیب می زنید. 
یادتان باشد که مشکل باکتری های مقاوم با 
مصرف نادرست این داروها باعث پیامدهای 
جدی در آینده می شود. در این مطلب بیشتر 
در خصــوص این داروها 

صحبت می کنیم.
•

چرا آنتی بیوتیک ها 
باعث بروز مشکالتی در 

روده می شوند؟
ایــن اثر ناخواســته که 
همیشــه بعد از مصرف 
آنتی بیوتیک ها بروز می 
کند، به دلیل ســازوکار 
عملکرد این داروها است. 
در واقع آنتی بیوتیک ها به تمام باکتری های 
بدن که شامل باکتری های خوب روده نیز 
می شود، حمله می کنند. بنابراین آنها را نیز 
از بین برده و در عملکــرد روده ها اختالل 

ایجاد می کنند. 
بخصوص زمانی که میزان آنتی بیوتیک های 
تجویزی زیاد باشد، تاثیر آن روی این باکتری 
های مفید نیز بیشتر خواهد بود. در نتیجه 
مشکالتی مانند اسهال، دل درد و حالت تهوع 
بروز می کند. به همین دلیل توصیه می شود 
که آنتی بیوتیک ها را بین غذا مصرف کنید 
و بعد از مصرف نیز دراز نکشــید. در حین 
مصرف آنتی بیوتیک هــا میزان زیادی آب 

بنوشید.
•

آیا آنتی بیوتیک ها باعث بروز خستگی می 
شوند؟

 خیر. داروهای آنتــی بیوتیک باعث ایجاد 
خستگی نمی شوند. درست است که هر بار 
که آنتی بیوتیک مصرف می کنید احساس 
خستگی بیشــتری دارید، اما این احساس 
ناشی از انرژی است که سیستم ایمنی برای 
مقابله با بیماری و عفونت مصرف می کند. 
این داروها به بدن کمک می کنند تا زودتر به 

احیای خود بپردازند.
•

آیا مصرف آنتی بیوتیک ها باعث بروز 
اسهال می شود؟

 بدون شــک با تمام شــدن مصرف داروها، 
وضعیت به حالت اول باز می گردد. اما گاهی 
تخریب فلور طبیعی روده )باکتری های مفید 
روده( باعث می شود که باکتری های بیماری 
زا در روده تکثیر شده و باعث بروز مشکالتی 

شوند. این مشکالت با مصرف 
آنتی بیوتیک ها رایج هستند، 
اما اگر حاد باشــد باعث ایجاد 
دل دردهای شــدید می شود. 
اگر احساس می کنید با مصرف 
آنتی بیوتیک وضعیت مزاجی 
تان بیش از حــد بهم ریخته 
اســت، پزشــک را در جریان 

مشکل قرار دهید.
•

چگونه می شود عوارض 
جانبی آنتی بیوتیک ها را 

کاهش داد؟
بــرای پیشــگیری از عوارض 
جانبی آنتــی بیوتیک ها که 
مربوط به نابودی باکتری های 
خوب می شود، مهم ترین کار 
این اســت که این داروها را در 
دوره مناســبی مصرف کنید. 

به این معنی که دوره مصرف 
داروها باید به اندازه ای طوالنی 
باشد که باکتری های بیماری 
زا را نابود کند، اما در عین حال 
باید به قدری کوتاه باشــد که 
آسیبی به باکتری های خوب 
نزند. به عقیده متخصصان بهتر 
است طول مدت زمان مصرف 
داروهــای آنتی بیوتیک کوتاه 

باشد.
•

چرا آنتی بیوتیک ها 
باعث ایجاد بیماری های 

قارچی)میکوز( می شوند؟
آنتــی بیوتیک ها نــه تنها به 
باکتری های خوب روده حمله 
می کننــد، بلکه تمام باکتری 
های مفید بــدن را نیز مورد 
هجوم قرار می دهند. در نتیجه 

روی پوست و در سطح مخاط 
نیز تاثیر دارند. مخمرهایی که 
تحت تاثیــر آنتی بیوتیک ها 
قرار می گیرند، در نقاطی که 
از باکتری ها خالی است تکثیر 
شده و شروع به رشد می کنند. 
به این ترتیب مشکالت قارچی 

نیز بروز می کند.
•

آیا آنتی بیوتیک ها باعث بروز 
آلرژی می شوند؟

برخی آنتی بیوتیک ها باعث 
بروز حساســیت های جدی 
هستند. این مسئله در خصوص 
پنی سیلین و سولفامیدها دیده 
می شود. خارش های ناشی از 
کهیر بالفاصله یا چند روز بعد 
از مصرف این داروها بروز می 

کنند.

واکنش های پوستی 30 درصد 
عوارض جانبی ناشی از مصرف 
آنتی بیوتیک ها را تشــکیل 
می دهند. باید گفت که پنی 
سیلین توسط برخی پزشکان 
به وفور تجویز می شود. البته 
تمام واکنش های پوستی ناشی 
از واکنش های آلرژیک نیستند. 
بهتر اســت قبل از تزریق پنی 
ســیلین حتما تســت انجام 
شــود. در صورت بروز واکنش 
های پوســتی حتما پزشک را 
در جریان قرار دهید. اگر الزم 
باشد پزشک حتما راه درمانی 

دیگری پیدا خواهد کرد.
•

آیا پروبیوتیک ها برای مقابله 
با عوارض آنتی بیوتیک ها 

موثر هستند؟

به  ها  پروبیوتیــک  مصــرف 
تثبیت فلور روده کمک کرده 
و عوارض جانبی مصرف آنتی 
بیوتیک ها را کاهش می دهند. 
موثرترین این ترکیبات مربوط 
به خانواده الکتوباســیلوس و 

بیفیدوباکتریوم می شود. 
این ترکیبات در ماست و شیر 
تخمیر شده وجود دارند و در 
زمان مصرف آنتی بیوتیک ها 
توصیه می شوند. توصیه می 
شود از مصرف محصوالت لبنی 
غافل  ها  پروبیوتیــک  حاوی 
نشوید. در صورت بروز اسهال 
حتما روزانه به میزان بیشتری 
آب بنوشــید تا بدن تان دفع 

مایعات را جبران کند.
•

اگر برای 
مشکالت 

جزئی مانند 
سرماخوردگی 
خودتان را به 
آنتی بیوتیک 
می بندید، به 
بدن تان آسیب 

می زنید.

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(   

تلفـــــــــــــن:
    1509-366-514   و   514-247-1732
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بسیاری از مردم تصور می کنند 
که بــرای موفقیــت در زندگی 
به شــرایط خاصــی )مثل پول، 
امکانات، پشتوانه و …( نیاز دارند. 
اما نگاهی به زندگی افراد موفق 
نشان می دهد که بسیاری از آنها 
نه پولدار بوده اند و نه ویژگی های 
خاصی داشته اند. آنها فقط راز و 
رمزهای موفقیت را درک کرده اند 

و در زندگی به کار بسته اند. 
آیا می دانید راز موفقیت انســان 

های بزرگ چیست؟ 
اگر شــما نیــز می خواهید در 
زندگی فرد موفقی باشید، 7 راز 
افــراد موفق را که در این مطلب 
آمده است بخوانید و سعی کنید 
به تدریج تغییراتــی در زندگی 

خود به وجود آورید.
•

راز اول: پول را هدف اصلی 
خود قرار منی دهند

راز موفقیت انســان های بزرگ 
چیست - پول را هدف اصلی خود 

قرار ندهید
اگر فکر می کنید که هدف اصلی 

د  ا فــر ا
موفق به دست آوردن پول است، 
سخت در اشتباهید. اگر فقط به 
خاطر پــول کار کنید، هرگز به 
جایی نخواهید رسید. سعی کنید 
در کنار هــدف اصلی خود، پول 
را بــه عنوان یک هدف جانبی از 
کار سخت و مطالعه ی فراوان در 
نظر بگیرید. افراد موفق همیشه با 

در نظر گرفتن وضعیت بازار 
و کســب وکارهای رو به 

رشد، ایده ای را مطرح و 
روی آن سرمایه گذاری 

می کنند.
پزشــکی که برای تشخیص راه 
درمان یک بیمار تالش می کند، 
وکیلی که به هر ترفندی متوسل 
می شود تا در دادگاه برنده شود و 
مهندسی که با وسواس نقشه ای 
طراحی می کند تا یک ساختمان 
بی نظیر بسازد، همه به یک هدف 
فکر می کنند. در مسیر موفقیت، 
هیچ تفاوتی میان این مشــاغل 
ُپردرآمد و یک شاعر، موسیقی دان 
یا هنرمندی که یک تابلوی نقاشی 

را خلق می کند وجود 
ندارد. افــراد موفق، تا جای 

ممکــن زندگی خود را 
وقــف مال اندوزی 

نمی کنند.
•

راز 
دوم: از 

طـرد شدن 
منی ترسند

در هر حــوزه ای از فعالیت های 
اقتصادی، همیشــه دو مســیر 
وجود دارد. یکی از این دو مسیر، 
خطرپذیر است و اگر آن را انتخاب 
کنید، از دیگران متفاوت خواهید 
بود. فــرض کنیــد در حوزه ی 
خاصی، می خواهیــد روی یک 
رویکرد جدید که از نظر دیگران 
ریســک زیادی به همــراه دارد 
ســرمایه گذاری کنید. بی تردید 
این اقدام از ســوی بســیاری از 

هنرها است تولدگاه پرده خواني نيز بود.
»مي داني دخترم! بايد عاش��ق باشي تا 
پرده خوان موفقي بشوي. پدرم پرده خوان 
بود، پدر او نيز همچنين ما نس��ل به نسل 
پرده خوان��ي كرديم آن هم با عش��ق ائمه، 
من نيز پس��رهايم را براي پرده خواني بردم 
ول��ي زمان پدران م��ا پرده خوان ها حرمت 
داش��تند و احترام و اين محترم ش��مردن 
حرفه پدر عش��ق مرا نيز به اين هنر افزون 
كرد ولي فرزند من وقتي مي ديد با پدرش 
برخورد مي كنند، نمي گذارند پرده خواني 
كن��د از ائمه )ع( بگويد و پندهاي ديني را 
با روايت قصه به دل مردم بنشاند و هر روز 
اين فضاي ممانعت بيشتر مي شود از اينكه 
بي حرمتي ببينن��د دوري كردند و دنبال 
حرف��ه خود رفتند و اين هنر كه نس��ل به 
نسل در خانواده ما با عشق به نسل بعدي 
منتقل مي شد به حاشيه رفت. پرده درس 
دوم اسالم است. مردم كه به گستردگي اين 
روزها سواد نداشتند آن زمان  يك عده اي 
راه افتادند فرهنگ شيعه را با پرده خواني 
رواج دهند، البته بگويم كه من دارم از پرده 

خواني شيعه مي گويم.«
مرش��د احدي كه  با آن دخترم گفتن 
هاي��ش مرا هر لحظه بيش��تر دلتنگ پدر 
بزرگي م��ي كرد كه ديگر نيس��ت! با اين 
جمالت پر تعصب از ارزش هنر پرده خواني 

گفت: »داشتم خدمتتان مي گفتم «
اي��ن جمله كوتاه مرش��د اح��دي مرا 
ب��ه گفتارش دقيق تر ك��رد كه مي گفت 
:زماني كه شناس��اندن شيعه اهميت پيدا 
كرد ،عده اي  پرده خوان، ش��هر به ش��هر 
،كشور به كشور ، پرده هايي با نقش و نگار 
روايت روزهاي كربال از نخستين رخدادها 
ت��ا اربعين و پس  از آن را بر دوش گرفته 
راهي راه رسالت خود شدند؛ تا خلق اهلل را 
مطلع و آگاه كنند. از آن زمان پرده خواني 
ش��يعه باب شد. مردم مس��لمان بودند ، 
شيعه بودند ولي معرفت نسبت به شناخت 
اسالم نداشتند. اين روزها علما و مداح ها 
هستند، پرده خوان ها هستند)كمي مكث 
ب��ا تاثر( نه! پرده خوان كه ديگر نيس��ت. 
جوان ترين ش��ان من هس��تم، ديگر تمام 
ش��دند. پارسال سبك پرده خواني ام ثبت 
جهاني شد ولي چه سود ، چه فايده دارد، 
ني��م قرن تالش��م اين روزها ب��ه »هيچ« 

ش��دن نزديك اس��ت و تنها اسمش باقي 
مي ماند...

تم��ام آن دعواه��ا ، ضرب و ش��تم ها 
و حب��س كش��يدن ها براي اينك��ه چرا از 
»عل��ي«)ع( مي گويي، به يك لوح با ثبت 
جهاني رسيد كه حتي روزنه اي براي بقاي 
اين هنر نيز محسوب نمي شود ، لوح به چه 
كار من مي آيد دلم زنده ماندن پرده خواني 
را مي خواس��ت كه )سكوت چند دقيقه اي 
كه انگار در مس��ير گذش��ته تا كنون و آن 
لحظ��ه، خاطره ه��ا را در آن دقايق مكث 

كرده اش مرور كرد و به غم رسيد!(
ëحزنصدايمردپردهخوان

صداي��ش ك��ه روح غ��م گرف��ت دلم 
فرو ريخت ، مي دانس��تم غم صدايش از 

چيست ولي  وقتي مي داني در شرايطي 
هيچ جمله اي و سخني غمي كه در وجود 
انساني ريشه دوانده يا بهتر است اينگونه 
گفت، غمي را كه در وجودش نش��انده اند 
نمي توان از او دور كرد بهتر است سكوت 
كني. من س��كوت كرده و تنه��ا به ادامه 
سخنش گوش س��پردم. آن هم با حسي 

لبريز از تأثر! 
»دخترم از پرده خوانان چه بگويم كه 
روزگار سختي را گذراندند تا اسالم شيعه 
را زنده نگه دارند. پرده خواني همانگونه كه 
گفتم درس دوم اسالم است. پرده خوانان 
معرفت اسالم شناسي را مي آموختند، اين 
هنر يك ارش��اد مهم بود كه امروزها اگر 
بود و پشتيبان داش��ت فكر مي كنم اين 
جواناني كه اي��ن روزها تا اين حد بي حيا 
نس��بت به خانواده و بزرگتر ها ش��ده اند، 
حداقل 50 درصدش��ان حج��ب و حيا و 
احترام را از نظر دور نمي داش��تند. چون 
آنها كه پاي پرده هاي پرده خواني هستند 
با پند و نصيحت گويي هايي كه نواي قصه 
داش��ت مردم را از بيراهه رفتن در فضاي 

كردار دور مي كردند.«
راس��ت مي گفت، اين روزها چقدر كم 
آدم هايي پيدا مي شوند كه زبان جوانان اين 
روزگار را بدانند و او مش��رف بر راز قصه ها 
بود، مي دانست قصه از ياد نمي رود ، قصه بر 
دل مي نشيند همچون الاليي مادرانه كه 
هيچ وقت فراموشش نمي كنيم و هرزمان 
در هر س��ني نوايش در گوشمان بنشيند 
آرام مي گيريم، قصه نيز رازي دارد همچون 
راز الاليي هاي مادرانه كه اگر صوتي عاشق 
همچون نواي مهربان مادرانه داشته باشد 

ن��ه تنها ج��وان را از خ��ود دور نمي كند و 
اخم بر چهره اش نمي آورد كه مي نشيند، 
مي شنود و شايد ناخودآگاه مسير بيراهه را 
ترك كرده راه صحيح پيمودن ادامه زندگي 

را انتخاب كند.
ëرازهاينهفتهدرجمالت

من ميان جم��الت مرش��د احدي به 
راز قصه ها نزديك تر مي ش��دم كه گفت: 
پرده خواني هنري اس��ت كه حس و حالي 
دارد كه مش��تاقان خ��ود را  اگر هزار كار و 
درگيري زندگي هم داشته باشند با صداي 
پرده خوان به سوي خود مي كشاند، صداي 
پرده خ��وان آنها را از رفت��ن و بي توجه به 
روايت گذر كردن منع مي كرد، مي ايستاند 
و از رفتن حذر مي كردند. گفتار پرده خوان 
چ��ون آهن ربا آنه��ا را مي كش��يد، جذب 
مي كرد و  مي آورد كنار معركه پرده خوان، 
وقتي كشيده مي شد و گام هايش به معركه 
نزديك مي شد آن زمان بود كه  پرده خوان 
بايد تبحر خود را براي قصه گويي، به نحوي 
كه او آمده تا گوش بسپارد نگه دارد و پايبند 
شنيدن كند. و اين لحظه نشان دادن تبحر 
دقيق��ه 90 كار پرده خوان محس��وب مي 
شود، در همين لحظات بود كه مي توانست 
با خالقيت  و روش خود مس��ير ارش��اد و 
آگاه سازي مخاطب را كه به سوي او كشيده 

شده آغاز كند.«
او مي گفت و من همزمان كه گوش به 
جمالت او س��پرده بودم نگاهم به پرده اي 
پيچيده شده در ميان پارچه اي ترمه شكل 
بود كه كنارش به س��كو تكي��ه داده بود، 
ناگهان پرسشي كه در ذهنم شكل گرفته 
بود بر زبان آمد، گفتم چه حس��ي به اين 
پرده كه س��ال ها با شما همراه و عشقتان 
شده اس��ت داريد؟ او بدون  لحظه اي تأمل 
گفت: »عاشقش��م، اين وجود من��ه، اهواز، 
آبادان، كرمان، ش��يراز... روي ش��ونه من، 
تو جووني تا االن همراه بوده، اين عش��ق، 
به امام حس��ين)ع( برمي گردد، آن ريشه 
در وجودم دارد كه اين عش��ق ارزش پيدا 
مي كند« نقاش��ان اين پرده هاي پر نقش 
و نگار ك��ه راوي قصه هاي معنوي و بعضًا 
تصوير اس��طوره ها و داستان هاي حقيقي 
هستند چه كساني بوده و هستند؟ جواب 
داد: زيباترين هنر نقش و نگار كشي بر اين 
پرده ه��ا را قوللر آغاس��ي در زمان خودش 
انجام داد و پس ازاو ش��اگردانش همچون 
محمد فراهاني كه همين پارس��ال از دنيا 
رفت ، حسين همداني و ... و افرادي ديگر؛ 
عشق ! عشق! و تنها عشق! همين پرده كه 
كناردس��ت من اس��ت، هنر دست محمد 
فراهاني اس��ت، ميان زواياي نقش و نگار و 

تار و پود بومش عشق نفس مي كشد. 
ëدورانبيمهري

سؤالي در ذهنم مانده بود، پرسيدم استاد! 
مي گويند سال ها قبل، آن سال هاي قبل از 
انق��الب 57 كه پرده خوان��ي ممنوع بود به 
قول آن زماني ها كه به غير ايراني مي گفتند 
فرنگي ، همان فرنگي ها آمدند و پرده هاي 
هنرمندان پرده خوان ما را خريدند و بردند... 
گفت: »آن پرده خوان ها عاشق پرده هايشان 
بودند كه هم حرفه ش��ان بود و هم عشق به 
آيين شان ولي فقر كمر عشقشان را شكست 
، پرده هايش��ان را فروختند به اجنبي ها تا 
پولش نان شب فرزندانشان شود،آنها عشق 
اين عاشقان را مفت خريدند و بردند ، اكنون 
در موزه هايش��ان خاك مي خورد همچون 
اس��تادان پرده خ��وان ايران ك��ه همه، جز 
تعداد خيلي معدودي سال هاست كه جان 
سپرده اند و زير خروارها خاك مدفونند هنر 
پرده خواني قرباني بي توجهي و كج انديشي 
دولتم��ردان ش��د، اكنون محدود ش��ده به 
فضاي جشنواره ها، آخر در 20 دقيقه و حتي 
زمان هايي كمتر چگونه مي توان پرده خواني 
كرد، از كجا قصه گفت، داس��تان مي ش��ود 
يك قصه بي سر و ته كه نه توجهي را جذب 
مي كند و نه حرفي براي گفتن خواهد داشت، 
همين مي شود كه از ديد توجه به دور افتاده 

و در حال رسيدن به مرگ است. «
اين جم��الت را كه مي گفت صدايش 
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افقي:
1- واحد ش��مارش انس��ان- پيش 

ديگران شرمسار گشتن
2- ملخ دريايي- رمه- رايحه- آينه 

مقعر
3- همگ��ي- همس��ايگي- يكي از 
اعضاي نافلز چن��د ظرفيتي گروه 

نيتروژن- بي حس
4- هم��دوره- ن��گاه خي��ره- بد و 

زشت
5- شايسته- آرزو، منظور- مابين 

پيچ و مهره
6- سنت و خلق و خو- درمانگاه- 

امر به آمدن
اي��ران-  آبش��ار  بلندتري��ن   -7

بي حركت- طرح و نمونه
8- مخل��وط آب و خاك- وس��يله 
ذوب لحي��م و اتص��ال قطعات به 
يكديگر – نه س��رد و نه گرم- نت 

مياني
9- امروزي، جديد- كاغذ سفت و 

ضخيم- حرف عصا!
10- مقصود، غرض- ساندويچي از سوسيس طبخ شده- نام غذايي ايراني

11- رنگ قهوه اي مايل به سرخ- اصل و نسب- جامه صاف كن
12- مقابل مزمن- آب بند- كثرت آمد و شد

13- تلخ- رسم كننده- حرف حساب ندارد- عزيز عرب
14- چون صد آيد پيش ماس��ت- رمق- ارزش، اعتبار- شيريني كوچك مكعب 

شكل
15- بازيكن سابق تيم ملي و سرمربي اين فصل نفت تهران- خندان، شاد

عمودي:
1- چاشني غذا- بخشي از بدن است

2- محصول سينما- موي گردن شير- جامد- رواني كه گاهي احضار مي شود
3- جوي خون- خداشناس- شاد كننده، دلگشا- ماه برفي

4- زيبايي و محبوبيت- ضربه سر- همدم
5- خالف هجر- فصل قرآني- يك ششم هر چيز

6- با نقش آيد- موجودات- دوازده ماه
7- دروازه بان- امپراتور مونث- لبخند آهسته

8- راه شاعرانه- طاليي- وسيله ساده نگارش- بخيل
9- مرادف بهمان- متانت- كاسه گران

10- آدم بس��يار س��ختگير- 
گفت و شنود، مباحثه- فرايند 

و جريان
اروپا-  فوتب��ال  اتحاديه   -11

وبا- صدا
خ��ودروي  ش��ركت   -12
فرانس��ه- ناپيدا- نوش��تن به 

شيوه قديمي ها
13- دودل��ي- گل هميش��ه 
پاري��س- صداي  موزه  بهار- 

درد
14- تلفظ »د«- چيز- زينت 

ناخن- فراوان
15- پيش��گوي مع��روف- از 

حروف الفبا

افقي:
1- انتها- كناي��ه از عجيب و 

غريب بودن
2- پارچ��ه اي گرانبها- گرم- 

سخن بيهوده- ساكت!
3- عدد ورزش��ي- باجه- خبر 

جستن- لقب پدر رستم
4- گوشه گير- ديروز- مهمتر

5- برخي جدول ها دارند- بانگ 
اسب- ظرف آزمايشگاهي

6- جمع رئيس- ناخوشايند- 
تفاله عسل

7- با هاي آيد- خدمتكار مرد- 
ميل خانم باردار به خوراكي ها

8- گمراهي- سراميك زينتي- 
نويسنده- بخار دهان

آواز  ام��ري-  ك��ردن  روا   -9
نيكو- شبيه

10- مردم- پرنده اي است- از 
لوازم آرايش

11- بانگ- وسيله اي در آشپزخانه- بند
12- جد- حرف تمسخر- سروري

13- خرس فلكي- مرغ سحر- دومين ماه زمستان- حرف همراهي عرب
14- سخنان بيمار- فروغ ايزدي- اميد- گردنبند
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  پارس�ال س�بك پرده 
جهاني  ثب�ت  خواني ام 
ش�د ولي چه س�ود ، چه فايده 
دارد، ني�م ق�رن تالش�م اي�ن 
روزها به »هيچ« ش�دن نزديك 
اس�ت و تنه�ا اس�مش باقي 
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ëهنرمنديكنارگلهايصورتي
از دور ديدمش، مردي بلندقامت با آن 
محاسن بلند سفيد رنگ، كنار باغچه ای با 
گل هاي صورتي نشسته بود، هر چه نزديكتر 
مي شدم، مهرباني چهره اش فاصله سرما را از 
وجودم بيشتر مي كرد. كنارش كه نشستم 
دلم تنگ پدربزرگ شد، آمده بودم به ديدار 
محمد احدي پرده خوان پيشكس��وت  61 
ساله ايران! اما دقايق مصاحبه فضايي داشت 
كه انگار نشسته اي كنار پدربزرگ و او برايت 
قصه مي گويد، داستان هايي از سال هاي دور 

تا ساليان نزديك اين روزها...
ëخاطرههايكودكنيمقرنپيش

»تك پسر پدر بودم، عزيز كرده، دردانه. 
درشتي از او نشنيده بودم تا آن بعدازظهر 
از ياد نرفتني كه خسته از بازيگوشي هاي 
خردس��الي بر بقچه اي كه كن��ار پدر بود 
نشس��تم. همان ثانيه چنان كشيده اي بر 
صورتم كوبيده ش��د كه جانم را تكان داد، 
وجودم از سنگيني درد دستان پدر لرزيدن 
گرف��ت، گلويم پر بغض ش��د، چش��م در 
چشمانش دوختم، نگاهم پر از »چرا« بود، 

نگاهش پر از اخم!
چن��ان دردانه بودم ك��ه از مقابلش كه 
برخاستم تا به قهر روم حتم داشتم مهربان 
مي شود ولي نشد. دو روز غذا نمي خوردم، 
آب نمي نوش��يدم، اما او از من كه مي گفت 
پاره تنش هس��تم، ن��گاه برمي گرفت و با 
هر نگاه برگرفتنش بغض گلويم درشت تر 
مي ش��د. آخر، بعد از دو روز سكوت، نامم 
را ب��رد، صوت صداي��ش آن روز كه مرا به 
كنارش خواند هميشه در گوش هايم تازه 
است، دوان به سويش رفتم، مرا دربرگرفت، 
پهناي بازوانش تمام امنيت زندگي ام بود كه 
مي پنداشتم از دست داده ام، بقچه را مقابلش 
گذاش��ت همان بقچه كه بر آن نشستم و 
بعد س��يلي محكم، صورتم را س��رخ كرده 
بود. كودكانه اخم كردم، مي پنداش��تم پدر 
بقچه را بيشتر از من دوست دارد، تفكري 
كه بيراه انديشه اي هم نبود، محتواي بقچه 
تمام عشق پدر بود، روح معنوي دنياي پدر، 
در آن بقچه و ميان آن پارچه هاي رنگارنگ 
تپيدن داش��ت، پارچه هايي كه يكي سبز، 
ديگ��ري قرمز، يكي رنگ خون بر گوش��ه 

گوشه اش نقش بسته، آن ديگر پاره...
پارچه هاي��ي كه نمادي��ن لباس هايي 
بودند نش��ان از روايت حقيقي اس��طوره 
انس��ان هاي صحراي كربال، پ��در آن روز، 
يك به يك، هر ي��ك از آن لباس ها را در 
دست گرفت و از قصه قصه هايي گفت كه 
داستان نبودند، واقعيتي بودند كه حقيقت 

عاشقي را در وجودم ريشه دواندند.
م��ن آن روز مي��ان بازوان پ��در، ميان 
نواي روايت گويي هايش كه عطر ش��هادت 
در صحرايي به نام كربال داش��ت عاش��ق 
ش��دم، عاشق حس��ين )ع(، سيلي محكم 
پدر، نشس��ته بر گونه ام، معناي بوس��ه اي 
داش��ت كه درس عاشقي مي داد و حرمت 
نگهداري و معرفت. از آن روز عشقي كه در 
وجودم جوانه زد، ديگر ثانيه اي تا اين لحظه 
كه مقابل شما نشس��ته ام از من دور نشد، 

نخواهد شد تا آخرين نفس.«
ëلحنمرشدازتولدتاعشق

مرش��د محم��د اح��دي ب��ا آن لحن 
قصه گويانه دوست داشتني خود، اينچنين 
از تولد عش��ق به اي��ن هنر كه همزمان با 
تول��د عش��ق معن��وي در وج��ود وي در 
خردسالي و زماني كه تنها پسري 4 ساله 
بود سخن مي گفت. حس مي كردي چقدر 
دلت براي روزهاي گذشته تنگ مي شود؛ 
آن روزه��ا انس��ان ها انگار گون��ه اي ديگر 
بودند، مهرباني ش��ان روحي ديگر داشت، 
معنويتشان نفسي متفاوت و عشق آنچنان 
در وجودش��ان ريش��ه مي ك��رد كه هيچ 
نمي توانس��ت رنگ تازه آن را ناي كهنگي 
ببخش��د. او مي گفت و من ثانيه به ثانيه 
آرزوي اي كاش زندگ��ي ام در گذش��ته ها 
جاري بود را زمزمه مي كردم. س��الم بلند 
مردي كم��ر تعظيم خم كرده به نش��انه 
احترام به استاد از كنارمان مي گذشت، مرا 
از دنياي كاش ها به همان لحظه  كش��اند. 
دل��م مي خواس��ت بيش��تر از پرده خواني 
بدانم، هنري كه افس��وس مي خوردم كه 
چرا اين ق��در از آن كم مي دان��م. ولي آيا 
اين ندانستن و نش��ناختن مقصرش من 
بودم يا افرادي كه در مس��ند نشس��ته با 
محدود كردن آن مرا از وجود اين هنر دور 
نگه داش��ته بودند  پر از اشتياق دانستن 
پرس��يدم تولدگاه اين هنر كجا و مهد آن 

چه خطه و خاكي است؟
و او ك��ه در پ��س تجرب��ه س��اليان 
مي دانس��ت اگر با لحن قصه گويي بگويد 
بر دل شنونده سخنش بيشتر مي نشيند 
اين گونه به سؤالم پاسخ داد: شمايل گرداني 
يا پرده خواني بزرگترين فرهنگ ما ايرانيان 
است، 1435 سال است كه اسالم و شيعه 
به ايران وارد ش��ده، ت��ا چهارصد، پانصد 
سال قبل و زمان صفويه در ايران نام امام 
»علي« را نمي توانس��تيم بر زبان بياوريم 
زي��را تا پيش از آن آوردن نام امام »علي« 
)ع( مج��ازات داش��ت. البته باي��د بگويم 
فرهنگ شمايل گرداني و پرده خواني پيش 

از عاشورا وجود داشت.
آخر اين رس��انه هايي كه االن هس��ت، 
همين روزنامه اي كه مثاًل »تو« دخترم! در 
آن كار مي كني يا تلويزيون و هزار مس��ير 
اطالع رساني گوناگون كه سال هاي خيلي 
دور نبود آن زمان با اشاره به شكل پانتوميم 
اخبار يك مملك��ت به مملكت ديگر برده 
مي ش��د و اينگونه خبررس��اني به پيش از 

واقعه عاشورا در صحراي كربال برمي گردد.
ëپردهخوانينوعيخبرنگاريبود!

خنده اي كوتاه كرد و گفت: اصاًل شايد 
بشود گفت پرده خواني يك نوع خبرنگاري 
هم بود )خنده( يا به شكلي مي توان گفت، 
پرده خوان ها خبرنگاران همراه سفراي يك 
كشور بودند كه همراه بزرگان كشور راهي 
مي ش��دند؛ تا روايتگر ش��رح حال روزگار 
مردمان يک ديار براي دياری ديگر باشند، 
از اس��طوره ها و آيين ه��اي هر ملت براي 
ديگر ملل مي گفتند و ايران كه مهد اغلب 

مي لرزي��د، مث��ل انس��اني ك��ه مي بيند 
معشوقش مقابل چشمانش جان مي سپارد 

و او را توان كمكي نيست جز بغض.
كمي سكوت كرد، سپس در حالي كه 
تصور مي كرد در پس اين سكوت توانسته 
بغ��ض صدايش را محو كند غافل از اينكه 
نمي ت��وان از ديدن مرگ عش��ق گفت و 
صدا لرزيدن نگيرد درحالي كه به گل هاي 
صورتي و سرخابي باغچه چشم دوخته بود، 
گفت: » نمي دانم چرا اينقدر پرده خواني 
بي مهري ديد. مهري ازكساني كه به حرف 
مي گويند كه عاشق هستند،  عشق معنوي 
در وجودشان ريشه دارد ولي بي مهري به 

عشق كه معنا ندارد. 
شكل اصلي تشّيع و عشق به امام علي 

)ع(، امام حس��ين)ع( ، 12 امام دوستي و 
14 معصوم ارج گذاري با همين ش��مايل 
گرداني، تعزيه خوان��ي و پرده خواني ها در 
ايران ترويج و ريش��ه دار ش��د و تا به امروز 
دل و جان مردم به عش��ق اين معصومان 

الهي مي تپد.«
ëاولينپردهخوان،درويشناشناس

اولي��ن پرده خوان معلوم نيس��ت چه 
ف��ردي بود نامي از او در هيچ جاي تاريخ 
نيس��ت. انگار چون رايحه عطري بايد در 
فضاي تاريخ بچرخد بي آنكه ديده شود، 
ولي بگويد كه هست و اين هست بودنش 
از امتداد هنري اس��ت كه خلق كرده كه 
به حتم برگرفته از عش��قي است كه روح 
آن عش��ق تا امروز جاري است، اما معلوم 

است پايه پرده خواني شريعت نبوي، شهر 
اصفهان است.

چ��ون س��ال ها قب��ل از دوره صفويه  
آزادخان افغاني به شهر اصفهان آمد، ظلم 
زياد مي كرد. درويش��ي كه نامش ناشناس 
اس��ت ،طاقتش از ظلم و س��تم او به تنگ 
آم��ده، دل به دريا مي زند يا »علي« گويان 
در بازار راه مي افتد. او را مي گيرند و مي برند 
نزد آزادخان كه داستاني طوالني دارد ولي 
خالصه آن چنين است كه آزادخان مي گويد 
تو با پرده خواني خود از »علي«)ع( بخوان و 
پرده خواني ديگر قصه اي از روايتي متفاوت 
از آنچه تو مي گويي بخواند. هر كدام توجه 
مردم را بيشتر به خود جلب كرديد آن زنده 

مي ماند و ديگري جانش گرفته مي شود.
پرده خوان آزادخان شروع به خواندن 
ك��ه مي كن��د بين م��ردم س��كه پخش 
مي كنند. نوبت به پرده خوان ش��يعه كه 
همان درويش ناش��ناس بود مي رسد، وي 
خطاب به مردم مي گويد: »اين پول هايي 
كه پخش شد بيش��تر ارزش دارد يا جان 
انسان؟« پاس��خ مردم به سؤالش اين بود 
ك��ه »به حتم جان يك انس��ان«  پاس��خ 
مردم را كه مي شنود شروع به پرده خواني 
مي كند و قصه از موال علي)ع( مي گويد، 
مي گوين��د چنان با ش��ور و عش��ق پرده 
خوان��ي مي كند ك��ه مردم تح��ت تأثير 
سخنش قرار مي گيرند. آن زمان مي گويد: 
»حال مي خواهم دو نفر از شما بيايد اينجا 

و جانش را در راه امام علي)ع( بدهد.« 
سخنش كه ختم مي ش��ود دو نفر از 
ميان جمع برخاس��ته براي جان دادن به 
مي��دان مي روند، آزادخان بهت زده از اين 
همه عش��ق به موال علي)ع( خش��مگين 
دس��تور مي دهد كه ج��ان آن دو مرد را 
ك��ه داوطلب م��رگ در راه امام علي)ع( و 
اسالم شيعه ش��ده اند بگيريد. جالدان به 
س��مت دو مرد حركت مي كنند كه رعد 
و برق عظيمي در آس��مان زده مي ش��ود 
كه آزادخان از اين غرش آس��مان ترسيده 
و مي گويد كه دستور گردن زدن دو مرد 
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان 
بود كه پايه »علي« گويي و روايت گويي از 
امام حسين )ع( و عاشورا و ائمه )ع( با هنر 

پرده خواني گسترش بيشتري مي يابد.
بعد از صفويه اسالم شناسي شيعه با پرده 
خواني رشد كرد و قوت بيشتري يافت و روز 
به روز گسترده شد تا زمان قاجار؛ از زمان 
رضا شاه آهسته از پرده خواني ممانعت شد و 
از زمان محمد رضا شاه و از سال 1342 كه 
تقريبًا ريشه هاي انقالب امام خميني )ره( 
آغازش��د ممانعت ها شدت گرفت تا حدي 
كه به كل پرده خواني، غيرقانوني اعالم شد 
تا دو، س��ه سال مانده به انقالب 1357 كه 
جشن هنر شهر ش��يراز برپا شد، آن زمان 
بود كه متصديان اين جشن هنر، در كشور 
دوره افتادند و پرده خوان هايي را كه مانده 

بودند جمع كردند ولي هيچ وقت نشد كه 
پرده خواني به زمان اوج قبلي خود بازگردد 

حتي پس از انقالب«.
ëتوجهمردمانروزگار

هر هنري براي بقاي خود بايد س��عي 
كند راهي براي به روز شدن و مورد توجه 
مردمان روزگار خود قرار گرفتن پيدا كند. 
پرده خوان ها در اين  مس��ير چه  كردند  
كه به ثمر نرسيد يا نگذاشتند كه به ثمر 
برس��د كه اگر مي ش��د امروز پرده خواني 
اينق��در بي رنگ نمي ش��د كه ان��گار اين 
روزها و مردمان اين روزگار دلش��ان براي 
قصه تنگ است، روحش��ان قصه گويي را 
كم دارد، دلش��ان دلتنگ پرده خوان هايي 
اس��ت ك��ه روزي در كوچه ه��ا از آيين و 
اسطوره هايشان مي گفتند و تاريخ و دين 
را نمي گذاشتند از يادشان دور بماند، ولي 
قصه گو ها دور مانده اند. افكارم را با مرشد 

احدي در ميان گذاشتم؛ در جوابم گفت:
چو فردا شود فكر فردا كنيم 

وقتي اج��ازه پرده خوان��ي در فضاي 
عمومي نيس��ت و تجم��ع در خيابان را 
بهان��ه اي ب��راي محدود ك��ردن فضاي 
پرده خواني كنند و به جشنواره ها محدود 
ش��وي خالقيت، كاري از پيش نمي برد. 
در حالي كه از امام حس��ين)ع( گفتن و 
از ائمه گفتن هيچ وقت مش��كلي ايجاد 
نم��ي كند كه مشكل گش��ا هم هس��ت. 
ديده اي��م ك��ه بي حيا ترين انس��ان ها در 
فضاي پرده خواني متنبه ش��ده اند. وقتي 
حرف زدن و چگونه حرف زدن با مردم را 
بداني هر زمان كه شروع به صحبت كني 
با هر فردي در هر س��ن و سالي مي داني 
كه چگونه بگويي كه بر دلش بنش��يند و 
از حرف هاي��ت دلخور نش��ود. جوان هاي 
ام��روز زبان خ��اص خ��ود را دارند. با هر 
زباني نمي ت��وان آن ها را امر به معروف و 
نه��ي از منكر كرد، بايد با زبان س��اده و 
عاميانه به دور از اخم و ترش��رويي با آنها 

سخن گفت. 
چون سخن آيد زدل خود را به دل جا 

مي كند        
گفته چون نيكو ش��ود در س��ينه مأوا 

مي كند
دقاي��ق آخ��ر، آن زم��ان خداحافظي، 
درحالي كه همان پ��رده اي كه مي گفت 
بوي عشق امام حسين )ع( در تار و پودش 
جاري اس��ت همچون  تمام اين سالها  به 
دوش گرفته بود  تا راهي مسير عشق خود 
شود ،  در پس آن لبخند مهربان پدربزرگانه 

اين دوبيتي را خواند و رفت. 
عش��ق هرجايي ن��دارم دل به هر دلبر 

سپارم        
بر سر هر كو نشينم بر هر زيبا بنالم

عاش��ق روي حس��ينم، مقصدي ديگر 
ندارم         

آرزوي كربال دارم به دل،  شيدا بنالم

اولين پ�رده خوان معلوم 
نيست چه فردي بود نامي 
از او در هيچ جاي تاريخ نيست. 
انگار چون رايحه عطري بايد در 
فض�اي تاريخ بچرخ�د بي آنكه 
ديده شود، ولي بگويد كه هست 
و اين هس�ت بودن�ش از امتداد 

هنري است كه خلق كرده

هنرها است تولدگاه پرده خواني نيز بود.
»مي داني دخترم! بايد عاش��ق باشي تا 
پرده خوان موفقي بشوي. پدرم پرده خوان 
بود، پدر او نيز همچنين ما نس��ل به نسل 
پرده خوان��ي كرديم آن هم با عش��ق ائمه، 
من نيز پس��رهايم را براي پرده خواني بردم 
ول��ي زمان پدران م��ا پرده خوان ها حرمت 
داش��تند و احترام و اين محترم ش��مردن 
حرفه پدر عش��ق مرا نيز به اين هنر افزون 
كرد ولي فرزند من وقتي مي ديد با پدرش 
برخورد مي كنند، نمي گذارند پرده خواني 
كن��د از ائمه )ع( بگويد و پندهاي ديني را 
با روايت قصه به دل مردم بنشاند و هر روز 
اين فضاي ممانعت بيشتر مي شود از اينكه 
بي حرمتي ببينن��د دوري كردند و دنبال 
حرف��ه خود رفتند و اين هنر كه نس��ل به 
نسل در خانواده ما با عشق به نسل بعدي 
منتقل مي شد به حاشيه رفت. پرده درس 
دوم اسالم است. مردم كه به گستردگي اين 
روزها سواد نداشتند آن زمان  يك عده اي 
راه افتادند فرهنگ شيعه را با پرده خواني 
رواج دهند، البته بگويم كه من دارم از پرده 

خواني شيعه مي گويم.«
مرش��د احدي كه  با آن دخترم گفتن 
هاي��ش مرا هر لحظه بيش��تر دلتنگ پدر 
بزرگي م��ي كرد كه ديگر نيس��ت! با اين 
جمالت پر تعصب از ارزش هنر پرده خواني 

گفت: »داشتم خدمتتان مي گفتم «
اي��ن جمله كوتاه مرش��د اح��دي مرا 
ب��ه گفتارش دقيق تر ك��رد كه مي گفت 
:زماني كه شناس��اندن شيعه اهميت پيدا 
كرد ،عده اي  پرده خوان، ش��هر به ش��هر 
،كشور به كشور ، پرده هايي با نقش و نگار 
روايت روزهاي كربال از نخستين رخدادها 
ت��ا اربعين و پس  از آن را بر دوش گرفته 
راهي راه رسالت خود شدند؛ تا خلق اهلل را 
مطلع و آگاه كنند. از آن زمان پرده خواني 
ش��يعه باب شد. مردم مس��لمان بودند ، 
شيعه بودند ولي معرفت نسبت به شناخت 
اسالم نداشتند. اين روزها علما و مداح ها 
هستند، پرده خوان ها هستند)كمي مكث 
ب��ا تاثر( نه! پرده خوان كه ديگر نيس��ت. 
جوان ترين ش��ان من هس��تم، ديگر تمام 
ش��دند. پارسال سبك پرده خواني ام ثبت 
جهاني شد ولي چه سود ، چه فايده دارد، 
ني��م قرن تالش��م اين روزها ب��ه »هيچ« 

ش��دن نزديك اس��ت و تنها اسمش باقي 
مي ماند...

تم��ام آن دعواه��ا ، ضرب و ش��تم ها 
و حب��س كش��يدن ها براي اينك��ه چرا از 
»عل��ي«)ع( مي گويي، به يك لوح با ثبت 
جهاني رسيد كه حتي روزنه اي براي بقاي 
اين هنر نيز محسوب نمي شود ، لوح به چه 
كار من مي آيد دلم زنده ماندن پرده خواني 
را مي خواس��ت كه )سكوت چند دقيقه اي 
كه انگار در مس��ير گذش��ته تا كنون و آن 
لحظ��ه، خاطره ه��ا را در آن دقايق مكث 

كرده اش مرور كرد و به غم رسيد!(
ëحزنصدايمردپردهخوان

صداي��ش ك��ه روح غ��م گرف��ت دلم 
فرو ريخت ، مي دانس��تم غم صدايش از 

چيست ولي  وقتي مي داني در شرايطي 
هيچ جمله اي و سخني غمي كه در وجود 
انساني ريشه دوانده يا بهتر است اينگونه 
گفت، غمي را كه در وجودش نش��انده اند 
نمي توان از او دور كرد بهتر است سكوت 
كني. من س��كوت كرده و تنه��ا به ادامه 
سخنش گوش س��پردم. آن هم با حسي 

لبريز از تأثر! 
»دخترم از پرده خوانان چه بگويم كه 
روزگار سختي را گذراندند تا اسالم شيعه 
را زنده نگه دارند. پرده خواني همانگونه كه 
گفتم درس دوم اسالم است. پرده خوانان 
معرفت اسالم شناسي را مي آموختند، اين 
هنر يك ارش��اد مهم بود كه امروزها اگر 
بود و پشتيبان داش��ت فكر مي كنم اين 
جواناني كه اي��ن روزها تا اين حد بي حيا 
نس��بت به خانواده و بزرگتر ها ش��ده اند، 
حداقل 50 درصدش��ان حج��ب و حيا و 
احترام را از نظر دور نمي داش��تند. چون 
آنها كه پاي پرده هاي پرده خواني هستند 
با پند و نصيحت گويي هايي كه نواي قصه 
داش��ت مردم را از بيراهه رفتن در فضاي 

كردار دور مي كردند.«
راس��ت مي گفت، اين روزها چقدر كم 
آدم هايي پيدا مي شوند كه زبان جوانان اين 
روزگار را بدانند و او مش��رف بر راز قصه ها 
بود، مي دانست قصه از ياد نمي رود ، قصه بر 
دل مي نشيند همچون الاليي مادرانه كه 
هيچ وقت فراموشش نمي كنيم و هرزمان 
در هر س��ني نوايش در گوشمان بنشيند 
آرام مي گيريم، قصه نيز رازي دارد همچون 
راز الاليي هاي مادرانه كه اگر صوتي عاشق 
همچون نواي مهربان مادرانه داشته باشد 

ن��ه تنها ج��وان را از خ��ود دور نمي كند و 
اخم بر چهره اش نمي آورد كه مي نشيند، 
مي شنود و شايد ناخودآگاه مسير بيراهه را 
ترك كرده راه صحيح پيمودن ادامه زندگي 

را انتخاب كند.
ëرازهاينهفتهدرجمالت

من ميان جم��الت مرش��د احدي به 
راز قصه ها نزديك تر مي ش��دم كه گفت: 
پرده خواني هنري اس��ت كه حس و حالي 
دارد كه مش��تاقان خ��ود را  اگر هزار كار و 
درگيري زندگي هم داشته باشند با صداي 
پرده خوان به سوي خود مي كشاند، صداي 
پرده خ��وان آنها را از رفت��ن و بي توجه به 
روايت گذر كردن منع مي كرد، مي ايستاند 
و از رفتن حذر مي كردند. گفتار پرده خوان 
چ��ون آهن ربا آنه��ا را مي كش��يد، جذب 
مي كرد و  مي آورد كنار معركه پرده خوان، 
وقتي كشيده مي شد و گام هايش به معركه 
نزديك مي شد آن زمان بود كه  پرده خوان 
بايد تبحر خود را براي قصه گويي، به نحوي 
كه او آمده تا گوش بسپارد نگه دارد و پايبند 
شنيدن كند. و اين لحظه نشان دادن تبحر 
دقيق��ه 90 كار پرده خوان محس��وب مي 
شود، در همين لحظات بود كه مي توانست 
با خالقيت  و روش خود مس��ير ارش��اد و 
آگاه سازي مخاطب را كه به سوي او كشيده 

شده آغاز كند.«
او مي گفت و من همزمان كه گوش به 
جمالت او س��پرده بودم نگاهم به پرده اي 
پيچيده شده در ميان پارچه اي ترمه شكل 
بود كه كنارش به س��كو تكي��ه داده بود، 
ناگهان پرسشي كه در ذهنم شكل گرفته 
بود بر زبان آمد، گفتم چه حس��ي به اين 
پرده كه س��ال ها با شما همراه و عشقتان 
شده اس��ت داريد؟ او بدون  لحظه اي تأمل 
گفت: »عاشقش��م، اين وجود من��ه، اهواز، 
آبادان، كرمان، ش��يراز... روي ش��ونه من، 
تو جووني تا االن همراه بوده، اين عش��ق، 
به امام حس��ين)ع( برمي گردد، آن ريشه 
در وجودم دارد كه اين عش��ق ارزش پيدا 
مي كند« نقاش��ان اين پرده هاي پر نقش 
و نگار ك��ه راوي قصه هاي معنوي و بعضًا 
تصوير اس��طوره ها و داستان هاي حقيقي 
هستند چه كساني بوده و هستند؟ جواب 
داد: زيباترين هنر نقش و نگار كشي بر اين 
پرده ه��ا را قوللر آغاس��ي در زمان خودش 
انجام داد و پس ازاو ش��اگردانش همچون 
محمد فراهاني كه همين پارس��ال از دنيا 
رفت ، حسين همداني و ... و افرادي ديگر؛ 
عشق ! عشق! و تنها عشق! همين پرده كه 
كناردس��ت من اس��ت، هنر دست محمد 
فراهاني اس��ت، ميان زواياي نقش و نگار و 

تار و پود بومش عشق نفس مي كشد. 
ëدورانبيمهري

سؤالي در ذهنم مانده بود، پرسيدم استاد! 
مي گويند سال ها قبل، آن سال هاي قبل از 
انق��الب 57 كه پرده خوان��ي ممنوع بود به 
قول آن زماني ها كه به غير ايراني مي گفتند 
فرنگي ، همان فرنگي ها آمدند و پرده هاي 
هنرمندان پرده خوان ما را خريدند و بردند... 
گفت: »آن پرده خوان ها عاشق پرده هايشان 
بودند كه هم حرفه ش��ان بود و هم عشق به 
آيين شان ولي فقر كمر عشقشان را شكست 
، پرده هايش��ان را فروختند به اجنبي ها تا 
پولش نان شب فرزندانشان شود،آنها عشق 
اين عاشقان را مفت خريدند و بردند ، اكنون 
در موزه هايش��ان خاك مي خورد همچون 
اس��تادان پرده خ��وان ايران ك��ه همه، جز 
تعداد خيلي معدودي سال هاست كه جان 
سپرده اند و زير خروارها خاك مدفونند هنر 
پرده خواني قرباني بي توجهي و كج انديشي 
دولتم��ردان ش��د، اكنون محدود ش��ده به 
فضاي جشنواره ها، آخر در 20 دقيقه و حتي 
زمان هايي كمتر چگونه مي توان پرده خواني 
كرد، از كجا قصه گفت، داس��تان مي ش��ود 
يك قصه بي سر و ته كه نه توجهي را جذب 
مي كند و نه حرفي براي گفتن خواهد داشت، 
همين مي شود كه از ديد توجه به دور افتاده 

و در حال رسيدن به مرگ است. «
اين جم��الت را كه مي گفت صدايش 
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ëهنرمنديكنارگلهايصورتي
از دور ديدمش، مردي بلندقامت با آن 
محاسن بلند سفيد رنگ، كنار باغچه ای با 
گل هاي صورتي نشسته بود، هر چه نزديكتر 
مي شدم، مهرباني چهره اش فاصله سرما را از 
وجودم بيشتر مي كرد. كنارش كه نشستم 
دلم تنگ پدربزرگ شد، آمده بودم به ديدار 
محمد احدي پرده خوان پيشكس��وت  61 
ساله ايران! اما دقايق مصاحبه فضايي داشت 
كه انگار نشسته اي كنار پدربزرگ و او برايت 
قصه مي گويد، داستان هايي از سال هاي دور 

تا ساليان نزديك اين روزها...
ëخاطرههايكودكنيمقرنپيش

»تك پسر پدر بودم، عزيز كرده، دردانه. 
درشتي از او نشنيده بودم تا آن بعدازظهر 
از ياد نرفتني كه خسته از بازيگوشي هاي 
خردس��الي بر بقچه اي كه كن��ار پدر بود 
نشس��تم. همان ثانيه چنان كشيده اي بر 
صورتم كوبيده ش��د كه جانم را تكان داد، 
وجودم از سنگيني درد دستان پدر لرزيدن 
گرف��ت، گلويم پر بغض ش��د، چش��م در 
چشمانش دوختم، نگاهم پر از »چرا« بود، 

نگاهش پر از اخم!
چن��ان دردانه بودم ك��ه از مقابلش كه 
برخاستم تا به قهر روم حتم داشتم مهربان 
مي شود ولي نشد. دو روز غذا نمي خوردم، 
آب نمي نوش��يدم، اما او از من كه مي گفت 
پاره تنش هس��تم، ن��گاه برمي گرفت و با 
هر نگاه برگرفتنش بغض گلويم درشت تر 
مي ش��د. آخر، بعد از دو روز سكوت، نامم 
را ب��رد، صوت صداي��ش آن روز كه مرا به 
كنارش خواند هميشه در گوش هايم تازه 
است، دوان به سويش رفتم، مرا دربرگرفت، 
پهناي بازوانش تمام امنيت زندگي ام بود كه 
مي پنداشتم از دست داده ام، بقچه را مقابلش 
گذاش��ت همان بقچه كه بر آن نشستم و 
بعد س��يلي محكم، صورتم را س��رخ كرده 
بود. كودكانه اخم كردم، مي پنداش��تم پدر 
بقچه را بيشتر از من دوست دارد، تفكري 
كه بيراه انديشه اي هم نبود، محتواي بقچه 
تمام عشق پدر بود، روح معنوي دنياي پدر، 
در آن بقچه و ميان آن پارچه هاي رنگارنگ 
تپيدن داش��ت، پارچه هايي كه يكي سبز، 
ديگ��ري قرمز، يكي رنگ خون بر گوش��ه 

گوشه اش نقش بسته، آن ديگر پاره...
پارچه هاي��ي كه نمادي��ن لباس هايي 
بودند نش��ان از روايت حقيقي اس��طوره 
انس��ان هاي صحراي كربال، پ��در آن روز، 
يك به يك، هر ي��ك از آن لباس ها را در 
دست گرفت و از قصه قصه هايي گفت كه 
داستان نبودند، واقعيتي بودند كه حقيقت 

عاشقي را در وجودم ريشه دواندند.
م��ن آن روز مي��ان بازوان پ��در، ميان 
نواي روايت گويي هايش كه عطر ش��هادت 
در صحرايي به نام كربال داش��ت عاش��ق 
ش��دم، عاشق حس��ين )ع(، سيلي محكم 
پدر، نشس��ته بر گونه ام، معناي بوس��ه اي 
داش��ت كه درس عاشقي مي داد و حرمت 
نگهداري و معرفت. از آن روز عشقي كه در 
وجودم جوانه زد، ديگر ثانيه اي تا اين لحظه 
كه مقابل شما نشس��ته ام از من دور نشد، 

نخواهد شد تا آخرين نفس.«
ëلحنمرشدازتولدتاعشق

مرش��د محم��د اح��دي ب��ا آن لحن 
قصه گويانه دوست داشتني خود، اينچنين 
از تولد عش��ق به اي��ن هنر كه همزمان با 
تول��د عش��ق معن��وي در وج��ود وي در 
خردسالي و زماني كه تنها پسري 4 ساله 
بود سخن مي گفت. حس مي كردي چقدر 
دلت براي روزهاي گذشته تنگ مي شود؛ 
آن روزه��ا انس��ان ها انگار گون��ه اي ديگر 
بودند، مهرباني ش��ان روحي ديگر داشت، 
معنويتشان نفسي متفاوت و عشق آنچنان 
در وجودش��ان ريش��ه مي ك��رد كه هيچ 
نمي توانس��ت رنگ تازه آن را ناي كهنگي 
ببخش��د. او مي گفت و من ثانيه به ثانيه 
آرزوي اي كاش زندگ��ي ام در گذش��ته ها 
جاري بود را زمزمه مي كردم. س��الم بلند 
مردي كم��ر تعظيم خم كرده به نش��انه 
احترام به استاد از كنارمان مي گذشت، مرا 
از دنياي كاش ها به همان لحظه  كش��اند. 
دل��م مي خواس��ت بيش��تر از پرده خواني 
بدانم، هنري كه افس��وس مي خوردم كه 
چرا اين ق��در از آن كم مي دان��م. ولي آيا 
اين ندانستن و نش��ناختن مقصرش من 
بودم يا افرادي كه در مس��ند نشس��ته با 
محدود كردن آن مرا از وجود اين هنر دور 
نگه داش��ته بودند  پر از اشتياق دانستن 
پرس��يدم تولدگاه اين هنر كجا و مهد آن 

چه خطه و خاكي است؟
و او ك��ه در پ��س تجرب��ه س��اليان 
مي دانس��ت اگر با لحن قصه گويي بگويد 
بر دل شنونده سخنش بيشتر مي نشيند 
اين گونه به سؤالم پاسخ داد: شمايل گرداني 
يا پرده خواني بزرگترين فرهنگ ما ايرانيان 
است، 1435 سال است كه اسالم و شيعه 
به ايران وارد ش��ده، ت��ا چهارصد، پانصد 
سال قبل و زمان صفويه در ايران نام امام 
»علي« را نمي توانس��تيم بر زبان بياوريم 
زي��را تا پيش از آن آوردن نام امام »علي« 
)ع( مج��ازات داش��ت. البته باي��د بگويم 
فرهنگ شمايل گرداني و پرده خواني پيش 

از عاشورا وجود داشت.
آخر اين رس��انه هايي كه االن هس��ت، 
همين روزنامه اي كه مثاًل »تو« دخترم! در 
آن كار مي كني يا تلويزيون و هزار مس��ير 
اطالع رساني گوناگون كه سال هاي خيلي 
دور نبود آن زمان با اشاره به شكل پانتوميم 
اخبار يك مملك��ت به مملكت ديگر برده 
مي ش��د و اينگونه خبررس��اني به پيش از 

واقعه عاشورا در صحراي كربال برمي گردد.
ëپردهخوانينوعيخبرنگاريبود!

خنده اي كوتاه كرد و گفت: اصاًل شايد 
بشود گفت پرده خواني يك نوع خبرنگاري 
هم بود )خنده( يا به شكلي مي توان گفت، 
پرده خوان ها خبرنگاران همراه سفراي يك 
كشور بودند كه همراه بزرگان كشور راهي 
مي ش��دند؛ تا روايتگر ش��رح حال روزگار 
مردمان يک ديار براي دياری ديگر باشند، 
از اس��طوره ها و آيين ه��اي هر ملت براي 
ديگر ملل مي گفتند و ايران كه مهد اغلب 

مي لرزي��د، مث��ل انس��اني ك��ه مي بيند 
معشوقش مقابل چشمانش جان مي سپارد 

و او را توان كمكي نيست جز بغض.
كمي سكوت كرد، سپس در حالي كه 
تصور مي كرد در پس اين سكوت توانسته 
بغ��ض صدايش را محو كند غافل از اينكه 
نمي ت��وان از ديدن مرگ عش��ق گفت و 
صدا لرزيدن نگيرد درحالي كه به گل هاي 
صورتي و سرخابي باغچه چشم دوخته بود، 
گفت: » نمي دانم چرا اينقدر پرده خواني 
بي مهري ديد. مهري ازكساني كه به حرف 
مي گويند كه عاشق هستند،  عشق معنوي 
در وجودشان ريشه دارد ولي بي مهري به 

عشق كه معنا ندارد. 
شكل اصلي تشّيع و عشق به امام علي 

)ع(، امام حس��ين)ع( ، 12 امام دوستي و 
14 معصوم ارج گذاري با همين ش��مايل 
گرداني، تعزيه خوان��ي و پرده خواني ها در 
ايران ترويج و ريش��ه دار ش��د و تا به امروز 
دل و جان مردم به عش��ق اين معصومان 

الهي مي تپد.«
ëاولينپردهخوان،درويشناشناس

اولي��ن پرده خوان معلوم نيس��ت چه 
ف��ردي بود نامي از او در هيچ جاي تاريخ 
نيس��ت. انگار چون رايحه عطري بايد در 
فضاي تاريخ بچرخد بي آنكه ديده شود، 
ولي بگويد كه هست و اين هست بودنش 
از امتداد هنري اس��ت كه خلق كرده كه 
به حتم برگرفته از عش��قي است كه روح 
آن عش��ق تا امروز جاري است، اما معلوم 

است پايه پرده خواني شريعت نبوي، شهر 
اصفهان است.

چ��ون س��ال ها قب��ل از دوره صفويه  
آزادخان افغاني به شهر اصفهان آمد، ظلم 
زياد مي كرد. درويش��ي كه نامش ناشناس 
اس��ت ،طاقتش از ظلم و س��تم او به تنگ 
آم��ده، دل به دريا مي زند يا »علي« گويان 
در بازار راه مي افتد. او را مي گيرند و مي برند 
نزد آزادخان كه داستاني طوالني دارد ولي 
خالصه آن چنين است كه آزادخان مي گويد 
تو با پرده خواني خود از »علي«)ع( بخوان و 
پرده خواني ديگر قصه اي از روايتي متفاوت 
از آنچه تو مي گويي بخواند. هر كدام توجه 
مردم را بيشتر به خود جلب كرديد آن زنده 

مي ماند و ديگري جانش گرفته مي شود.
پرده خوان آزادخان شروع به خواندن 
ك��ه مي كن��د بين م��ردم س��كه پخش 
مي كنند. نوبت به پرده خوان ش��يعه كه 
همان درويش ناش��ناس بود مي رسد، وي 
خطاب به مردم مي گويد: »اين پول هايي 
كه پخش شد بيش��تر ارزش دارد يا جان 
انسان؟« پاس��خ مردم به سؤالش اين بود 
ك��ه »به حتم جان يك انس��ان«  پاس��خ 
مردم را كه مي شنود شروع به پرده خواني 
مي كند و قصه از موال علي)ع( مي گويد، 
مي گوين��د چنان با ش��ور و عش��ق پرده 
خوان��ي مي كند ك��ه مردم تح��ت تأثير 
سخنش قرار مي گيرند. آن زمان مي گويد: 
»حال مي خواهم دو نفر از شما بيايد اينجا 

و جانش را در راه امام علي)ع( بدهد.« 
سخنش كه ختم مي ش��ود دو نفر از 
ميان جمع برخاس��ته براي جان دادن به 
مي��دان مي روند، آزادخان بهت زده از اين 
همه عش��ق به موال علي)ع( خش��مگين 
دس��تور مي دهد كه ج��ان آن دو مرد را 
ك��ه داوطلب م��رگ در راه امام علي)ع( و 
اسالم شيعه ش��ده اند بگيريد. جالدان به 
س��مت دو مرد حركت مي كنند كه رعد 
و برق عظيمي در آس��مان زده مي ش��ود 
كه آزادخان از اين غرش آس��مان ترسيده 
و مي گويد كه دستور گردن زدن دو مرد 
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان 
بود كه پايه »علي« گويي و روايت گويي از 
امام حسين )ع( و عاشورا و ائمه )ع( با هنر 

پرده خواني گسترش بيشتري مي يابد.
بعد از صفويه اسالم شناسي شيعه با پرده 
خواني رشد كرد و قوت بيشتري يافت و روز 
به روز گسترده شد تا زمان قاجار؛ از زمان 
رضا شاه آهسته از پرده خواني ممانعت شد و 
از زمان محمد رضا شاه و از سال 1342 كه 
تقريبًا ريشه هاي انقالب امام خميني )ره( 
آغازش��د ممانعت ها شدت گرفت تا حدي 
كه به كل پرده خواني، غيرقانوني اعالم شد 
تا دو، س��ه سال مانده به انقالب 1357 كه 
جشن هنر شهر ش��يراز برپا شد، آن زمان 
بود كه متصديان اين جشن هنر، در كشور 
دوره افتادند و پرده خوان هايي را كه مانده 

بودند جمع كردند ولي هيچ وقت نشد كه 
پرده خواني به زمان اوج قبلي خود بازگردد 

حتي پس از انقالب«.
ëتوجهمردمانروزگار

هر هنري براي بقاي خود بايد س��عي 
كند راهي براي به روز شدن و مورد توجه 
مردمان روزگار خود قرار گرفتن پيدا كند. 
پرده خوان ها در اين  مس��ير چه  كردند  
كه به ثمر نرسيد يا نگذاشتند كه به ثمر 
برس��د كه اگر مي ش��د امروز پرده خواني 
اينق��در بي رنگ نمي ش��د كه ان��گار اين 
روزها و مردمان اين روزگار دلش��ان براي 
قصه تنگ است، روحش��ان قصه گويي را 
كم دارد، دلش��ان دلتنگ پرده خوان هايي 
اس��ت ك��ه روزي در كوچه ه��ا از آيين و 
اسطوره هايشان مي گفتند و تاريخ و دين 
را نمي گذاشتند از يادشان دور بماند، ولي 
قصه گو ها دور مانده اند. افكارم را با مرشد 

احدي در ميان گذاشتم؛ در جوابم گفت:
چو فردا شود فكر فردا كنيم 

وقتي اج��ازه پرده خوان��ي در فضاي 
عمومي نيس��ت و تجم��ع در خيابان را 
بهان��ه اي ب��راي محدود ك��ردن فضاي 
پرده خواني كنند و به جشنواره ها محدود 
ش��وي خالقيت، كاري از پيش نمي برد. 
در حالي كه از امام حس��ين)ع( گفتن و 
از ائمه گفتن هيچ وقت مش��كلي ايجاد 
نم��ي كند كه مشكل گش��ا هم هس��ت. 
ديده اي��م ك��ه بي حيا ترين انس��ان ها در 
فضاي پرده خواني متنبه ش��ده اند. وقتي 
حرف زدن و چگونه حرف زدن با مردم را 
بداني هر زمان كه شروع به صحبت كني 
با هر فردي در هر س��ن و سالي مي داني 
كه چگونه بگويي كه بر دلش بنش��يند و 
از حرف هاي��ت دلخور نش��ود. جوان هاي 
ام��روز زبان خ��اص خ��ود را دارند. با هر 
زباني نمي ت��وان آن ها را امر به معروف و 
نه��ي از منكر كرد، بايد با زبان س��اده و 
عاميانه به دور از اخم و ترش��رويي با آنها 

سخن گفت. 
چون سخن آيد زدل خود را به دل جا 

مي كند        
گفته چون نيكو ش��ود در س��ينه مأوا 

مي كند
دقاي��ق آخ��ر، آن زم��ان خداحافظي، 
درحالي كه همان پ��رده اي كه مي گفت 
بوي عشق امام حسين )ع( در تار و پودش 
جاري اس��ت همچون  تمام اين سالها  به 
دوش گرفته بود  تا راهي مسير عشق خود 
شود ،  در پس آن لبخند مهربان پدربزرگانه 

اين دوبيتي را خواند و رفت. 
عش��ق هرجايي ن��دارم دل به هر دلبر 

سپارم        
بر سر هر كو نشينم بر هر زيبا بنالم

عاش��ق روي حس��ينم، مقصدي ديگر 
ندارم         

آرزوي كربال دارم به دل،  شيدا بنالم

اولين پ�رده خوان معلوم 
نيست چه فردي بود نامي 
از او در هيچ جاي تاريخ نيست. 
انگار چون رايحه عطري بايد در 
فض�اي تاريخ بچرخ�د بي آنكه 
ديده شود، ولي بگويد كه هست 
و اين هس�ت بودن�ش از امتداد 

هنري است كه خلق كرده
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را بر روی سایت بخوانید 

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

2 

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

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

مدیریت زندگی

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
8 7 9 5
9 5 6 8 2

3 4
4 7 9

7 6 3
6 1 5 7

4 3 5
9 6

7 4 8 1

14
4 9

8 6 3
7 2 9

8 1
4 3 2
3 6 7

2 5 7
6 8

1 5 6

15
7 2 1

9 6
8 1 5

2 6 5
5 8

4 8 1 3 7
6 4

7 3 9
6 3 2 1

16
4

1 4 6 3
9 7 3 6

2 9 7 5
4 6 3 9 7

2 6
2 8 9

6 5 8 4
1 7

راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟
فعاالن آن حوزه، کاری 
احمقانه خواهد بود. اما 
اگر بــه تصمیم خود 
کامال ایمان دارید، آن 
ا  ر

م  نجــا ا
دهید و از طرد شــدن 

چنیــن  البتــه  نترســید. 
رویکردی، مزایا و معایب خاص 
خود را دارد. با این حال، مهم این 
است که از اقدام خود و کاری که 
روی آن تمرکــز کرده اید راضی 

هستید.

•
راز سوم: سخت تر از همیشه کار 

می کنند
تعداد افــرادی که حاضرند برای 
تحقــق رؤیاهای خــود، هزینه 
بپردازنــد و فــداکاری کننــد 

اگر کسی  اســت.  انگشت شمار 
از ابتدا به شــما بگوید که برای 
رســیدن به هدف تان دقیقا به 
چقدر زمان و چه مقدار مطالعه 
نیاز دارید، احتماال هرگز آن کار 
را شــروع نخواهید کرد. اما یک 
فرد موفق که ساعت های طوالنی 
را صرف پرداختــن به کار مورد 
عالقه اش می کند، این را نه یک 
موفقیت صرف که در واقع یک 
تغییر شگرف در شیوه ی 
نظر  در  زندگــی اش 
به  می گیــرد. 
داشته  یاد 
باشید 

که 
راه  در 

فقیــت،  همه مو بایــد 
چیز حتی اشــتباهاتی را که در 
طول مســیر مرتکب می شوید، 
بپذیرید و بدانیــد زمانی که بر 
موانع راه غلبه می کنید، موفقیت 

برای شما شیرین تر خواهد بود.
•

راز چهارم: شکست را به عنوان 
عاملی برای پیشرفت در نظر 

می گیرند
افراد موفق نه تنها از شکســت و 
در  غیرقابل اجتناب  اشــتباهات 
طول مسیر نمی ترسند، بلکه به 
سوی آن نیز می روند! در حالی که 
بیشتر افراد از شکست و خجالت 
ناشی از آن و همچنین متحمل 
شدن هزینه ی زیاد در راه موفقیت 
می ترسند و سعی می کنند که از 
آن جلوگیری کنند، افراد موفق 
می داننــد که اشــتباهات به ما 
کمک می کنند تــا بفهمیم که 
چــه کاری را نباید انجام بدهیم 
و در مســیر رسیدن به موفقیت 
به چه تجاربی نیاز داریم. افرادی 
که هرگز اشتباه نمی کنند، برای 
شکست آمادگی ندارند و بنابراین 
اگــر روزی با آن مواجه شــوند 
لطمه ی شدیدی خواهند دید؛ و 
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دیدگـــــاه...

چون تجربه ی مقابله با شکست 
را نداشته اند، اغلب هرگز بهبود 
کوچک  نمی یابند. شکست های 
که در فواصل کوتاهی از هم اتفاق 
می افتند سبب می شوند تا خود را 
بیشتر بررسی کنیم و در نتیجه 
فردی عاقل تــر و محافظه کارتر 

شویم.
•

راز پنجم: صبور هستند چون 
موفقیت در راه است

در دنیای امروز، همه می خواهند 
یک شــبه به موفقیت برســند. 
کافی ســت به رشــد روزافزون 
فضاهای مجازی و رســانه های 

اجتماعی نگاه کنید. 
افراد موفق، اغلب یک شــبه به 
موفقیت دســت نیافته اند، بلکه 
ســال ها طول کشــیده است تا 
به آن رســیده اند. تعجبی ندارد 
که بســیاری از کودکانی که در 
خانواده هــای ثروتمنــد به دنیا 
آمده اند، ســتارگان فیلم ها و یا 
برندگان مســابقات شرط بندی، 
در نهایت کارشان به افسردگی، 
اعتیاد بــه الکل و مــواد مخدر 
می کشد. چون آنها می دانند که 
زمانی را صرف نکرده و تالشــی 

نکرده اند تا مستحق آنچه از بخت 
خوب به آنها رسیده است باشند 
و بنابراین ارزشی برایشان ندارد. 
اعتماد به نفس این افراد نیز بسیار 
پایین است. شادترین افراد کسانی 
هستند که در طول زمان با تالش 
خود به اهداف شــان می رسند و 
در این راه چیزهــای زیادی یاد 
می گیرند و فراز و نشیب هایی را 
تجربه می کنند که سبب قوی تر 

شدن آنها می شود.
•

راز ششم: هنگــامی که به 
بن بست می رسند مسیر خود را 

تغییر می دهند
بسیاری از افراد همواره در مسیر 
خود ثابت می ماننــد و به جای 
آنکه ایده هایشــان را با تغییراِت 
راه وفق بدهند، ســعی می کنند 
از هر گونه تغییری اجتناب کنند 
و در مســیر ثابتی پیش بروند. 
امــا ثروتمندترین، شــادترین و 
بزرگ ترین افراد کسانی هستند 
که جهان را به همان صورتی که 
هست پذیرفته اند. آنها از تغییراتی 
که در مسیر پیش می آید استقبال 
و از هر فرصتی استفاده می کنند 
تا شــانس تحقق رؤیاهایشان را 

افزایش بدهند. البته درست است 
که نباید به طور مــداوم تغییر 
مســیر بدهید یا همه چیز را به 
طور کامل دگرگون کنید، اما به 
یاد داشته باشید که انعطاف پذیر 

بودن کلید موفقیت است.
•

راز هفتم: نقاط قوت خود را 
می شناسند و نقطه ضعف های 

خود را اصالح می کنند
هر شخص نقاط قوت و ضعفی 
دارد و این هیچ ربطی به میزان 
اســتعداد شخص یا اینکه تا چه 
حد ســخت کار و مطالعه کرده 
است ندارد. به یاد داشته باشید 

که هیچ کس کامل نیست. 
افراد خردمند و عاقل می توانند 
نقاط ضعف خود را به ســرعت 
تشخیص بدهند و برای رفع آنها 
تالش کنند یا اینکه نقاط ضعف 
را با نقاط قــوت خود جایگزین 
کنند. بنابراین نباید از اینکه در 
برخــی از مهارت ها ضعف دارید 
خجالت بکشید. اتفاقا نقاط ضعف 
سبب می شــوند تا از نقاط قوت 
خود بیشتر و بهتر استفاده کنید.

huffingtonpost.com

5
»تهدید از طرف روسیه یک ادعای بیمورد است؛ 
میخواهند جنگ سرد را برعلیه روسیه زنده کنند«

شایسته الهامی - مونتریال
 11مارس- جورج اورول نویسنده 
کتابهای 1984 و مزرعه حیوانات 

مینویسد: 
»قرار نبــوده که جنگ برنده 
ادامه  است  قرار  باشد،  داشته 

داشته باشد.!«
عکسی از روسای جمهوری آمریکا 
از شصت سال پیش با جنگ هائی 
کــه در زمان آنها بــه مردم دنیا 
تحمیل شده، در فیسبوک پست 

شده. 
برای مثال 

- بوش پدر در چهار ســال ســه 
جنگ، 

- جورج بوش دو جنگ افغانستان 
و عراق و 

- اوباما )برنده جایزه صلح( با جنگ 
در کشــورهای: لیبی، ســومالی، 
سودان، یمن و سوریه و ادامه جنگ 
عراق و افغانستان برخالف قولهای 
انتخاباتی و کشتار مردم پاکستان با 

پهپادها.
عالوه بــر جنگ، قحطی و کمبود 
آذوقــه هم زندگــی را برای مردم 

وخیم تر کرده است. 
اخیراً هشــدار میدهنــد که 20 
میلیون نفر در 4 کشــور سومالی، 
سودان، یمن و نیجریه در معرض 

خطر واقعی هستند. 
ولی می بینیم کــه اوباما یکی از 
محبوبتریــن روســای جمهوری 
ســالهای اخیر اســت. جدیداً او و 
همســرش برای نوشتن خاطرات 
خود قراردادی به مبلغ 60 میلیون 
یورو بسته و برخالف سایر روسای 
جمهور هنوز در واشنگتن ساکن 

است. 
متاسفانه او قبل از پایان دوره خود 
هیچکدام از برنامه هــای خود را 
بطور کامل سروسامان نداد؛ اوباما 
مثل پدری است که قبل از مردن 
بفکــر ورثه خود نبــوده- حاال که 
رفته مســئله 11 میلیون مهاجر 
غیرقانونی حل نشده، بنا به خبرها 
بیمه پزشکی او با گران شدن صد 
درصدی به شکست کشیده شد، 
هنــوز داعش در عــراق و القاعده 
افغانستان و ســایر گروههای  در 
شورشــی در لیبی و ... کشورهای 
خاورمیانه النه کرده و باعث شده 
مردم آن کشورها از آشوب و جنگ 
بگریزند و سرنوشــت شان یا غرق 
شدن در دریاها و یا آوارگی در سایر 

کشورهاست. 
در ایــن میان مردم کشــورهای 
مهاجرپذیر هم بــرای گریز از این 
آشوب دست به دامن سیاستمداران 
با دیدگاه فاشیستی - مثل مارین 
لوپن در فرانسه- میشوند که بزبان 
ترامپ صحبت میکند و نتیجه این 
نوع حرف زدن را در آمریکا شاهد 

هستیم.
با وجود گذشــت دو ماه از انتقال 
قدرت، هنوز تنش های سیاســی 
و جنجال میــان مقامات عالیرتبه 

آمریکائی ادامه دارد. 
با توجه به لحن مالیم ســخنرانی 
ترامپ در شب ســه شنبه و کنار 
گذاشتن مایک فلین، اختصاص 54 
میلیارد دالر اضافی )*( به بودجه 
نظامی، قاعدتًا می بایست تمام این 
تنش ها تمام شده و ترامپ شروع 
به انجام قولهــای انتخاباتی بکند 
که بخاطر آن انتخاب شــده،. گویا 
حکومت پنهان قصد رها کردن او، 
تا پیش بردن به آســتانه جنگ با 

روسیه و یا احیای یک جنگ سرد 
جدید ندارد.

صبح یکشنبه پنجم مارس، »تامس 
فریدمــن« خبرنــگار 
نیویــورک تایمــز در 
 Meet the برنامــه 
Press  به مجری برنامه 

میگوید: 

"پوتیــن دوســت ما نیســت." و 
در ادامــه پوتین را بــه دخالت در 

انتخابات آمریکا متهم میکند. 
فریدمن با این حرف اعتبار آمریکا 
را کم میکند. نظیر این طرز تفکر و 
الغاء آن به خوانندگان این روزنامه 
را، قبــل از تجاوز به عراق شــاهد 
بودیم، آنها با تکرارو درج دروغهای 
جودی میلر و مایــکل گوردون و 
اینکه صدام دشــمن دموکراسی و 
آمریکاست و میخواهد آمریکا را با 
سالح هسته ای نابود کند، زمینه را 
آماده کردند و بعد براحتی با تجاوز 
نظامی، این کشور و مردمش را به 
نابودی و نیستی کشیدند. سیستم 
جهانی بعد از جنگ جهانی دوم این 
تئوری را داشته که چطور میتواند به 
کشورهای دنیا مسلط شود و سال 
هاست که دارد با دروغ و نیرنگ آنرا 
عملی میکند. در 25 سال گذشته 
روســیه به هیچ کشــوری تجاوز 
نکرده؛ ولی آمریکا کشورهای زیادی 
را به نابودی کشیده آن هم با دروغ 

و فریب. 
همــان کاری کــه در حال حاضر 
زمینه را در مورد کره شمالی و ایران 

و روسیه فراهم میکند.
فریدمن در یــک برنامه دیگر هم 

میگوید: 
برای نقشی که ما در 50 سال اخیر 
به عنوان متوازن کننده داشــتیم؛ 
سرمایه گذاری زیادی کردیم، حال 
می بینیم کــه این نقش کوچکتر 

میشود. 
مســلمًا قدرت تک قطبی آمریکا 
بعد از فروپاشی شوروی میتوانست 
برمسلط شدن بیشــتر روی سایر 
کند، خوشبختانه  کشورها کمک 
با ظهور چین بعنــوان یک قدرت 
اقتصادی-سیاســی و همچنیــن 
روسیه جلوی این کار گرفته شده. 

دلیل واقعی پافشــاری رســانه ها 
هم، برای ایجاد تنش با روســیه، 
ایستادگی پوتین در مقابل آمریکا و 
غرب است. بعد از بین رفتن دیوار 
برلین و انحالل پیمان ورشو، قرار 
بود که پیمان ناتو هم منحل بشود 
ولی آمریکا عالوه بر اینکه به قولش 
عمل نکرد، حتی پایگاه هایش را به 
مرزهای روسیه رساند. به این دلیل 
پوتین در مورد مســئله اکراین و 

سوریه کوتاه نیامد
چامسکی میگوید:

ایــن ادعا که  "دنیا در مورد 
انتخابات آمریکا  روســیه در 

دخالت کرده می خندد".
رابرت پــری خبرنــگار محقق و 
 Consortium News مدیر سایت

میگوید:
" تهدید از طرف روسیه یک ادعای 

بیمورد است میخواهند جنگ سرد 
را برعلیه روسیه زنده کنند".

گفتنی است که قرار بود بعد از دو 
ماموریت  سال، 
نیروهای کانادا در 
ماه  آخر  اکراین، 
مارس تمام بشود 
ولی روز ششــم 
مــارس، خانــم 
فریلند  کریستا 
وزیــر خارجــه 
جیــت  ر ها و
وزیر  ســیجان 
دفــاع، این ماموریــت را تا مارس 

2019 تمدید کردند.
در مطلب اول مارس توضیح دادم، 
که مســافرت مک کین به سوریه 
قبل از کنفرانس امنیتی مونیخ در 
ماه فوریه اوضاع در سوریه را وخیم 
خواهد کــرد و حال می بینیم که 
این روزها آمریکا در ســوریه نیرو 
پیاده کرده و کشتار در آنجا بیشتر 

شده. 
در این میان ترامپ هم اتهام های 
جدیدی علیــه اوباما آغــاز کرده 
و مدعی شــد کــه اوباما و تیمش 
مکالمــات تلفنــی او را در طول 
مبارزات انتخاباتی »شنود« میکرده 
اند؛ جیمز کلپر رئیس آژانس امنیت 
ملی این خبر را نادرســت خوانده. 
)کلپر در گذشته یک ادعای "دروغ 
"در پرونده خود دارد(. ولی خیلی 
از افشاگران و بطور تلویحی جیمز 

کومی این اتهام را تائید کرده اند. 
درپی افشــاگری ویکی لیکس از 
جاسوسی سیا از تلفنهای هوشمند 
امکان دارد این ادعا درســت باشد.

در صورت اثبات این اتهام رسوایی 
سیاسی بزرگی بوجود خواهد آمد و 
یا امکان دارد به زد وبندهای پشت 

پرده منتهی بشود. 
در دو ماه گذشــته افرادی مانند 
دیویــد ســنگر و چاک شــومر و 
دوقلوهای جنایتکار جان مککین 
و لیندســی گراهام... بطور دائم در 
برنامه های سیاسی صبح یکشنبه 
تلویزیون ها دعوت میشــوند و از 
حق مسلمان ها و سایر ملل دفاع 
میکنند)!( و در تظاهرات مربوط به 

مهاجرین شرکت میکنند. 
ولی با این وجــود هیچ مخالفتی 
راجع بــه افزایش 54 میلیارد دالر 
بودجه نظامی کــه نتیجه آن کم 
شدن بودجه های اجتماعی است 
نمیشــود و دلیل آن را کسی نمی 
پرســد و اعتراض و تظاهراتی هم 

نشده.
رسانه ها و حقوق بشری ها با پیاده 
کردن نیرو در سوریه و وسعت دادن 

کشتار در یمن سکوت کرده اند.
میشــود گفــت کــه در هیاهو و 
جنجال های حقوق بشری مربوط 
به جلوگیری مهاجرین، دزد سوم 
یعنی جنگ افروزان و جنگ طلبان 
در پشــت پرده دارنــد به مقصود 
خود میرســند آنهم وسعت دادن 
جنگ یمن و سوریه و فراری دادن 
ســرکرده های داعش بکشورهای 
دیگر برای ایجــاد ناآرامی و ادامه 

جنگ بدون انتها. 
امیدوار باشــیم که براساس نظریه 
جــورج اورول، از این به بعد جنگ 
دیگری بر مردم دنیا تحمیل نشود.

_______________ 
* بودجه نظامی آمریکا حدود یک 
تریلیــون دالر وکل بودجه نظامی 

روسیه 80 میلیارد دالر است.
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ترامپ کانادا را مدلی برای رفرم سیستم 
مهاجرت آمریکا دانست

دونالد ترامپ خواستار اصالحاتی 

فراگیر در سیســتم مهاجرتی 

آمریــکا و جایگزینی روشــی 

"منفعت پایه" شده و سیستم 

امتیــازی کانــادا را مدلی برای 

اجرای این اصالحات دانست. 

او که در اولین ســخنرانی اش 

مجلس  مشــترک  نشست  در 

نماینــدگان و ســنا بــا لحن 

خویشــتندارانه ای صحبت می 

کرد با دید وسیعتری به مسئله 

مهاجرت پرداخت و تاکید کرد 

آمریکا می باید سیستمی را ابداع 

نماید که افرادی که بیشــترین 

شانس موفقیت اقتصادی را دارند 

در اولویت قرار گیرند. 

او جزئیــات زیادی در این مورد 

این طــرح ارائه نداد اما اشــاره 

کرد که کانادا و اســترالیا نمونه 

هایی هستند که می توان از آنها 
پیروی کرد. 

در سیســتم امتیــازی کانادا، 

مهاجران بر اساس شاخصهایی 

ماننــد مهارت، تجربــه کاری، 

تحصیــالت و تبحــر در زبان 

ارزیابی می شــوند. سیستمی 

که به منظــور جذب بهترین و 

درخشان ترین ها طراحی شده 
است.

پیش از این ســخنرانی، ترامپ 

به روزنامه نگاران گفت او تمایل 

دارد مقررات جدیدی در زمینه 

مهاجرت وضع کند تا مهاجران 

غیرقانونی ای که جرم سنگینی 

اقامت  اند، اجازه  مرتکب نشده 

دریافت دارند تا بتوانند هم کار 

کنند و هم مالیات بپردازند.

ترامپ همچنین در سخنرانی اش 

به شورای آمریکایی - کانادایی 

زنان کارآفرین که او و نخســت 

وزیر ترودو اوایــل فوریه ایجاد 

کردند، بــه عنوان یکی از اولین 

دســت آوردهای دولتش اشاره 

کرد؛ صحبتی که حتی مخالفان 

دمکراتــش را هم وادار کرد تا او 

را تشــویق کنند. عالوه بر آن او 

به برنامه یک تریلیون دالری اش 

برای ساخت تاسیسات زیربنائی 

هم اشاره کرد، هزینه ای هنگفت 

که البته ممکن است حتی مورد 

حمایت گروهی از دمکراتها هم 

واقــع شــود. او همچنین قول 

کاهش مالیــات عظیمی را به 

شرکتها، اصالح برنامه بیمه های 

عمومی اوباما و کنترل مرزها را 
تکرار کرد. 

ترامپ دوباره بر قصدش مبنی 

بر ســاخت یک دیــوار "خیلی 

خیلی عظیــم"در مرز مکزیک 

پافشاری نمود و همزمان مدعی 

شــد که مبارزه اش با مهاجران 

غیرقانونی به اخراج اعضای دسته 

قاچاقچیان  های گانگســتری، 

مواد مخدر و مجرمان از آمریکا 

منجر خواهد شد. ترامپ تاکید 

کرد با مذاکره مجدد قراردادهای 

تجاری قصد دارد سیاســتهای 

حمایتی را اخــذ نماید، راهی 

که مســیر بین المللی گرایانه 

گذشــته را تغییر داده و نگاهی 

آمریکا- مرکــز را حاکم خواهد 

کرد. رئیس جمهور جدید ایاالت 

متحده همچنین اشاره کرد که 

قصد دارد دســتور اجرایی اش 

مبنی بر منع ورود موقت اتباع 

هفت کشور عمدتاً مسلمان که 

توسط دادگاه معلق شده را پس 

از تصحیحاتی مجدداً صادر کند.

)منبع: ایرانتو(

ترامپ حقوق ریاست 
جمهوری اش را به 
امور خیریه می بخشد

سخنگوی کاخ سفید می گوید 
دونالد ترامپ حقوق دوره ریاست 
جمهوری خود را به امور خیریه 

اختصاص می دهد.
روز دوشنبه 23 اسفند خبرنگاری 
از شان اسپایسر پرسید آیا پرزیدنت 
ترامپ به وعــده اش برای وقف 
کردن حقوق ریاست جمهوری اش 
عمل خواهد کرد، که سخنگوی 

کاخ ســفید گفت رئیس جمهور 
آمریکا همانطور که پیشتر گفته 
بود، حقــوق و مزایــای دوران 
ریاست جمهوری  را به امور خیریه 

خواهد داد.
وی دربــاره زمان اجرای این کار 
گفت پرزیدنت در پایان سال، این 

کار را انجام خواهد داد.
از ســال 2001 حقــوق رئیس 
جمهوری آمریکا در ســال 400 
هزار دالر تعیین شد که همراه با 
سالی 50 هزار دالر برای هزینه 
ها، صد هزار دالر هزینه ســفر و 

19 هزار دالر برای ســرگرمی و 
تفریح است.

ترامــپ که قبل از رســیدن به 
ریاســت جمهــوری، میلیاردی 
سرشناس بود، آبان ماه گذشته، 
بعد از پیروزی در انتخابات اعالم 
کرده بود حتی یک دالر از حقوق 
ریاســت جمهــوری را دریافت 

نخواهد کرد.
ایــن حقوق  وی گفتــه بــود 
ریاست جمهوری اصال چیز مهمی 

برای من نیست.
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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

مدیریت زندگی...

گاهی اوقــات ما جذب کســانی 
می شــویم که با ما بــد بوده اند. 
هرقدر هــم که این افــراد با ما 
بدرفتاری کرده باشــند، باز هم 
دوستشــان داریم. ولی چه چیز 
باعث می شود که توانایی مقاومت 
دربرابر این افراد را نداشته باشیم؟ 
جذابیت آنها برای ما همیشگی 
و  عذرخواهی هــا  و  اســت 

وعده هایشان تمامی ندارد. 
گاهی حتی بعــد از اینکه آنها را 
ترک می کنید، وسوسه برگشتن 

به آنها دیوانه تان می کند. 
در زیر به 5 دلیل مهمی اشــاره 
می کنیم که می گوید چرا نباید به 

این رابطه های مسموم برگردید.
•

1( آنها هیچوقت تغییر خنواهند 
کرد.

قسم می خورند که عوض شده اند 
و شما هم به خودتان می گویید 
کــه این بار همــه چیز متفاوت 
خواهد شــد. ولی ایــن احتمال 
وجــود دارد که همه چیز دقیقًا 
مثل دفعه قبلی پیش رود. آدم ها 
به ندرت عوض می شــوند و 
تغییر می کنند. به جای اینکه 
چشــمانتان را ببندید و به امید 
بهترین ها باشید، بایستید و »نه« 

گفتن را یاد بگیرید. 
خوش بینی شــما هیچ کمکی 
به تغییر اوضــاع نمی کند و در 
آخر می بینید که بــاز هم برای 
رفتارهای زشت خود دلیل و بهانه 

می آورد.
•

2( شما هیچوقت برایشان 
اولویت خنواهید بود.

نیازها و احساسات شما همیشه 
اولویت های  لیســت  انتهای  در 
اوست. رابطه شما همیشه برای او 
انتخاب دوم است و معمواًل برای 
وقت گذراندن با شما وقتی ندارد. 
رابطه شــما فقط بــرای تقویت 
اعتمادبه نفس او و برطرف کردن 
نیازهایش است و احساسات شما 

مدام خدشه دار می شود. او با شما 
طوری رفتار می کنــد که انگار 
نیازها و تصمیمات شما هیچگونه 

اهمیتی ندارد.
•

3( هیچوقت 
منی توانند خوشحال 

تان کنند.
هیچکس قادر به شاد 
کردن  خوشبخت  و 

شما نیست. 
با خودتان  باید خودتان  اول 

شاد و راضی باشید. 
ایــن یعنــی، اگر کنــار فردی 
مضطرب یا ناراحتید یا احساس 
کم ارزش بــودن می کنید، بهتر 
است رابطه تان را با او تمام کنید. 
الزم نیســت با کســی وقتتان 
را بگذرانیــد که شــما را پایین 
می آورد، تحقیرتان می کند یا با 
شما مثل فردی دم دستی رفتار 
می کند. یک رابطه سالم باید برای 
هر دو طرف همراه با لذت باشد، 
نه اینکه بیشتر به شما حس تنها 

بودن را منتقل کند.
•

4( باید گذشنت و فراموش 
کردن را یاد بگیرید. 

برگشــتن به یک رابطه، باوجود 
بد بودن آن، به نظر آرامش بخش 
می رســد. همه ما آشــناییت را 
با راحتــی مرتبــط می دانیم و 
برای راحتی ســعی می کنیم با 
چیزها یا کسانی که می شناسیم 
ارتباط برقرار کنیم. ولی این یک 
چرخه شوم تمام نشدنی از درد 
و دلشکستگی برایتان به ارمغان 

خواهد آورد. 
برگشتن به عادت های قدیمی 
بسیار ساده است ولی دیر یا زود، 
متوجه می شوید که برای بقا، باید 
یاد بگیرید که بگذرید و فراموش 

کنید. 
هر چه زودتــر بتوانید فراموش 
کنید، ســریع تر بــه جلو پیش 
خواهید رفت. این باعث می شود 

فرصت هــا و موقعیت ها بســیار 
بیشــتر ســر راهتان قرار گیرد. 
با افراد جدیدی آشــنا خواهید 
شــد که رفتار بهتری با شما 
خواهنــد داشــت و به مرور 
زمان دوباره دوست داشتن را 

یاد خواهید گرفت.
•

5( شما سزاوار بهتر از این 
ها هستید.

هیچوت نباید با چیزی که کمتر و 
پایین تر از لیاقت و شایستگی مان 
است راضی شویم. افراد معمواًل 
بعد از یک رابطه مسموم تصور 
می کنند که مستحق بدرفتاری 

هستند. 
عالوه بر این، کم کم شــروع به 
مقصر دانســتن خودشان برای 
رابطه قبلی  در  مشکالت موجود 
می کنند. ولی برای اینکه خودتان 
را بــه طور واقعی از کســی که 
اذیتتان کرده اســت، آزاد و رها 
کنید، باید یاد بگیرید که دست از 

متهم کردن خودتان بردارید. 
سعی کنید درک کنید که نباید 
بدرفتاری های دیگران را تحمل 
کنید. این باعث می شود کهد فعه 
بعدی اجازه ندهید کسی دوباره با 

شما بدرفتاری داشته باشد.
بیرون آمدن از یک رابطه سخت 
اســت. ولی مقابله با وسوســه 
برگشتن به کســی که اذیتتان 
کرده است، سخت تر هم می تواند 
دل شکســتگی  و  درد  باشــد. 
تجربیاتی هستند که التیام یافتن 
آنها نیازمند گذر زمان اســت. به 
دست آوردن کنترل دوباره روی 
رفتاری که با شــما می شود قدم 
مهمی در یادگیری دوست داشتن 
دوباره اســت. خیلی مهم است 
که درک کنید هر اتفاقی هم که 
بیفتد، خوشبختی شما در دستان 

خودتان است.
•

بایستید و 
»نه« گفنت 

را یاد 
بگیرید.

دلیل برای اینکه هیچوقت به مست 
کسی که آزارتان می دهد برنگردید
دلیل برای اینکه هیچوقت به مست 
کسی که آزارتان می دهد برنگردید

5
عادت عصرگاهی آدم های خیلی موفق

همه ی ما می دانیم که پرندگان 
ســحرخیز با نهایت استفاده از 
صبح و آغاز خوب روزشان برای 
تکمیل همه ی اهداف و وظایف، 

به کارهای بیش تری می رسند. 
اما عادت های عصرگاهی چطور؟ 

آدم های خیلــی موفق نه تنها 
عادات صبحگاهی سالمی دارند، 
بلکه می دانند چگونه روزشان را 

به درستی به پایان برسانند. 
همه ی آن ها عادات خاصی دارند، 
پــس در ادامه نگاهی می اندازیم 
به 10 برترین عادتی که می تواند 
کمک کند فردایی ثمربخش تر را 

برنامه ریزی کنید.
•

1. »ذهـن آگـاهی« 
)حضور در حلظه( کنید

هر کارآفرینی اهمیت »ذهن آگاه« 
بودن را می دانــد، که به معنای 
دانســتن چگونگی توقف تفکر 

کالمی است. 
این همان صدای پرحرف ذهن 
آدم ها اســت که تجربه های بد 
آن روز، جلســه ی کاری فردا و 
آن مسئله ی شخصی را که الزم 
است بعدا به آن بپردازند، به آن ها 

یادآوری می کند. 
برخــی آدم ها مراقبــه را مفید 
می دانند، گــوش دادن به چند 
موسیقی آرام بخش و غرق شدن 
در دنیای آن ها. دراز کشــیدن و 
تمرکز بر تنفس و جسم تان هم 
یک تســکین دهنده ی استرس 

عالی است.
نکته ی مهم آن است که بدانید 
چطور بعــد از یــک روز کاری 
طوالنــی، خــود را آرام کنید و 
بهترین راه انجام ایــن کار وارد 
شدن به حالت »تفکر غیرکالمی« 
اســت. فقط آن صدای کوچک 
داخل سرتان را متوقف کنید و به 
شکلی فعاالنه روی حضور در تک 

تک لحظات کار کنید.
•

2. مثل آدم های خیلی موفق 
یک کتاب بخوانید! 

آدم هــای خیلی موفــق روزانه 
مطالعه می کننــد. همه ی آن ها 
از اهمیــت آموزش هــرروزه ی 
خود بــرای کســب نتایج بهتر 
و  حرفــه ای  زندگی هــای  در 

شخصی شان آگاه هستند. 
مطالعه نه تنها شانس موفقیت 
شما را افزایش می دهد، بلکه در 
صورتی که قبــل از خواب انجام 

شــود می تواند واقعا کمک کند 
اســترس تان کاهش یابــد و به 

تدریج شما را آرام کند. 
تفکر  بهبــود  بــرای  هم چنین 

شناختی خالقانه تان مفید است.
•

3. ارتباط تان را با رسانه های 
اجتماعی قطع کنید! 

در پایان هر روز کاری، مهم ترین 
کار، خاموش کردن مزاحم هایی 
مثل رسانه های اجتماعی، ایمیل، 
و پیامک ها است تا برای خودتان 
زمان بســازید. هرشــب قبل از 
خــواب کاری انجــام دهید که 

دوست دارید. 
زودتر بخوابید، حمام کنید، به آن 
کالس زومبایی بروید که مدت ها 
به تاخیر انداخته بودید، یا زمانی 
با کیفیت را با شخصی که دوست 

دارید بگذرانید. 
تنها در صورتی که دست از اتالف 
زمان تان در رسانه های اجتماعی 
بردارید و به خودتان و عزیزانتان 
رسیدگی کنید، از خودتان تشکر 

می کنید.
•

4. روز بعدتان را سازماندهی 
کنید

داشــتن برنامه ای که به خوبی 
نوشته شده است، می تواند واقعا 
به انجام وظایفی که برای روز بعد 
در نظر گرفته اید کمک کند. به 
یاد آوردن تمام کارهایی که باید 
انجام دهید واقعا ســخت است، 
پس چرا تمام آن هــا را در یک 

فهرست یا دفتر ننویسید؟ 
آدم های موفــق از اهمیت روزی 
که به خوبی برنامه ریزی شــده 
آگاه هســتند و این امر به آن ها 
اجــازه می دهد از عصرهای خود 
لذت ببرند. پس قبــل از رفتن 
به رختخواب، یــک برنامه ریز یا 
دفترچه یادداشت بردارید و سه  
تا از مهم ترین هــدف ها تان را 
برای فردا بنویســید. در تنظیم 
مقدار درست زمان دستیابی به 
هر هدف فردی با خودتان صادق 

باشید.
•

5. با خانواده تان وقت 
بگذرانید

زندگی فقط کار نیست ـ همه ی 
مــا به تفریح و گذراندن زمانی با 
کیفیــت در کنــار آدم هایی که 

دوست داریم، نیاز داریم. 
آدم های موفــق می دانند چطور 
برای خانواده و عزیزانشــان وقت 
بگذارند. پیاده روی، بازی کردن با 

بچه ها یا فقط لذت بردن از یک 
شب فیلم دیدن، می تواند برای 
تقویت و استحکام روابط صمیمی 

عالی باشد.
•

6. ورزش کنید
بعد از 8 ساعت کار روزانه، ضروری 
است که بیرون بروید و تکانی به 
بدن تان بدهید. مطمئنا بارها این 
را شنیده اید، اما ورزش می تواند 
واقعا برای بدن، ذهن، روحیه، و 
تقویت اعتماد به نفس تان مفید 
باشــد و کمک کند یک سبک 

زندگی سالم را حفظ کنید. 
برای آن که بهره وری بیش تری در 
اقدامات تان داشته باشید، مطمئن 
شــوید کمی ورزش را در برنامه 

روزانه تان بگنجانید.
•

7. سپاسگزار باشید
سپاســگزار و قــدردان بودن به 
خاطر تمــام چیزهایــی که در 
زندگی دارید، کلید خلق موفقیت 
و وفور اســت. زمانی از روزتان را 
به قدردانی از کسانی که کنارتان 
هســتند و هــر  آن چه دســت 

آورده اید، اختصاص دهید. 
اگر اول بــه خاطر چیزهایی که 
از قبل دارید سپاسگزار نباشید، 
هرگــز نمی توانید خوشــحال و 
موفق باشید. وقتی واقعا سپاسگزار 
باشــید، مثبت تر و خوشبین تر 
می شوید و چیزها و موقعیت های 
بیش تری را جذب می کنید که به 

خاطرشان سپاسگزار باشید.
•

8. به »یگانگی« متصل شوید
مفهوم »یگانگی« اساسا به معنای 
آن است که با همه ی انسان های 
دنیا در ارتبــاط بوده، و جزئی از 
یک منشاء هستیم. پس هر شب 
لحظه ای تامل کنید و سعی کنید 
به خودتان، روح تان، ذهن تان، و 

جسم تان متصل شوید. 
مراقبه و یوگا واقعــا در این باره 
مفید هســتند زیــرا روال آن ها 
یک سری تمرین های تنفس را 
معرفی می کند که کمک می کند 
به انرژی بکر و دست نخورده تان 
متصل شــوید. کمــک می کند 
ذهن تان را ساکت کنید، بدن تان 
را آرام ســازید، و بعــد از مدتی 
تمرین ممکن اســت احســاس 
کنید ارتباط تان با دنیای خارج از 

خود، بیش تر شده است.
•
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____________________
5655   Sherbrooke  W.   
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Tel.: 514-481-0671

سالمت... 

نطنـز... 

 با منک بدون ُید!

برگزیده: فتنه چوپان عتیق مراغه 

با این عادت ها قلبتان به ریپ زدن می افتد

بیماری هــای قلبی و ســکته 
مغزی دومین و ســومین دلیل 
مرگ و میر رایج در کشــوری 
این  البته  کاناداســت.  ماننــد 
آمارها مخصوص کشــور کانادا 
نیســت و ســاالنه در سرتاسر 
جهان، میلیون ها نفر در اثر این 
بیماری ها جان خود را از دست 
می دهند. البته می شــود با در 
پیش گرفتن عادت های ســالم 
و تــرک عادت های نادرســت 
ســالمت قلب را حفظ کرد. در 
ادامه عــادت نادرســتی را که 
ارزشمند  این گنجینه  سالمت 
را با خطــر مواجه می کند بیان 

می شوند.
•

خن دندان منی کشید
نشان  اخیر  پژوهش های  نتایج 
می دهد افرادی که از بیماری های 
مربوط به لثه رنج می برند، بیشتر 
در معرض خطــر بیماری های 
قلبــی قرار می گیرنــد.در واقع 
باکتری های ناشی از بیماری های 
لثه به سایر اعضای بدن نیز راه 
پیدا کــرده و باعث بروز التهاب 
در رگ های خونی می شوند.در 
نتیجه محققان توصیه می کنند 
کــه عالوه بــر مســواک زدن 
دندان ها، از نخ دندان نیز استفاده 
کنید و در حفظ بهداشت دهان 

و دندان خود جدی باشید.
•

 پروفن می خورید
درست است که مصرف داروهای 
مسکن مانند ایبوپروفن شما را 
از ســردرد و دردهای دیگر رها 
می کند، اما بهتر است حواستان 
به عوارض این داروها نیز باشد.

افــرادی که به میــزان زیادی 
ایبوپروفــن مصــرف می کنند 
بیشتر در معرض سکته قلبی، 
سکته مغزی و تشکیل لخته های 

خونی قرار می گیرند.
•

سیگار می کشید
اســت که  واضحات  توضیــح 

بخواهیــم از مضــرات مصرف 
کنیم.سیگار  صحبت  دخانیات 
باعث مسدود شــدن رگ های 
خونی می شــود، خطر تشکیل 
لخته های خونــی را باال می برد 
و میزان اکسیژن حمل شده در 
خون را کاهش و در عوض فشار 
افزایــش می دهد.باید  را  خون 
بدانید که اگــر برای مدت یک 
سال سیگار مصرف نشود، خطر 
مرگ و میر ناشی از بیماری های 
قلبی و عروقی به نصف کاهش 
پیدا می کند. پس هر چه زودتر 
برای ترک سیگار اقدام کنید و 
در صورت لزوم از یک متخصص 

در این زمینه کمک بخواهید.
•

خر و پف می کنید
خــر و پــف کــردن می تواند 
نشــان دهنده آپنه خواب باشد، 
یعنی اینکه راه تنفسی در طول 
خــواب به مدت چنــد دقیقه 
مسدود می شــود.اگر خر و پف 
مراجعه  پزشــک  به  می کنید، 
کنید تا علت آن مشخص شود.

اگر خــر و پف در اثر مشــکل 
آپنه خواب باشد، خطر ابتال به 
افزایش فشار خون و در نهایت 
بیماری های قلبــی عروقی باال 

می رود.
•

ورزش منی کنید
یکــی از عوامل اصلــی ابتال به 
بیماری های قلبی و عروقی بی 
تحرکی و خانه نشینی است.برای 
ارتقای سالمت قلب تان توصیه 
می شود که روزانه به مدت 30 تا 
60 دقیقه ورزش کنید. به جای 
آسانسور از پله ها استفاده کنید، 
یک ایســتگاه مانده به منزل یا 
محل کارتــان از اتومبیل پیاده 
شــده و بقیه راه را پیاده بروید.
بعد از غذا 15 دقیقه پیاده روی 
کنید. به عقیده متخصصان الزم 
است که روزانه ده هزار قدم راه 

بروید تا سالم بمانید.
•

به تغذیه تان اهمیت منی دهید
برای داشــتن قلبی سالم باید 
تغذیه ای ســالم داشته باشید. 
آیا روزانه به میزان کافی میوه و 

سبزیجات میل می کنید؟
به عقیده متخصصان روزانه باید 
پنــج واحد میوه و ســبزیجات 
مصرف کنیــد. این مواد غذایی 
سرشــار از ویتامین هــا و مواد 
معدنی هستند که سالمت قلب و 
رگ های خونی را ارتقا می دهند.

عالوه بر این میوه ها و سبزیجات 
منابع خوب فیبرهای غذایی و 
آنتی اکســیدان ها هستند که از 
انسداد رگ های خونی پیشگیری 
می کنند.سعی کنید برای آشپزی 
وقت بگذارید. غذاهای ســالم و 
متنوع تهیه کنید.نصف بشقابتان 
را به سبزیجات اختصاص دهید.

•
صبحانه منی خورید

نخوردن صبحانه عالوه بر اینکه 
شما را انرژی الزم برای شروع یک 
روز خوب محروم می کند، بلکه 
باعث می شود که در وعده های 
بیشــتری  کالری  دیگر  غذایی 
دریافت کنید.نتایج پژوهشــی 
کــه در دانشــگاه هاروارد انجام 
شده است نشــان می دهد که 
این مساله خطر بروز انفارکتوس 
)ســکته قلبی( را به میزان 55 

درصد افزایش می دهد.
•

مصرف چربی های ترانس
چربی های ترانس یکی از عوامل 
آسیب رسان به قلب است. این 
چربی ها در مواد غذایی تصفیه 
شده مانند هله هوله ها، مافین ها، 
بیسکویت ها و غیره وجود دارد. 
محصوالت  این  تولیدکنندگان 
غذایی برای خوش طعم کردن 
محصوالت خود و افزایش تاریخ 
مصرف آنها از چربی های ترانس 
بدانید  می کنند.باید  اســتفاده 
که مصرف ایــن چربی ها باعث 
افزایش میزان کلســترول بد و 
کاهش کلســترول خوب خون 

می شود.
•

استرس دارید
یکی از عواملی که به ســختی 
کنترل می شود، استرس است. 
متاسفانه استرس اثرات مضری 
روی قلب دارد.اســترس باعث 
افزایش خطر فشار خون، افزایش 
کلســترول خون و سفت شدن 
رگ هــای خونی می شــود. در 
نتیجه کنترل استرس از اهمیت 
باالیــی برخوردار اســت. قبل 
از هر چیزی منشــا استرس را 
شناسایی کنید. سپس تالشتان 
را بــرای کنترل و حفظ آرامش 
تان انجام دهید. ورزش، مطالعه، 
یوگا و غیره جزو روش های حفظ 
آرامش و کنترل استرس هستند. 
توصیــه می کنیــم روزانه چند 
دقیقه وقت را صرفا به خودتان 
اختصاص دهید و فقط به آرامش 

تان فکر کنید.
)گزارش: بالغ(

مگس خانگی...
یه مگــس داریم تو خونه از بس 
سرمون تو گوشیامون گرمه؛ هیچ 
موقع وقت نکردیم بکشیمش .....

االن پیر شده با شلوار کردی تو 
خونه راه میره فحش میده!

امان از مردها...
مردهــا مثــل اتو هســتند هم 
مصرفشان باال است هم زود داغ 
می کنند البته بدون بخارشان هم 

بدرد نمی خورند
• مردها مثل پیاز هستند ظاهر 
سفید و زیبایی دارند اما باطنشان 

اشك آدم رو در می آورد.
• مردها مثل چــراغ راهنمایی 
هستند هر چقدر هم با آنها حرف 
بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می 

کنند.
• مردها مثل الکل هســتند دیر 

بجنبی همه شان می پرند.
• مردها مثل عینك دودی هستند 
با اونها هر دو دنیــا را تیره و تار 

می بینی
• مردهــا مثل ظرف ســفالی 
هستند بدون رنگ و لعاب جلوه 

ای ندارند 
• مردهــا مثل کیــك خامه ای 
هســتند با نگاه اول آب از لب و 
لوچه آدم ســرازیر می شود اما 

کمی بعد دل آدم را میزند. 
• مردها مثل زیر شلواری هستند 
با هیچکدام شان جرأت نمی کنی 

به بازار بروی 
• مردها مثل توپ هســتند تا 

لگدشان نزنی تکون نمی خورند
به سالمتی همه خانم ها .
خانمای گل،حالشوببرید!

آقایون داداشــا، شرمنده اخالق 
ورزشی تونم!

کرگدن سه  پوسته!
کرگدنــی پیــر را پرســیدند از 
خودت، پوست کلفت تر دیده ای 

یا شنیده ای؟
گفت:

در گوشه اى از عالم خاکی به نام 
ایران، مردمی یافت شده ست، که 
نه از برنج آرســنیک دار سرطان 
گیرند، و نه از سبزیجات فاضالب 

داده بمیرند.

نه روغن پالم بیمارشان کند،
و نه مرغ هورمونی تبدار.

نه از سوسیس و کالباس مریض 
شوند،

و نه از تصادف پراید ساقط.
تا مرگ بارها روند و باز گردند و 

عزرائیل را جواب کنند.
در طیاره هاى بی بال نشــینند، 
و در خودروهای کبریت ســان، 
مأوا گیرند. دخل شــان نیمی از 
خرجشان باشد، و خرجشان پنج 

برابر دخلشان! 
زندگیشان  از حســاب  فالسفه 

اسهال گیرند!!
و با این حال پیوسته جوک گویند 
و در فیسبوک و توئیتر و واتساپ 

و وایبر . . . راه پویند.
آری من ایشان را از خود پوست 
کلفت تر دیده ام، و یقین دارم که 

سه پوسته اند.

تفاوت...
تفاوت قصه گفتــن والدین ما با 

والدین جدید...
والدین جدید:

یکی بود یکی نبود...
یه پری کوچولو بود که....

والدین ما: 
یه روزی یه جن از یه قبرستون 
اومد بیرون و گفت اومدم اون بچه 
ای رو که نمی خوابه رو بخورم....

منم هر شب غش می کردم ولی 
اینا فکر میکردن خوابیدم!

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

ماشین عروس...
خرج عروســی رو که ما پســرا 

میدیم اونوقت میگن عروسی!
خونــه ام که ما پســرا میگیریم 

میشه خونه ی عروس!
از اون بدتر جونــت درمیره کار 
میکنی یه ماشین میخری اونم 

میشه ماشین عروس!
دیگــه بدتــر 4روز دیگــه بچه 
خواهرت به مامانش میگه مامان 

مامان بریم خونه زن دایی اینا!
اون وقت دخترا میگن حقشون 

ضایع شده…

منو بیشتر دوست داری؟!
یا  داری  دوس  بیشتر  منو  پدر: 

مامانتو؟

پسر: هـر2تاتون
پدر: اگه من بروم آمریکا مامانــت 

بره فرانسه توکجا میری؟
پسر: فرانسه

پدر: خوب یعنی تو مامانته بیشتر 
دوس داری!

پسر: نه من فرانســـه رو دوست 
دارم.

پدر: اگه من برم فرانسه مامانــت 
بره آمریکا تو کـجا میری؟

پسر: آمریکا
پدر: چرا؟

پسر: چون قبـال فرانسه رفتم
ا  پدر: گالبی،حاال من و مامانت ـب

هـم بریم فرانسه تو کجا میری؟
پسر: می مانم همین جا.

پدر: حاال چرا؟
از  تــازه  پسر: چون خســته م 

مسافرت برگشتم!

مناز بابام...
بابام داشت نماز میخوند یهو داد 

زد: الله اکبر، الله اکبر!
دویدم گفتم چیه بابا در میزنن؟

الله اکبر!
گوشیت زنگ خورد؟

الله اکبر!
مـُهرت گم شد؟

الله اکبر!
کسی طوریش شده؟

الله اکبر!
بو سوختنی میاد؟

الله اکبر!
جـَک جونور دیدی؟

الله اکبر!
گفتم خب بابا یکم راهنمایی کن!

با عصبانیت داد زد:
الله اکبر!! 

)دستشم به نشــونه ی خاک بر 
سرت تکون داد(

بعد که نمازش تموم شد گفت: 
خاک توســر نفهمت یه ساعته 
دارم میگم نــزن یه کانال دیگه 

دارم اخبار گوش میدم!

شغل دوست پسر...
دختره به دوست پسرش میگه:

عزیزم روزا چی کار میکنی؟
پســره: صبحا بیکارم ولی عصرا 

میرم پیش پسر خالم
دختــره: اونوقت پســر خاله ت 

چکارس؟
پســره: عصرا بیکاره صبحا میاد 
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 2 آوریل 

از ساعت 11 صبح تا  13:30
در محل دفتر انجمن

به همه زنان عالقمند خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

شعر

دیگر منی شنامست  
مصطفی بادکوبه ای    ای مام میهنم 

نفرین مرگ، جلوه گِه اقتدار توست؟این بانِگ »مرگ بر همه عالم« شعار توست؟در خیمه های جهل، جوانان غنوده اند؟باور کنم که جام جمت را ربوده اند؟زانسوی گور خالی و خونین پالک هادیگر نمی شناسمت ای خاک پاک هامحروم از نگاه محبت حبیبه ها؟این خاک توست، خاک نگاه غریبه هاکفتارها نشسته کنار مزارها؟روییده از تو جنگل خونبار دارهاافیون و بنگ و شیشه و دارو خوراک توست؟این شعله ی پلید مخدر ز خاک توست؟وین ناله های درد خموشت چه می کند؟این پرچم سیاه به دوشت چه می کند؟!خودرا به سوگ قصه ی دیرینه می زند؟این نسل توست بر سر و بر سینه می زندتصویر غم گرفته به قاب جهالتی؟باور کنم  تویی و چنین تلخ  حالتی؟این غمکده همان وطن سرفرازی است؟اینجا کجاست؟ خاک غمستان تازی استای خاستگاه ناب ترین قصه های نوردیگر نمی شناسمت ای خاک پرغرورای گوهر نهفته به زیر مغاک هادیگر نمی شناسمت ای خاک پاک ها

ایران پاک بت شکن باستان شویباشد که باز خطه ی نام آوران شویدیگر نمی شناسمت ای سر به زیر بیددیگر نمی شناسمت ای خانه ی امید وان نغمه های شور و نویدت ز یاد رفتباور نمی کنم که "امید"ت به باد رفت ای ذوق شعر گفتن و شوق شنیدنمدیگر نمی شناسمت ای مام میهنم قاضی اجیر حاکم و دور ازعدالت استواعظ فراز منبر وهم  و جهالت استدیگر خبر زباده ی پاک مغانه  نیستاینجا خبر ز شادی و چنگ و چغانه نیستاین فوج تن فروش تبار سیاوش است؟این منجالب فقر همان خاک کورش است؟زانسوی دیو دزدی و اهریمن دروغدیگر نمی شناسمت ای خاک بی فروغمرگ  بهار و دیدن پاییز عشق را؟باور کنم فراِر غم انگیز عشق را؟تزویرگر سرای زر و زور گشته ای؟باور کنم  ز داد و دهش دور گشته ای؟آن نعره های غیرت ایران تبار کو؟رستم کجاست؟ رخش چه شد افتخار کو؟باور کنم که خاک ستم سوز مزدکی؟باور کنم توخانه ی مردی چو بابکی؟با شعر مرگ، دشمن جان جهان شدی؟باور کنم که همدل اهریمنان شدی؟

در بزرگداشت زنان شریفی که در حکومت 
اسالمی مجبور به تن فروشی شده اند

6 مارس - بنیاد حکومت اسالمی 
ایران در رسمیت دادن به تبعیض 
و نابرابری نهاده شــده است. در 
میان خیل عظیم تبعیض های 
رایج در کشــور ما، سلب حقوق 
از زنان و پایین دست قرار دادن 
آنها بی تردید شرم آورترین کاری 
است که حکومت نسبت به زنان 
انجام داده است. همه این تبعیض 
ها در جمهوری اسالمی قانونی 
هســتند، لذا به صورت اجبار و 
آمرانه به اجرا گذاشته می شوند. 
در میان این تبعیض ها، تبعیض 
جنسیتی، از جهت دامنه شمول 
از همه گسترده تر است و دامن 
نیمی از مردم کشــور- زنان -را 
گرفته است. 40 ملیون زن ایرانی 
به برکت قوانین اسالمی و عرف 
های متروک و فراموش شــده 
ای که رژیم به آنها لباس قانون 
پوشــانده و به اجبــار به جامعه 
زنان تحمیل کرده است،  بطور 
سیستماتیک زیر ســتم   قرار 
گرفته اند. ممنوعیت پوشــش، 
ممنوعیت معاشرت با اراده آزاد، 

ممنوعیت مســافرت بدون اذن 
شوهر و یا پدر، ممنوعیت احراز 
بسیاری از مشــاغل، ممنوعیت 
از سرپرســتی کودک در صورت 
وجــود ولی مــرد، ممنوعیت از 
احقاق حق در صورت خشــونت 
های خانوادگی در مراجع قضایی، 
تکلیف بر پذیرش کارهای دیکته 
شده از جانب مردان و حکومت 
و دهها ممنوعیت دیگر با هدف 
ذلیل کردن زنان و تبدیل آنها به 
بردگانی خانه نشین  و اشیاء قابل 

داد وستد صورت می گیرند. 
 از آغــاز انقالب اســالمی، رژیم 
بســیاری از این تبعیضات را به 
بهانه حفاظت از کیان خانواده و 
پاک کردن جامعه از فساد به اجرا 
گذاشت. حال پس از نزدیک به 
چهار دهه این قوانین ستمگرانه 
نتایج مخرب خود را ببار آورده اند. 
در شهر رشــت از هر سه ازدواج 
، دو ازدواج منجــر به طالق می 
شــوند. در ســطح کشور بخش 
بزرگی از پرونده های دادگستری 
مربوط به اختالف های خانوادگی 
اســت که اغلب آنها به جدایی 
می انجامد. علت این جدایی ها 
بیکاری  معیشت،  سختی  اغلب 
و اعتیــاد مردان ســرخورده از 
جامعه اســالمی و یا عدم تفاهم 
زن ومرد بــه دلیل اجباری 
بودن اینگونه پیوند هاست. 
ازدواج با دختر بچه های 
خردسال  که معنایی جز 
تجاوز به عنف به کودکان 
ندارد، به تفریحی زشــت 
و رایج برای مردان اسالم 
پناه و بی بند و باِر پولدار 

تبدیل شده است. 
فشــارهای اجتماعی, مشکالت 
اقتصادی، شانتاژهای جنسی در 
محیط های کار و جامعه، بسیاری 
از زنــان را به بیماری های روانی 
دچار کرده است. شیوع روسپی 
گری دربیــن زنان بــرای امرار 
معاش و جهت سیر کردن شکم 
کودکان و چه بسا با نیت کمک 
به درد و رنج شوهرانی که درآمد 
کافی ندارند در شهرهای بزرگ 
و کوچــک صورتی عــادی پیدا 
کرده است. کار به جایی رسیده 
اســت که حتی در شهر  مشهد، 
بــه رغم آن گنبد و بارگاه عظیم 
طالیی، زنــان را بــرای ارضای 
جنسی زائران عراقی و غیرعراقی 
به فروش ســکس واداشته اند. 
ایجاد چنین کار یابِی اســالمی 
را بایــد به امام جمعه مشــهد، 
قدس،  آستان  تولیت 
مجلس  نماینــدگان 
نماینــدگان  بویــژه 
زنــی که ســفت به 
شان  ظاهری  حجاب 
اند، به وزرا،  چسبیده 
رییس جمهور و رهبر 
گفت.  تبریک  معظم 
آقایان اگر اعتقادی به 
حراســت از حرمت و 

آبروی مردم ندارید، الاقل حرمت 
امام رضای تان را حفظ کنید. 

 حکومــت اســالمی جامعه ای 
ساخته است که در آن مردانش 
ذلیل و زنان اش از هستی انسانی 

خویش ساقط شده اند.  
 راستی زنان برای خروج از این 

وضعیت چه باید بکنند؟ 
زنان در این ســال هــا مبارزات 
مدنی شایســته ای را در مقاطع 
مختلــف به پیش بــرده اند. اما 
مطالبــات زنان قبــل از آن که 
مدنی باشد سیاســی است. در 
این ســال ها، دســت هایی در 
کار بوده اند، تا از مبارزات مدنی 
زنان به عنوان وسیله ای برای 
انحراف از مطالبات سیاسی سوء 
استفاده کنند. مبارزات مدنی 
که ســمت و سوی مشخص 
سیاسی نداشته باشند، کم اثر 
هستند. مبارزه مدنی در یک 
نظام سیاسی که چارچوبش 
از مدنیت سر چشمه گرفته 
باشد معنا و مفهوم پیدا می 
کند و نه نظامی که بنیادش 
بــر باورهای عصر جاهلیت 

نهاده شده است.
سنت پسندیده چنان بوده 
است که زنان از 8 مارس 

روز جهانی بزرگداشت زن برای 
طرح عاجل ترین مطالبات خود 
و جامعه شــان اســتفاده کنند.  
نویسنده این مقاله به زنان میهن 

مان پیشــنهاد می کند تا 
مطالبات زیــر را از طریق 
رســانه های اجتماعی در 
دستور تبلیغ 8 مارس قرار 

دهند:
1-کلیه قوانیــن ضد زن از 

قانون اساسی حذف شود.
خیابانی  کــودکان  2-کلیه 
جمع آوری و تحت سرپرستی 
مراجــع صالحیــت دار قرار 

گیرند.
3-دختران خردســالی که در 
چنگ مردان خــوش گذران 
اســیر شــده اند، آزاد و تحت 
سرپرستی خانواده های داوطلب 
مورد اعتماد و یا ســازمان های 
صالح قرار داده شــوند.، هزینه 
نگهداری این دختران خردسال 
تماما از ثــروت حاجی آقاهای 

خوش گذران برداشت گردد.
4- هزینــه یک خانــواده بنا به 
ارزیابی حکومتیان دو میلیون و 
هشتصد هزار تومان برآورد شده 
اســت. به همه خانوارهایی که 
کمتر از ایــن مقدار درآمد دارند 
مابه التفاوت داده شود تا کودکان 

خانواده کمتر آسیب ببینند.
5-خرید سکس زیر عنوان صیغه 
و یــا غیــر آن ممنوع گــردد و 
خریداران سکس مجازات شوند. 
فروشــندگان بی پناه سکس در 
خانه های امن و آبرومند نگهداری 
شوند، و تحت حمایت های مالی 

و روانپزشکی قرار گیرند. 
احمد تاج الدینی

نرم نرمک 
می رسد 

اینک بهار 
خوش به حال 

روزگار

 ســالی که گذشت سال خوبی 

نبود، سالی که زندان ها گشوده 

تــر، اعدام ها گســترده تر، فقر 

عمیــق تر، بیکاری افــزون تر، 

ورشکستگی زیاد تر، بی آبی و 

ریز گرد ها بیشتر،اندوه بیش و 

شادی کم و سالمتی نایاب و... 
بود.

دنیا نیز گرفتار جنگ، خونریزی، 

آوارگی و بی پناهی بود ، به دنبال 

اعمال سیاست های نو لیبرالی، 

خصوصی سازی در همه عرصه 

ها پیشروی کرد، به نظام تأمین 

اجتماعــی، بهداشــت، درمان، 

آمــوزش و تأمین اغلــب نیاز 

های پایه انســانی تسری یافت.

در پی آن زندگــی برای مردم 

اقشار متوسط و فقیر سخت تر 

و غم انگیز تر شد. نابرابری ها و 

فاصله فقیر و غنی گســترده تر 

گشت. این همه از سیاستمداران 

نابخردی است که نه برای انسان 

و زندگی که برای کسب سود و 

قدرت بیشتر می کوشند، قربانی 

می گیرند و مرگ می آفرینند.

 با قدرت رســیدن فــردی در 

همســایه مان که زن ستیزی و 

نژادپرستی 

و عــوام فریبــی اش 

یــادآور  را  او  روش  و  هیتلــر 

می شود.  و معلوم نیست صدور 

فرمان روزانه اش دنیا را به کدام 

سو خواهد کشاند؟ خطر جنگ 

تشدید شده است. سیاستگذاری 

آمریکا یا در حقیقت خطر رشد 

افــکار ترامپ نه فقط در آمریکا 

بلکــه در همه جای دنیا عواقب 

غیــر مترقبه و ناهنجــاری به 

همراه خواهد داشــت.در سایر 

نقاط ازجملــه در اروپا خطر به 

قدرت رسیدن دست راستی ها 

تهدیدی جدی اســت و بیم آن 

جانی  نژادپرســتی  که  می رود 

دوباره بگیرد. سایه شوم جنگ در 

خاورمیانه گسترده و بازار فروش 

اســلحه پر رونق است. این رنج 

مردم جهان برای زنان مضاعف 

است. سعی می شود پلیدی های 

زمانه به دست رسانه های دنیای 

سرمایه مخفی نگاهداشته و یا 

قلب واقعیت شــوند اما زنان و 

مردان راستین فیلمساز، نقاش، 

عکاس،نویســنده، روزنامه نگار، 

فمینیســت افشــا می کنند و 

حقیقت را به گوش های شنوا و 

چشم های بینا می رسانند. 

  زندگی جاری اســت. زندگی 

از همه قدرت های دنیا توانمند 

تر اســت. دنیا سرشــار از ندا 

انســان هایی  آزادیخواهی  های 

اســت که در راه برقراری صلح، 

امنیت و آرامش و آسایش برای 

همگان تالش می کنند، به زندان 

می بردشــان، به اسارت گرفته 

می شــوند، دســت به اعتصاب 

غــذای 60 -70 روزه می زنند، 

کشته می شوند ، اما صدایشان 

سرود آزادی می شود و دست های 

کاشته شده در سرزمینشان گل 

و شکوفه می دهد چرا که ریشه 

در خــاک جهان دارنــد. زنان 

تالشگر راستین و پایدار میدان 

صلح و برابری خواهی هستند، 

رنج می برنــد، مبارزه می کنند، 

بخشــند، دوستی  زندگی می 

می نشانند و صلح می آفریند. 

 جهانی بهتر جز با رفع شکاف 

طبقاتی و جنسیتی و با مشارکت 

زنان امکانپذیر نیست. 

 نوروز نوید پیروزی درخشــش 

خورشید، گرمی و امنیت بخشی 

مهر، نورافشــانی راســتی ها و 

زایش دوباره زمین و زمان است.  

جرا ما با بهار برای از بین بردن 

کژی ها همراه نشویم؟  

بهار آمده از سیم خاردار گذشته 

حدیث عشق بیان کن بدان زبان 

که تو دانی«     

نوروز و بهاران خجسته باد                                        

انجمن زنان ایرانی مونترال ویدا حاجبی 
درگذشت

حاجبی  ویــدا 
 ، ی یــز تبر
نویسنده و فعال 
سیاسی چپ گرا، 
دوشــنبه  روز 
13 مــارس، در 
81 ســالگی در 
نی  ســتا ر بیما

پاریــس  در 
درگذشت.

خانم حاجبی که متولد 1314 
در تهران و دانش آموخته مدرسه 
عالی معماری در پاریس بود، در 
جوانی به سازمان »چریک های 
فدایی خلق« پیوست و مدتی 
نیز در ونزوئــال با فعالیت های 
چریکی آمریکای التین همراه 

شد.
او از ســال 1351 در تهــران 
زندانی شــد و به مدت شش 
سال، تا وقوع انقالب اسالمی در 

ایران زندانی بود.
کتــاب »داد بیــداد«، حاوی 
خاطــرات زندانیان سیاســی 
زن، از آثار شناخته شــده خانم 

حاجبی به شمار می رود.
از او کتــاب خاطراتــی با نام 

»یادها« نیز منتشر شده است.
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با دست های خالی از نان و
 آزادی اما ســــرشار از کینـه و خشم

پرنده گان شادان به آواز نشسته اند، گل ها 
از پس یک دگر عاشقانه های صدها ساله 
را نجوا می کنند، درختان با وقار و تبسم 
و شــکوفه هایی در هزاران دست لبخند 
می زنند،  دســت در دست، رقص کنان، 
پای کوبان، سرمست از بوی بهار، گویی 
کســی از این دایره بیرون نمانده است. 
بهار می آید، فریــاد می پیچد. کودکان 
شــادان به هــوا برمی خیزند، قهقهه ی 
خنده، و چشم هایی که از آینده برای مان 
می گویند، چه هیاهویی ست. بهار می آید، 
فریــاد می پیچد، بر بلندای این شــب 

غمزده.
طبیعت با لباسی نو بر تن در پیشباز بهار، 

می خواند:
"بهار آمد، شــب طوالنی و سرد رخت 

بربست". 
و کــودک که به هوا برخاســته بود، در 
میانه ی زمین و هوا به دنبال لباسی نو. 
اما لباسی نیست برای عریانی ما، آن چه 
مانده از سال پیش و پیش تر در میهمانی 
نــخ و سوزنی ســت تا پاره هــای اش را 

مرهمی باشد، چند صباحی.
کدامین بهار در پشــت در ایســتاده؟! 
کدامیــن بهار؟! بگوییــد!! دردهای مان 
را می تــوان با بهار به کدامین شــاخه  
گلی ســپرد؟! کدامین نغمه ی عاشقانه 
آغوش اش را با بهار برای ما باز می کند تا 
در آن آرام گیریم؟! دیگر از شمارش سال 
گذشته است. سال هایی که توده های کار 
و زحمت شکفتن لبخند در بهار زندگی 
را به انتظار نشسته اند با دست های خالی 
از نان و آزادی، با قلبی خونین و گیسوانی 
سپید. بگویید بهار را چگونه بنویسم که 

سبز باشد و نه به رنگ خون!
تلخ اســت ولی این اســت بهــار ما! از 
دست های تهی مان که در تمام سال با 
مــا بود و نوروز را نیز در جمع ما گذراند 
تا لبخند تمسخر مدیرانی که حقوق های 
نجومی تازه پول توجیبی شان می شود 
برای اوقات فراغت فرزندان. با وقاحتی که 
سقفی برای آن نیست موعظه  می کنند: 

"بفروشــید کلیه های تــان را اگر فقیر 
هســتید، بفروشــید کودکان تان را اگر 

نیازمند هستید". 
نشسته بر صندلی نمایندگی ملت، او که 
قبای نمایندگی مردم فقرزده ی زاهدان را 
در خیانتی آشکار به عاریت گرفته است، 

بانگ برمی آورد: 
"چه اشکالی دارد اگر کسی کلیه اش 
را بفروشــد و بیست سی میلیون 

تومان بگیرد"! 
همان برصندلی نشسته گانی که حقوق 
یک ماه مدیر دولتی را 24 میلیون تومان 
تعیین کردند. حراج است! کلیه ی پدری، 
کلیه ی مادری، کلیه ی جوانی با هزاران 
آرزو به قیمت یــک ماه حقوق مدیری 
دولتی!! آیا بی شرمی را مرزی  هست در 
نظامی که خدا و ولی فقیه بر آن فرمان 

می رانند؟! به من بگویید؟!
چه بود حاصل گذشــت این همه سال، 
سالی که برای آن انقالب کردیم؟! برای 
آن که فقر نباشد، برای آن که نان باشد به 
تساوی و همه خانه ای داشته باشند بدون 
ترس از بی خانمانی. دزدی نباشد، قتل 
نباشد، کودک کار نباشد، کودک خیابانی 
نباشد. همه با هم برابر باشند، از هر رنگ 
در یک رنگــی و بی رنگی. آزادی باشــد 
برای همه، همه بتوانند بگویند آن چه را 
که می خواهند، آتئیست باشند یا خداباور، 
فریاد بزنند آن چه را که به آن باور دارند. 
کارتن خوابی نباشد، گورخوابان نباشند، 
زندان و اعدام نباشد، زنان برابر باشند با 
مردان. ظلم نباشد، ستم نباشد. هیچ کس 
به خاطر لقمه نانی مجبور به تن فروشی 
نشود، همه کار داشته باشند کاری که 
دوست دارند، و هیچ کودکی محروم از 

درس و رویاهای اش نباشد.
امــا اکنون چــه داریم؟! امســال چه؟! 
ســتایش اگر بود امسال 7 سال اش بود. 
اما سال جدید ستایش را نداریم چرا که 
نوجوانی از ایــن جامعه، این "جامعه ی 
اســالمی"، جامعه ی بیماری که شکاف  
طبقاتی در آن بیدادگر بزرگی ســت، به 
مرز جنون رســیده و در یک روز بهاری 
او را به قتل رســاند. ما کارتن خواب و 
گور خواب داریم. مــا کودکان و زنان و 
مردانی داریم که با جســتجو در میان 
آشغال ها روزگار می گذرانند، می گویند 
آشــغال های باالی شــهر بهتر است و 
چیزهای بهتری گیرشــان می آید. ما 2 
میلیون کودک کار و خیابانی داریم. ما 

کمپ شــفق داریم برای معتادان که دو 
میلیون نفر شده اند، کمپی که چند سال 
پیش 53 نفــر در آن مردند، کمپی که 
تنها برای رفتن به دستشویی تا سرحد 
مرگ با لوله ســبز کتک می خوری. ما 
گشت محسوس و نامحســوس داریم 
و شکارچیاِن در جســتجوی شکار، ما 
حجــاب داریم چــون آزادی نداریم. ما 
بیکار داریم، ده میلیون و چه بسا بیشتر، 
کارگرانی داریم که کارتن خواب هستند 
در آن سوی گور خمینی که کاخی شده 
است. ما حاشیه نشین داریم، 12 میلیون 
که در میانه مرگ و زندگی دســت و پا 
می زنند با میلیون ها کودک، 25 درصد 
جمعیت شهرنشــین ما. ما فقیر داریم، 
70 درصــد زیر خط فقــر، معاون وزیر 
بهداشت می گوید 30 درصد مردم ایران 
گرسنه اند، ربیعی وزیر سرمایه می گوید 
12 میلیون نفر در فقر شــدید بوده و از 
سوء تغذیه رنج می برند. ما ولی فقیه داریم 
که مدام به جمهوری اسالمی از این بابت 
افتخــار می کند، چرا که ســرمایه های 
تحت اختیارش او را به یکی از بزرگ ترین 
سرمایه داران و مالکان تبدیل کرده، چرا 
که نیروهای نظامی اش او را سرمست از 
قدرت کرده. ما مجلس و رئیس جمهور و 
قاضی القضات داریم که جالد و دروغ گو 
هستند و بابت جنایات و دروغ های شان 
حقوق نجومــی می گیرند. ما کارگران 

معدن طــالی آق دره را داریم 
که طالها را از دل کوه درآورده 

و به ســرمایه داران می دهند و 
خود جیره ی شــالق می گیرند، 

ما کارگــران معدن ســنگ آهن 
بافق را داریم که بیش از یک ســال در 
انتظار جیره شــالق خود هســتند به 
خاطر اعتصاب، به خاطر حق خواهی، 
بــه خاطر صدمه زدن به ســرمایه دار. 
کارگرانی که محجوب این عضو مجلس 
اسالمی و دشمن کارگران می گوید 90 
درصدشان زیر خط فقر بوده و وضع ده 
درصد باقیمانده نیز چندان بهتر نیست. 
ما ســندیکای کارگران شرکت واحد 
داریم که اعضای آن در رفت وآمد زندان 
هستند. کارگرانی که برای دادخواهی 
و گرفتن حق مسکن با توصیه مقامات 
شــهری توسط چماق کشــان نیروی 
انتظامی ضرب و شتم شده و دستگیر 
شدند. همان مقامات شهری که به خود 
تخفیف های میلیاردی برای خانه های 

نجومی داده بودند.
ما یک درصدی هــا را داریم، آن ها که 
بر شــانه های کارگران و با اســتثمار 
وحشــیانه ی آن ها یک درصدی شده 
و با ماشــین های میلیــاردی و ویالها 
و کاخ های  ده ها میلیاردی شــان به ما 
99 درصدی هــا فخر می فروشــند. از 
ما می دزدند و به ما فخر می فروشــند، 

براستی که روزگار غریبی ست، نازنین!!
ما بحران اقتصادی داریم، بحران رکود - 
تورمی، بحرانی که هیچ دولت بورژوایی 
قادر به حــل آن نیســت، جمهوری 
اسالمی و کابینه های رنگارنگ اش نیز 
تنها وعده می دهند، هم چون روحانی. 
ســال از پی ســال فقیرتر می شویم و 
تعــداد فقرا و بیکاران بیشــتر، اما آن 
یک درصدی ها برعکس ما با سرعتی 
وحشــتناک پول دارتر می شوند، گویا 
بدبختی های بحران اقتصادی هم تنها 

برای ماست.
مــا گرانی داریــم، غولی کــه هر روز 
بخشــی از ســفره های کم مایه  ی ما را 
می بلعد، مهمانی ناخوانده که سهم ما 
و کودکان مان را به جیب سرمایه داران 
می ریــزد، امــا مقامــات دولتــی و 
بچه های شــان نمی دانند گرانی یعنی 
چه، هر روز در روزنامه های شــان می 
گویند گرانی کنترل شد. اما این غول 
سیری ناپذیر بسان مصیبتی سیاه، بدتر 
از روز قبل بر ســر ما آوار می شود، چرا 
که سرمایه داران گرانی را دوست دارند.

هر ســال 600 هزار نفــر به میهمانی 
زنــدان می روند و از ایــن میان 200 

هزارنفرشان در آن جا منزل می کنند. 
ما اعدام داریم و از این جهت هم در دنیا 

اول هستیم از تعداد باالی اعدام، 
ما زندانی سیاســی داریــم که از هیچ 
حقی برخوردار نیست، ما زندانیان ُکرد 
داریــم که 20 نفرشــان را در یک روز 
سیاه، 12 مرداد اعدام کردند، هیچ کدام 
از حقوق ابتدایی خود برخوردار نبودند 
هم چون دیگر زندانیان سیاسی که در 

سال های دور و نزدیک اعدام شدند.
تنها در تهران به قول دولتی ها 10 هزار 
تن فروش داریــم، اما همه می دانند که 

بسیار بیشتر است، بسیار فجیع تر. 
300 هزار نــوزادی داریم که معتاد به 
دنیــا آمده اند. خودکشــی هم به مانند 
زورگیری، تجاوز، سرقت و قتل دیگر در 
میان ما غریبه نیست هر روز از خانه  هایی 
چند، بر روی عابر پیاده، در متروی تهران 

از خود خبر می دهد. 
3 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که 

فقیرترین فقرا هستند و اغلب بیکار. 
به گفتــه ی موالوردی معاون روحانی 
3 میلیون و دویست هزار کودک محروم 
از تحصیل داریم، تازه این آمار 5 ســال 
پیش اســت که او امسال برای ما تکرار 
می کند، آماری که 5 ســال پیش مرکز 

پژوهش های مجلس داده بود.
ما هزینه های درمانی داریم، هزینه هایی 
که وزیر بهداشــت می گوید هر سال 7 
درصد از جامعه را به زیر خط فقر پرتاب 

می کند. 
زنــان هم چنــان در بی حقوقــی و در 
محاصره ی دیواری که قوانین اســالمی 
برپاکــرده، افتخــار حــرام خوانــدن 
دوچرخه ســواری زنان نیز به ولی فقیه 

رسید، در 28 شهریور.

ما کولبر داریم که 300 کیلو را بار خود 
می کند، برای لقمه نانی، حاکمان اما او را 
قاچاقچی می خوانند، او که برای همان 
یک لقمه نان در زیر بهمنی از برف جان 
می بازد. ما حوادث ناشــی از کار داریم، 
بیش از هزار نفر در سال جان می بازند، 
و هزاران نفر دیگر معلول و از کارافتاده. 

ما پالسکو و آتش نشان داشتیم که با هم 
در یک روز سرد زمستانی فرو ریختند و 
در زیرزمین اش سوختند، مقامات دولتی 
اما به این ســوال ساده پاسخ ندادند که 

چرا آن ها حتا بی سیم نداشتند!!
ما فساد داریم، بی نهایت، 

می گویند دیگر فساد میلیاردی برای دله 
دزدهاست، بحث از هزاران میلیارد است، 
و این ها همه تنها گوشــه ی کوچکی از 
فساد. فسادی که سرتاپای نظاِم "مقدس" 
در آن غرق شده، فسادی که از ولی فقیه 
شروع و تمامی دستگاه روحانیت، کابینه، 
مجلس، قضات، نیروهای نظامی، انتظامی 
و زندانبانــان را دربرمی گیرد. ما دولتی 
داریم که درون اش غوغاست، همه بر سر 
هم می زنند و هر دم بدتر و شدیدتر، و این 
نشانه ی خوبی ست، نشان فروپاشیدگی 
دشمن، نشان درماندگی دشمن، نشان 
این که آن ها نخواهند توانســت به روال 

سابق بر ما حکومت کنند.

ما حزب الله لبنان، دولت بشــار اســد، 
شــیعیان حوثی و مانند آن ها داریم که 
هزینه های سرسام آورشان، از اسلحه تا 
حقوق مزدوران شان، از ِقَبِل کار ما تامین  

می شود. 
می گویند ســاالنه بیــش از ده میلیارد 
دالر، ده میلیارد دالر ساالنه برای تربیت 
مزدور. مقامــات دولتی می گویند مهم 
نیست که شما نان ندارید، مدرسه ندارید 
و دستمزدهای تان یک سال عقب افتاده، 
سوریه برای ما مهم تر از خوزستان است.

ولی ما، اما! و اما! 
اعتصاب داریم، ما تظاهرات داریم، اهواز 
داریم و شادگان، کارگر داریم و پرستار 
و معلم. هــر روز از گوشــه ای، صدای 
اعتصاب، تظاهرات، فریاد کارگران، فریاد 
توده هــا: "کارگران درد دارند، مشــکل 
مســکن دارند"، "این همه بی عدالتی، 
هرگــز ندیده ملتــی"، "خط فقر چهار 
میلیون حقوق ما یک میلیون"، "نوبت ما 
که میشه خزانه خالی میشه"، "روحانی 
خجالت خجالت"، "دولت تدبیر و امید، 
کو امیــد کو تدبیر"، "مشــکل ما حل 
نشه شهر قیامت میشه"، "زیر بار ستم 
نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در 

ره آزاده گی".
هرگز شب را باور نکردم

چرا که
در فراسوهایِ  دهلیزیش

به امیدِ  دریچه ئی
دل بسته بودم.

آری ما تاریخ را بار دیگر خواهیم نوشت. 
ما به طلوع صبح باور داریم و با دست های 
خالی از نان و آزادی، اما سرشار از کینه 
و خشم، به استقبال بهاری تازه خواهیم 
شتافت. خروشان تر از همیشه، با اتحاد 
و همبســتگی، با پرچم ســرخ کارگر، 
برای آزادی، بــرای زندگی و نظم نوین 
سوسیالیستی، برای برانداختن این نظم 
ظالمانه مبارزه خواهیم کرد. ما می توانیم 
تغییر ایجاد کنیم، باید به آن باور داشت، 
هم چــون انقالب 57. بــرای بهار نان و 
آزادی خواهیــم جنگید و پیروزی از آن 

ماست.
پی نوشت:

1 - عنوان سرمقاله، از متن سرمقاله ی 
کار شــماره 102 نوشته ی رفیق سعید 
ســلطانپور به تاریخ 27 اسفند 1359 

برگرفته شده.
2 - "هرگز شب را باور نکردم" قطعه 

شعری از احمد شاملو می باشد.

 نشریه کار شماره 737 

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 
به استقبال بهاری تازه می شتابیم

هفته 
گذشته، نمایندگان 
مجلس تصویب کردند سقف حقوق 
مدیران 10 تا 14 میلیون تومان باال 
رود و با "شــرایطی" با یک افزایش 
60 درصدی بــه 24 میلیون تومان 
در ماه نیز برســد. شورای نگهبان بر 
ایــن مصوبه، مدیــران دولتی را هم 
افزود. اعتراضات و پرسش ها در میان 
مردم باال گرفت و نگرانی ها در میان 
ســردمداران رژیم، زیــرا که مصوبه 
مجلس، اندک زمانی پس از رسوایی 
"حقوق های نجومی" بود و هم زمان 
با بحث دربــاره حداقل دســتمزد 
کارگران در ســال آینــده. حداقلی 
که کابینه روحانی و ســرمایه داران 
می کوشند در همین حد کنونی نگاه 
دارند، یا افزایش اش چنان ناچیز که 
ســودهای سرشار ســرمایه داران به 
خطر نیافتد و تغییر محسوسی هم در 
زندگی توده ها به وجود نیاید. حداقل 
دستمزدی که حتا به اعتراف مقامات 
رژیم، با خــط فقر هم فاصله زیادی 
دارد. در نتیجه، مجلس مجبور شد، 
دستپاچه این مصوبه را تغییر دهد و 
سقف حقوق ماهانه مدیران را به 12 
میلیون تومــان کاهش دهد، گرچه 
تحت "شرایطی" با یک افزایش 30 
درصدی می تواند به 16 تا 18 میلیون 
تومان برسد. شرایط افزایش حقوق ها 
نیــز "تخصــص" و "کار در مناطق 

محروم" اعالم شد.
مقایســه این حقوق ها بــا حداقل 
از  برخــی  دســتمزد کارگــران و 
حقوق بگیــران ایــن موضــوع را به 
خوبی نشان می دهد. در واقع، تالش 
مجلس آن بود تا "حقوق های نجومی 
غیرقانونی" را به "حقوق های نجومی 
قانونی" تبدیل کند تا در کشــاکش  

جناح ها، این حربه بی اثر گردد. 
آخرین خبرها حاکی از آن است که 
مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان 

رد شده است.
این مصوبه و چند خبر، موضوعی را 
به میان کشــید که رژیم همواره از 
پرداختن به آن امتناع می کند و سالیان 
متمادی اســت که آمــار آن پنهان 
نگاه داشته می شــود. و آن هم "فقر 
فراگیر" در جامعه اســت. در یکی از 
این خبرها، از قول رئیس کمیته امداد 
خمینی آمده است: "در حال حاضر 
812 هزار تومان حداقل حقوق است 
که 11میلیون نفر زیر خط فقراند…" 
در ادامه می گوید مســتمری بگیران 
کمیته امداد 1 میلیون و 600 هزار 
خانوار هســتند کــه در حال حاضر 
بــه هر خانوار 5 نفــره ماهانه 53 تا 
100 هزار تومان مستمری پرداخت 

می شــود و قرار اســت 
این مبلغ به 180 هزار 
تومــان در ماه برســد. 
یعنی فعال طبق آمار این کمیته، بیش 
از 1 میلیون و نیم خانوار در اعماق زیِر 

خط فقر زندگی می کنند. 
سازمان ملل در تعریف فقر می گوید: 
"فقر در اساس محرومیت از فرصت ها 
و حق انتخاب هاســت، نقض شــأن 
انسانی اســت. فقر به معنای ناتوانی 
اساسی در مشارکت فعال در جامعه 
اســت. به معنای عدم دسترسی به 
غذا و لباس، مدرسه یا درمانگاه است، 
نداشتن زمینی است که برای تأمین 
مواد غذایی کاشته شود یا شغلی  که 
با آن هزینه زندگی تأمین گردد. به 
معنای ناامنی، ناتوانی و به حاشیه رانده 
شدن افراد، خانوارها و جوامع است. 
به معنای خطر خشونت پذیری ست 
و اغلب حاشیه نشــینی و زندگی در 
محیط های ناایمنی بدون دسترسی 

به آب تمیز و سرویس بهداشتی."
با این تعریف، آیا معنی فقر روشــن 

می شود؟ 
تعریفی چنان کلی  و چنان مجرد که 
نمی توان درد و رنج مردم مبتال به آن 
را در پشــت آن دریافت. در اعداد و 
ارقام آمارها هم ســخت است. برای 
درک فاجعه باید دید، باید خواند، باید 

تجربه کرد تا دانست فقر یعنی چه.
فقر یعنی دستمزدهای ناچیز و 

تورم کمرشکن:
که به اعتــراف خودشــان بیش از 
90 درصــد از 13 میلیون کارگر زیر 
خط فقر به ســر می برند. آن هم اگر 
دستمزدی دریافت کنند. 400 هزار 
کارگر شــرکت های پیمانکار وزارت 
راه و شهرســازی به علت بدهی های 
هنگفت این وزارت خانه در آســتانه 
نوروز بدون حقوق مانده اند. "از کجای 
دردهای کارگــران براتون بگم، از رو 
زدن به فامیل که پول قرض بدین به 
ما یــا از قبض های گاز و برق و آب و 
تلفن. چند روز گذشته برق خانه ما را 
قطع کردند و مجبور شدیم از همسایه 
برق بگیریم." )یکی از کارگران پلی 

اکریل اصفهان(
فقر یعنی کودکان کار: 

تعداد کودکان کار بین 3 تا 7 میلیون 
نفــر تخمین زده می شــود. "قریب 
چند ســالی است که با این وضعیت 
سر کارم… از وقتی که ترک تحصیل 
کردم هنوز نتوانستم دوباره به مدرسه 
برگردم و همیشه آرزو داشتم که به 
مدرسه و سر کالس برگردم. از تفریح 
و گردش و بازی که اصال چیزی نگو، 
خوردن خــورد و خــوراک و غذای 
دلخواه هم حرفش را نزن که این ها 
برای مان غیر ممکن اســت از کار و 
زحمت کشیدن برای درآوردن لقمه 

نان فقط حرف بزن."
فقر یعنی رواج کلیه فروشی در 

حد بحرانی: 
"شــرایط زندگی به اندازه ای سخت 
شــده اســت که برای هزینه درمان 
دختر 5 ســاله ام مجبورم کلیه ام را 
بفروشــم. دخترم ســرطان دارد و 
هزینه هــای داروهایش بســیار زیاد 
می شود. اگر نیاز نداشتم که کلیه ام را 

به فروش نمی گذاشتم."
فقر یعنی روستاهای محروم: 

روستاهای شهرستان قلعه گنج کرمان 
و مردمــی که در ســرما و گرما در 
کپرهای حصیــری زندگی می کنند 
و نــان خشــک برایشــان "غذایی 
رویایی"ست. و هنوز از دسترسی به 

آب آشامیدنی سالم محروم اند.
فقر یعنی کولبری: 

آمار کولبران رسمی 4000 نفر است 
که تنها 10 نفر )بدون نام( بیمه اند. 
دیاکــو  می گوید: "اولین بــار در 17 
ســالگی  به کولبری رفتم. آن روزها 
در مقطــع پیش دانشــگاهی درس 
 می خواندم. پدرم کولبر بود. وضعیت 
اقتصادی مان چندان تعریفی نداشت. 
فقر و فالکت بیداد  می کرد. از بی پولی 
به کولبری رفتم. هم درس  می خواندم 
و هم کار  می کردم. تا این که دانشگاه 
قبول شــدم… مدت کوتاهی هم در 
کوره های آجرپــزی ارومیه و تهران 
کار کردم اما بیکار شــدم. در فصل 
بهار و پاییز کشــاورزی در سردشت 
و پیرانشــهر رونق  می گیــرد اما آن 
هم مشــکالت خود را دارد." دیاکو 
صخره ای را نشان  می دهد: "همین جا 
بود که یکی از دوستانم که دوشادوش 
من حرکت  می کرد، تیر خورد. یکی 
دیگر از دوســتانم در تابستان پایش 
را روی  مین از دســت داد. گاهی هم 
کولبران از صخره پرت  می شوند یا زیر 

برف یخ  می زنند."
فقر یعنی آلونک نشینی: 

آمار حاشیه نشــینان کشــور به 12 
میلیون نفر رسیده اند. "اتاق ها دیوار به 
دیوار ساخته شده اند و سقف تعدادی 
از آنها با ایرانیت پوشانده شده است. 
خانه ها تنها یک چهاردیواری هستند 
بدون فضایی مانند اتاق یا آشپزخانه. 
برخی از خانواده ها یک تیغه کوچک 
داخــل اتاق 9 متــری درآورده اند تا 
حریمی خصوصی برای خود ساخته 
باشــند. یک تلویزیون قدیمی، یک 
یخچال و یک اجــاق گاز تنها لوازم 
زندگی این افراد اســت. گوشــه ای 
از حیاط را به ســرویس بهداشــتی 
اختصــاص داده اند تا تمــام 35 نفر 
ساکن این کاروانسرا از یک سرویس 
بهداشتی مشــترک استفاده کنند… 
صاحبخانه برای هر کدام از این اتاق ها 
3 میلیون تومــان پول رهن و ماهی 

300 هزار تومان اجاره می گیرد."
فقر یعنی کارتن خوابی: 20

 هــزار کارتن خواب در تهران زندگی 
می کنند که 3 هــزار نفر از این افراد 
گفتند  "کارتن خواب ها  هستند.  زن 
با  ســاعت 10صبح تعــدادی مرد 
چوب و آجر آمدند باالی سرشــان. 
کارتن خواب ها گفتنــد مردها فریاد 
رکیک  فحش هــای  و  کشــیده اند 
داده اند. کارتن خواب ها گفتند مردها 
آن هایــی را که خواب بودند با لگد از 
خواب پراندند و آن هایی را که بیدار 
بودند تاراندند. کارتن خواب ها گفتند 
مردهــا پیت های بنزین به دســت 
داشتند و وســایل کارتن خواب ها را 
کپه می کردند و بنزین می ریختند و 
کبریت می زدند و کپسول گاز فندک 
داخل آتــش می انداختند… حداقل 
40 چادر کف استخر بوده که همه را 

آتش زده اند."
امکانات  کمبود  یعنی  فقــــر 

پزشکی و درمانی: 
خانه اش پر است از نسخه های پزشکان 
مختلف و تجویزهای سونوگرافی کلیه 
و مثانه و تســت پوکی استخوان که 
هیچ کدام به نتیجه نرسیده است زیرا 
هزینه انجام آزمایشات از توانش خارج 

است.
فقر یعنی گرسنگی: 

"حاال امیرحســین حتی برای شام 
هم باید چشــم به راه نذری باشد یا 
مرغی که هر از گاه سر بریده می شود. 
بسیاری از ساکنان روستای »آزادی« 
همین مرغ را هم ندارند و برای تک 

تک وعده های غذایی مشکل دارند."
فقر یعنی فحشا؛ فقر یعنی اعتیاد؛ 
فقر یعنی زنان بی سرپرســت و 

بدسرپرست؛ فقر یعنی …
در برابر این فقر، به گفته ی برخی از 
آمارهای غیر رسمی تنها 10 درصد 
از جمعیت ایران ماهانــه باالی 16 
میلیون تومان درآمد دارند. و در میان 
ایــن 10 درصد، درصــد ناچیزتری 
ثروت های افســانه ای اندوخته اند. با 
اســتثمار، چپاول، اختالس، دزدی، 
رانت خواری و زد و بندهای اقتصادی 
و سیاسی. این اقلیت، با تکیه به قدرت 
سیاسی و سرنیزه، در میانه ی اقیانوس 
فقر در امنیــت و رفاه کامل زندگی 
می کند. تنها یک دغدغه دارد: روزی 
که پایینی ها دیگر نخواهند. روزی که 
عزم جزم کنند تا حق خود را بگیرند 
و ایــن انگل های تبهکار را از ســریر 
قدرت به زیر کشــند و ثروتی را که 
خود فراهم آورده اند در دست گیرند. 
آن روز اســت که فقر معنای خود را 
از دست می دهد. و به رفاه همگانی و 

آزادی جای می سپارد.

•

فقر یعنی چه؟
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تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.

تلفن رزرو 5144658378

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

»راهنمای اجاره، خرید و فروش مسکن«

"شرکت کنندگان سمینار می توانند با استفاده از 

مشاوره رایگان برای اجاره، خرید و فروش مسکن 

دلخواه اقدام نمایند"

یکشنبه 26 مارچ، ساعت 1 تا 4 عصر

»مسینار مالی و بیمه«

آنچه درمورد مسائل مالی و بیمه ای کانادابایدبدانید

یکشنبه 2  آوریل، ساعت 1 تا 4 عصر

در بخــش قبل موضــوع "پس 
انداز و ســرمایه گذاری" را آغاز 
کــردم چرا که مــی تواند باعث 
رشد و پیشــرفت زندگی مالی 
شود. مفهوم پس انداز را توضیح 
دادم و به "حسابهای پس انداز" 
و "ســود مرکب" نیز اشــاره ای 
داشتم. سپس "اصول اولیه پس 
انداز و سرمایه گذاری" را نوشتم و 
مطلب را با ذکر سه نکته از نکات 
کلیدی که برای پس انداز بیشتر 
به شما کمک می کند به پایان 

رساندم. 
•

چند نکته کلیدی برای پس 
انداز )ادامه(:

4- تا حد امکان پول نقد با خود 
همراه نداشــته باشید زیرا خرج 

کردن آن بسیار آسان است!
5- سعی کنید هزینه های حمل 
و نقل را کاهش دهید. گاهی این 
هزینه هــا تبدیل به بخش قابل 
توجهی از هزینــه های ماهیانه 
می شوند در حالی که استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی باعث کمک 

به سالمتی ما هم می شود! 
6- صرف غذا در فســت فودها 
و رســتوران ها جای خود را در 
فرهنگ زندگی کانادایی باز کرده 
اما بسیار بیشتر از غذا خوردن در 
منزل هزینه بر می دارد.  بنابراین 
کنترل تعداد دفعات غذا خوردن 
بیرون از منزل و انتخاب فســت 
فودها و رستوران های اقتصادی 
تر یکی از عوامل کاهش هزینه ها 
و کمک به پس انداز بیشتر است.
7- در سال های اخیر ابزارهای 
خریــد آنالین فرآینــد خرید را 
بســیار ســاده نموده به نحوی 
که شــما بدون نیاز به خروج از 
منزل در هر زمان از شــبانه روز 
که بخواهید حتــی در روزهای 
تعطیل می توانید تنها در چند 
ثانیه اقدام به خرید نموده کاالی 
مورد نظــر را درب منزل تحویل 
بگیرید! متاسفانه هم اکنون این 
ابــزار آمار خریدهای کانادایی ها 
را بســیار افزایش داده است. لذا 
کنترل خریدهای اینترنتی یکی از 
راهکارهای کنترل هزینه هاست.  
8- هزینه های تلفن همراه خود 
را بررسی کنید! برخی از کانادایی 
ها ماهیانه شــارژ زیــادی بابت 
»آفر«هایی که با ترفند تخفیف 
به آنها فروخته شده می دهند در 
حالیکه به بسیاری از خدمات آن 

نیازی ندارند! 
9- برخی افراد هزینه های ماهیانه 
قابل توجهی بابت چیزهایی مانند 
سیگار، نوشیدنی های انرژی زا، 
الکل و یا قمار مــی پردازند که 
عالوه بر اینکه جیبشان را خالی 
می کند ســالمت جسم و روان 

ایشان را نیز به خطر می اندازد! 
اگر شــما نیز از جمله این افراد 

هســتید حداقل به خاطر بهبود 
زندگی مالی خــود قدری خود 

کنترلی داشته باشید! 
10- از خریدهــای آنــی حذر 
کنید. خریدهای آنی خریدهایی 
هســتند که در لحظه و بدون 
تصمیم قبلی انجام می شــوند. 
در بیشــتر موارد نتیجه چنین 
خریدهایــی دور ریختــن پول 

است. 
بنابراین لطفا قبل از هر خریدی 
حداقل چنــد ثانیه راجع به آن 
بیاندیشید که بدانید اصال برای 
چه منظوری خریــد می کنید. 
همیشه قبل از هر خریدی یک 

سوال کلیدی از خود بپرسید: 
"اگر این خرید را انجام ندهم چه 

اتفاقی می افتد"؟! 
در بســیاری موارد به این نتیجه 
می رســید که اتفاق خاصی هم 
نمی افتد! لذا می توانید از خرید 
مورد نظر صرف نظر نموده پول 

خود را پس انداز کنید!
--------------

همیشه قبــل از هر خریدی یک 
سوال کلیدی از خود بپرسید: "اگر 
این خرید را اجنــام ندهم چه 

اتفاقی می افتد"؟!
-----------

11- از خریدهــای فصلی غافل 
نشوید! برخی کاالها و خدمات در 

فصولی از سال ارزان می شوند. 
به عنوان مثال پوشاک زمستانی 
در فصل تابستان ارزانتر هستند 
و می توانید نیاز زمســتان خود 
را ارزانتر تهیــه کنید. البته این 
موضوع به نوع و میزان خرید نیز 
بستگی دارد. درهمان مثال خرید 
پوشاک اگر پوشیدن لباسهای مد 
روز یکی از عالیق شماست خرید 
در فصل ارزان برای شــما مفید 

نخواهد بود.
12- حواس تان به تخفیف های 
ویژه باشد! البته گاهی این تخفیف 
ها واقعی نیستند! شاید تعجب 
کنید اما برخی فروشندگان کاال 
و خدمــات با عناوین اغوا کننده 
ای مانند "تخفیف ویژه"، "حراج 
به دلیــل جابجایی" و "تخفیف 
باالی 50 درصد" شما را ترغیب 
به خرید می کنند در حالیکه واقعا 
چنین نیست و حتی ممکن است 
از قیمت اولیه نیز باالتر باشد. به 
هر حال چنانچه گرفتار ترفندهای 
ویژه فروشــندگان نشــوید و از 
قیمت های اولیه و اصلی آگاهی 
داشته باشید، تخفیف های ویژه 
مــی توانند از لحاظ مالی به نفع 

شما تمام شوند.
13- مــد و مدگرایــی یکی از 
عواملی اســت که هزینــه ها را 
افزایش می دهــد. این موضوع 
خصوصا در بازار پوشــاک سهم 
قابل توجهی از خریدها را به خود 
اختصاص می دهد. لذا اگر شما 

مدگرا هستید ناگزیر از پرداخت 
بیشتر می باشید. حال چنانچه 
بابت ایــن پرداخت ها متحمل 
فشار مالی می شوید بهتر است 
در شــیوه خرید خود بازنگری 

کنید.  

سرمایه گذاری
پس انداز راهی برای نگهداشت 
پول با هدف استفاده آن در آینده 
اســت. حال اگر نگهداشت پول 
)پــس انداز( با ســرمایه گذاری 
همراه نشود قطعا متضرر خواهید 
شد! برای پی بردن به دالیل آن 

به نکات زیر توجه فرمایید:
•  ابتدا بایستی کاری کنید که 
اندوخته شما حداقل به اندازه نرخ 
تورم رشد کند در غیر اینصورت 
قدرت خرید و در واقع ارزش پول 

شما کاهش می یابد.
•  سپس بهتر است به این فکر 
کنید که ارزش پول شما بیشتر 
نیز بشود. در واقع زمانی که پول 
شما به اندازه نرخ تورم رشد می 
کند شما ارزش آن را حفظ کرده 
اید اما رشد پول زمانی اتفاق می 
افتد که بیش از نرخ تورم رشــد 

کند.
بنابراین می بینید که حفظ ارزش 
پول و افزایــش ارزش آن برای 
خودش کاری است! اگر در کانادا 
2 درصد سود سالیانه به پول شما 
تعلق گیرد می توان گفت ارزش 

آن حفظ شده است. 
------

"وقتی انتظار سود بیشتر دارید 
بایستی حتمل زیان هم داشته 

باشید!"
-----------------

حــال ممکن اســت بــا خود 
بیاندیشــید که اصال چرا ســود 

بیشتری نگیرم؟! 
نکته ای که بایســتی به خاطر 
داشته باشید این است که میزان 
سود پول شــما تابعی از میزان 
ریسک پذیری شماست. ریسک 
بیشــتر می تواند سود بیشتری 
بدهــد. همچنین می تواند ضرر 

بیشتری نیز بدهد! 
حتما تا به حال در مورد سرمایه 
گذاری در بورس و خرید ســهام 
شــنیده اید و می دانید که می 
تواند ســود زیادی داشته باشد. 

این را نیز حتما می دانید که می 
تواند بســیار زیان ده هم باشد. 
در واقع وقتی انتظار سود بیشتر 
دارید بایســتی تحمل زیان هم 
داشته باشید. فرض کنید به یک 
کارگزار بورس می گویید که قصد 
سرمایه گذاری دارید که به شما 
20 درصد سود بدهد اما حاضر به 
پذیرش ریسک زیان آن نیستید! 
فکر می کنید چه پاسخی به شما 
خواهد داد؟ قطعا خواهد گفت که 
چنین چیزی غیر ممکن است. 
اگر تحمل زیان ندارید به ســود 
فکر نکنیــد! بنابراین باید میزان 
ریسک پذیری خود را مشخص 
و نســبت به آن آگاهی داشــته 
باشید. برای رســیدن به اهداف 
خود چه میزان ریسکی را تحمل 

می کنید؟ 
--------------

 "
ســرمایه گذاری یعنی 

اینکه پولی که امروز به آن نیاز 
ندارید شما را در رسیــدن به 

اهداف آینده یاری مناید." 
-------------------

میزان ریســک پذیری افراد تابع 
عوامل مختلفی است که به اصلی 

ترین آنها اشاره می کنم:
سن افراد: 

بیشتر  ریســک پذیری جوانان 
از میانســاالن و ریسک پذیری 
میانساالن بیشــتر از سالمندان 
اســت. هر چه ســن باالتر رود 
ریســک پذیری افــراد و قدرت 
ریسک آنها کاهش می یابد. لذا 
بین ســن افراد و میزان ریسک 
پذیری آنهــا رابطه ای معکوس 

وجود دارد.
میزان پول: 

معموال رابطه مســتقیمی بین 
میزان پول و قدرت ریسک وجود 
دارد. پول بیشتر می دهد ریسک 
بیشتر. بنابراین اگر شما اندوخته 
اندکی دارید بدیهی است که نمی 

توانید ریسک چندانی بپذیرید.

اهــداف: 
اهداف شــما میزان سود 
مورد انتظار شما را مشخص 
می کنند. سپس این شما 
هســتید که باید ببینید که 
آیا حاضر به پذیرش ریسک 
مربوطه نیز هستید یا نه! فرض 
کنیــد قصد ســرمایه گذاری 
اندوخته های خود را دارید تا آنرا 
برای پیش پرداخت خرید خانه 
اختصاص دهید. برای یک چنین 
هدفی سود سالیانه متوسط 10 
درصد را بــرای خود در نظر می 
گیرید. اما باید بدانید که ممکن 
است سرمایه گذاری شما با افت 
ارزش 5 درصدی )ریســک( نیز 
مواجه شود. حال ببینید که آیا 
تحمل چنین افتی را دارید؟ اگر 
ندارید بهتر است قدری در هدف 

خود تجدید نظر کنید.
زمان مورد انتظار: 

باید بدانید که افق زمانی شــما 
چقدر اســت؟ اگر به ســرمایه 
گــذاری های کوتــاه مدت می 
اندیشید ریسک پذیری شما کم 
خواهد بود لذا به ســود زیاد فکر 
نکنید. همــواره بین مدت زمان 
سرمایه گذاری و میزان ریسک 
پذیری و در نتیجه میزان ســود 
مورد انتظار شما رابطه مستقیم 

وجود دارد. 
سرمایه گذاری یعنی اینکه پولی 
که امروز به آن نیاز ندارید شما را 
در رسیدن به اهداف آینده یاری 

نماید. 
ادامه دارد...

هب انم زیدان پاک!
پیشاپیش سال نو خورشیدی را خدمت مخاطبان گرانقدر 

نشریه خوب پیوند شادباش می گویم! 
آرزومند بهروزی و پیروزی شما  
 »آقای موفقیت« )کیوان نصیرنیا(

9. هنر خودتان را خلق کنید
اگر یک جغد شــب هســتید و 
دوست دارید عصر کارها را انجام 
دهید، این زمان می تواند بهترین 
وقت روزتان بــرای کار بر روی 

نوعی هنر باشد. 
اگر عاشــق نقاشی هستید، چرا 
سعی نمی کنید چیزی معنادار 

خلق کنید؟ 
زمانــی را به پــرورش، بهبود، و 
پیدا کردن عالئق و اهداف واقعی 

زندگی تان اختصــاص دهید. با 
خلق چیزی هنری، ممکن است 
حتی استعدادهای نهفته ای را هم 

کشف کنید.
•

10. اهداف کوتاه و 
بلندمدت تان را مرور کنید

همه ی آدم هــای خیلی موفق 
می دانند چگونه اهداف شــان را 
تجسم کنند. ســعی کنید یک 
برنامه ی 5 یا 10 ساله با تعدادی 

اهداف کوتاه مدت داشته باشید که 
شامل تعدادی مراحل هفتگی و 
حتی ماهانه داشته باشد. تکنیک 
دیگری که می توانید اســتفاده 
کنید، نوشتن اهداف تان و مرور 
آن ها اســت. این کار به سادگی 
اشتیاق شما را برای کسب آن ها 
باال برده، و الهام و انگیزه ی تعقیب 

آن ها را افزایش می دهد.
منبع: »الیف هک« - بازده

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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تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

مجری مراسم   عقد ایرانی
514-825-3170 

استخدام منشی 
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی 

به چند نفر سکرتر،   مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی 
فـورا نیازمند است: 

لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید: 
clinique_Soleil@yahoo.com 

azjune’15U
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 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
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تدریس ریاضیات
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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

استخـــــــدام 
یک موقعیت عالی 
 NISSAN GABRIEL

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم. 

با شرایط مناسب 

لطفا با آقای وکیل محمد تماس بگیرید: 
Wakil Mohammad (Rocky)
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques 
Montréal (Québec)

Tel.: 514-483-7777
NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

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

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information: 

(514) 274-8117
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آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

P2enddc

Tel. : 514-516-9810

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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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

)

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 

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 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

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 

Facebook.com/
paivand.montreal    

فقط 5 دقیقه! 
به ما بپیوندید!خبرهای روز آگاه شوید!

با صرف 5 دقیقه از چکیده 
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 افقي:
1-كاش از حال تشنه خبر داشت!- 

خوراك اندك
2- واحد شمارش اسب- كشوري در 

قاره آفريقا- پنجره قديمي
3- آرام خودمان��ي- كوچكت��ر از 

اقيانوس- خوش چهره و خوشگل
4- عت��اب و تش��ر- ي��ازده!- 

كامل كننده
5- پايه- خوش اندام- وقت، هنگام- 

يار خوش!
 6- پارچ��ه پ��ر س��وراخ!- گ��ذرگاه 

زير كوه- فلز مادر
7- وسعت و فراخنا- مركز فرانسه- 

مار خطرناك
8- مايه نش��اط و خرمي دل- موي 

صورت مردان- عامل بيماري
 9- از خن��ده مي رون��د- ترن��ج- 

حزب هيتلر
 10- جدا- يرقان- از بزرگان قبيله 

قريش بود
11- مايه- نان فرانسوي- بيم- كشيش

12- روش، طريقه- طال- نژاد روسي
13- كارمند- دنيا- پاندول ساعت

14- مسابقه اتومبيلراني- ته بندي كتاب- رنگ
15- روز قيامت- شهر فرش

 عمودي:
1- همه جاي بدن- نوعي نظام اجتماعي و نظام دودماني

2- مددكار- گازي در سطح خورشيد- نوبت بازي
3- راه يافتن- تنبل- تندرست

4- قمر مصنوعي- مخلص و يكرو
5- خشكي – پرنمك- گريه بلند

6- دوستي، محبت- طرز لباس پوشيدن- زردآلوي خشك كرده- ممسك
7- اشك آسمان!- دوستي خالص- موي بلند سر زنان
8- سرود و نغمه- خودرو سنگين وزن- براي اين كه 

9- كتاب مقدس هندوان- گياهي طبي از تيره نعناعيان- انداختن
10- حرف مفعولي- يار- مخفف گوهر- نوعي خار

11- هر نوع فلز- صدا، نغمه- 
شامل همه مي شود

12- فاق��د آرام��ش و امنيت- 
پايتخت كشور كنگو

13- پم��اد قديم��ي- اصرار- 
بچه ترسان معروف

14- درخ��ت تس��بيح- ن��ام 
مردان��ه- طب��ق اص��ل صد و 
پنجاه و نهم تشكيل دادگاه ها 
و تعيين صالحيت آن ها منوط 

به حكم... است
15- مطالعه شكل جانداران و 

اندام هايشان- قسم

 افقي:
1-گوس��فند فربه- بع��د از ليگ 
برت��ر معتبرترين ليگ فوتبال در 

كشور انگليس است
2- آموزش- آش��فته- جايگزين 

رنگ و كاغذ براي ديوار
3- واژه پرسش- بيگانه- يكي از 

بزرگراه هاي تهران
4- از رس��انه ها- نويسنده كالغ- 

دزد
5- آق��اي آلماني- در آن مكان- 
پاي��گاه كارمند از نظ��ر دريافت 

حقوق- خوب
6- كش��وري در ق��اره آفريق��ا- 

ضرباهنگ- تيز
7- خ��وراك- پيدا كردن- توافق 

و صلح
8- نوعي برنج مرغوب- موسيقي 

سياهان- غلبه
9- سرگرد قديم- مرض اختالل 

در كبد- كمدين معروف
10- پايتخت يمن جنوبي –شهری در  افغانستان- انديشمند
11- عيد جدولي- باران شاعر- قاره ما- عمل نفس كشيدن

12- هافبك چلسي- خم بزرگ- ريز و كوچك
13- جسم هادي الكتريسيته- كيسه زير شكم آهو- مرد بخشنده

14- ضد يكرو- داراي مساحت زياد- اندوهگين
15- نويسنده »اينجه ممد«- ريزه علف

 عمودي:
1- مجسمه- اكوتوريسم

2- ردياب- به ديدن بيمار رفتن- منفك
3- محبت- مركز عدسي – موزيك نظامي 

4- كشور آسيايي- شاطر
5- ماتيك- صداي بچه- مانند

6- عالقه- بگرد!- حنا- به سيگار زنند
7- صليب- گناهان- عدد ترتيبي

8- روبيان- دوستي- فهميده
9- بابا- نام خوراكي محبوب- سوره هشتم

10- هم��ان ي��ك اس��ت- 
پارچه نخي ش��بيه اطلس- 

تن و جان- خداي قلندر
11- خوابي��ده- مرك��ز 

اوكراين- مرغي افسانه اي
12- فرزند نتيجه- شهري 

در حومه اروميه
13- تازيان��ه- داراي ميوه- 

رخت و پارچه
14- اش��اره ب��ه نامعل��وم- 

زارع- موجب آرامش
15- نقطه ضعف- ژس��ت 

هنرپيشه

حل جدول عادی شماره 5511 حل جدول ويژه شماره 5511

 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 5512
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 رمزگشايي از موج هاي هامون و هيرمند
از موج هاي »هام��ون« و »هيرمند« كه روزگاري به 
كش��اورزي منطقه جان مي داد و نيزارهاي آن محل كه 
تالقي پرندگان مهاجر ب��ود، بياباني لم يزرع باقي مانده  
اس��ت. پرندگان مهاجري كه پس از بال زدن هاي بسيار 
خود را به اين ش��هر مي رساندند تا پرواز بسياري از  آنها 
توس��ط شكارچيان محلي برچيده ش��ود و سفره آنها را 
رنگين كند. هرچند كاوش هاي باس��تان شناسي نشان 
مي دهد شكار پرندگان مهاجر تنها به سفره هاي ساكنان 
مرموز رنگ نمي داد و از پر و بال آنها استفاده هاي ديگري 
هم مي شده است.  پرندگاني كه مطالعات نشان مي دهد 
بسياري از آنها ديگر هوايي سفر به ايران نمي شوند. غاز 
هندي، غاز گرمس��يري پا كوت��اه، دم قرمز و...  از جمله 
پرندگاني است كه ديگر زمس��تان هاي شهر سوخته را 

نمي خواهند. 
از بيدمجنون، افراها وس��پيدارهايي هم كه آسمان را 
هاشور مي زدند امروز بوته هاي»گزي« بجاست كه هماره 
با بيابان و كوير دم خور و دم خو بوده اس��ت.  از آباداني و 
خرمي ش��هر سوخته، سلسله تپه هايي مانده كه گنجي 
پنهان در خود دارند. بقاياي دولت - شهري باستاني كه 
ب��ا فاصله 56 كيلومتري از زابل دركن��اره جاده  زابل – 
زاهدان اتفاق افتاده اس��ت.  ش��هري كه  از آن به عنوان 
پيشرفته ترين شهر جهان قديم ياد مي شود، چون پيش 
از آن ش��هري يافت نش��ده كه از نظ��ر امكانات و اصول 
شهرنشيني با آن قابل قياس باشد. شهر هر چند سوخته 
ام��ا از جهنم آن آنقدر اثر و داده بيرون آمده اس��ت كه  
باستان شناسان به آن نام بهشت باستان شناسي بدهند. 

شهر س��وخته كش��ف »كنل بيت« يكي از مأموران 
نظامي بريتانيا در دوره قاجار بود. نام شهر سوخته را هم 
او براي اين تمدن س��ه هزار سال پيش از ميالد انتخاب 
مي كن��د. هيچكس نام اصلي اين  ش��هر را نمي داند. اما 
شهر در دو دوره تاريخي مي سوزد و همين مسأله باعث 
مي شود تا بيت نام شهر سوخته را براي آن انتخاب كند. 
بعد از بيت اين »س��ر اورل اشتين« بود كه  به كنكاش 
در شهر سوخته پرداخت. اما مطالعات باستان شناسي با 
حضور »مارتيسو توژي« ايتاليايي در شهر سوخته شروع 

شد. 
او وابس��ته به مؤسس��ه فرهنگي »ايزمئو« )مؤسسه  
ايتالياي��ي مطالع��ات خاورميان��ه و خ��اور دور( ب��ود. 
باستان شناس��ان ب��ه رهبري ت��وژي و با هم��كاري اين 
مؤسس��ه با مركز باستان شناسي ايران از سال 46 تا 57 
به كاوش در شهر سوخته پرداختند. پاي »سيد منصور 
س��جادي«  باستان شناس هم به وس��يله توژي به شهر 
سوخته باز شد تا بعدها مهمترين كاوش ها در اين شهر 
به مديريت او انجام گيرد. او در فصل هاي متوالي به كمك 
پژوهشگران ايتاليايي، فرانسوي، انگليسي  و... خاك را از 
روي يك تمدن ناش��ناخته كنار زد تا نام ش��هر سوخته 
در جهان پژوهشگران و باستان شناسان طنين انداز شود. 
كاوش هايي كه پنج بخش اصلي شهر را شناسايي كردند.  
بخش مسكوني در شمال شرقي شهر قرار دارد. بخش هاي  
»مركزي«، »صنعتي«، »بناهاي يادماني« و »گورستان« 
از جمله بخش هاي شناسايي شده هستند كه به صورت 
تپه هاي متوالي و چسبيده به هم ديده مي شوند. شهري 

كه وسعتي 151 هكتاري دارد. 
 لوحي به خط عيالمي

باستان شناس��ان در كند وكاو هاي خود در اين شهر 
به لوحي »عيالمي« مي رس��ند كه نشان از رونق تجارت 
و اقتصاد شهر سوخته دارد. مهرهاي تجاري هم كه پيدا 
مي ش��ود، ديگر جاي ش��كي براي ارتباط اقتصادي اين 
شهر با دنياي آن روز باقي نمي ماند. مهره هايی که نشان 
مي دهد س��اكنان 5 هزارساله شهر سوخته بازار را خوب 

مي شناختند، ساكناني كه كفش توليد مي كردند. 
مردم��ي كه تيمي از معتبرترين باستان شناس��ان و 
پژوهش��گران ايراني و جهاني هنوز از پس ترجمه زبان 
آنها برنيامده و نمي دانند كه آنها در آن روزگاري كه مغز 
مي ش��كافتند و چشم مصنوعي كار مي گذاشتند به چه 
زبان��ي صحبت مي كردند. تنها چيزي كه پژوهش��گران 
مي توانن��د روي آن صح��ه بگذارن��د  صحب��ت كردن 
 برخي قبايل و سلس��له هاي باس��تاني به زب��ان پهلوي

و اوستايي است.
تحقيقات »ميش��ل كازانوا«، باستان شناس و محقق 
سنگ هاي قيمتي دوران باستان از دانشگاه »رن« فرانسه  
روي اش��ياي لوكس يافته شده در مقبره سلطنتي شهر 

»اور« در بين النهرين و مقايسه آنها  با اشياي تزييني  به 
دست آمده از شهر سوخته  هم او را به اين نتيجه رسانده  
كه بخشي از اشياي مقبره هاي سلطنتي شهر اور از شهر 
سوخته و آسيا به اين منطقه باستاني رفته است: »حاصل 
مقايسه اشياي زينتي  فراواني كه تاكنون از مصر، بحرين،  
سوريه، دانمارك، شوش، جيرفت و شهرسوخته به دست 
آمده اين بوده كه بس��ياري از اين اشياي با ارزش كه در 
معابد و گورستان هاي سلطنتي بين النهرين يافت  شده 
از شهر سوخته، جيرفت و آسياي مركزي به اين منطقه 
آمده و توسط بزرگان مورد استفاده قرار مي گرفته است.«  
مس��أله ديگري هم توجه تي��م كاوش را  به خود جلب 
مي كند. ظروف قيمتي كش��ف ش��ده در شهر سوخته و 
يا جيرفت در گورستان  ها به دست آمده  اما در شهر اور 
اين ظروف به گورستان هاي سلطنتي و معابد اختصاص 
داشت. همين موضوع به اعتقاد كازانوا نشان مي دهد كه  
توليد اين قبيل  اشيا آن قدر در شهر سوخته يا جيرفت 
راي��ج بوده ك��ه در گورهاي مردم اين ش��هرها نيز يافت 
مي ش��ود. مردمي كه به اعتقاد  س��جادي متعلق به يك 

قوم و فرهنگ خاصي نبوده، بلكه اقوام مختلفي بودند که 
مسالمت آميز با هم مي زيسته اند. 

 مردمان صلح طلب
باستانشناسان در ميان هزاران قطعه از اشيای به دست 
آمده در اين ش��هر تاكنون هيچ گونه اثری از سالح های 
تهاجمی و حتی تدافعی به دست نياورده اند. تمام اشياي 
برنده و كشنده ای كه يافت شده از نوع ابزار مورد استفاده 
روزمره و يا  ويژه ش��كار جان��وران و صيد پرندگان بوده 
اس��ت. بنابراين كاوش ها تا به اين لحظه نشان مي دهد 
اهالي شهرسوخته مردماني صلح دوست بوده اند كه از راه 
انجام كارهای توليدی، صنعتی همچون سنگ تراش��ی، 
بافندگی، سفالگری، حصيربافی، پارچه بافی و تيغه تراشی 
ام��رار معاش می كرده اند. آنها ش��غل هاي ديگري  چون 
بازرگانی، دامداری، كشاورزی و ماهيگيری هم داشته اند. 
بازرگاناني كه با مردم ساكن بين دجله و فرات و همچنين 
كشورهايي كه به خليج فارس راه مي بردند، بده و بستان 
داش��ته اند. براي مثال مردم بين النهرين از طريق ش��هر 

سوخته از افغانستان الجورد مي ستاندند. 
اما اين به معني وابسته بودن تمدن شهر سوخته به 
بين النهرين و مصر نيست و باستان شناسان به شدت از 
آن حذر مي كنند. اما آنها از خود مي پرس��ند كه آيا اينها 
هم��ان مردمي بودند كه در حدود ۲۹۰۰ س��ال پيش از 
ميالد از س��وي ش��مال به طرف دهانه رود هيرمند- كه 
براي شهرنشيني مناسب بود- سرازير شده اند و هزارسال 
بعد، در زماني كه مسير رود هيرمند تغيير يافت به طرف 
»دره پنجاب« مهاجرت كردند و در آنجا امپراتوري بزرگ 
»موهنجودارو« و »هاراپا« را تشكيل دادند؟  تحقيقات در 
اين زمينه همچنان وجود دارد و ارتباط ش��هر سوخته با 
شهرها و كشورهاي اطراف هر روز بيشتر مي شود تا آنجا 
كه  محققان روس��ي از ارتباط اقتصادي شهر سوخته به 

تركمنستان هم خبر مي دهند.
 مردم سختكوش 

بررسي ها روي اس��كلت هاي به دست آمده  در شهر 
س��وخته  هم به واكاوي مس��ائل زيادي منجر شد تا از 
ساكنان شهر س��وخته مردماني سختكوش در ذهن به 
تصوير درآيد. بيش از هرچيزي مطالعات »فرزاد فروزانفر« 
انسان ش��ناس اين مس��أله را نش��ان مي ده��د. عوارض 
مهره هاي كمر، چس��بندگي مهره هاي گردن و كمر در 
بقاياي اسكلت هاي زنان و مردان شهر پژوهشگران را به 
اين باور رس��انده كه آنان داراي مشاغل سخت بوده اند تا 
آنجا  كه به گفته فروزانفر در حالي كه سن بروز عوارض 
چس��بندگي مهره ها بعد از ۴۵ سالگي است  در ساكنان 
شهر سوخته ۲۰ تا ۳۰ سال است. مسأله اي كه زن و مرد 
نمي شناسد و نشان مي دهد مردان و زنان در اين شهر  به 

يك اندازه در انجام  كارهاي سخت اشتغال داشته اند. 
 سوءتغذيه مادران شهر

جنين هاي نارس و كودكاني كه پيش از تولد مرده  و 
در بخش مركزي گورستان به خاك سپرده شده بودند، 
باعث ش��د تا فرزاد فروزانفر روي سوءتغذيه مادران شهر 
انگشت بگذارد. البته شواهد ديگري از سوءتغذيه مادران 
به دس��ت نيامده است. همچنين بنابر تخميني كه زده  
شده در گورستاني كه مورد تحقيق قرار گرفته ۵۵ درصد 
از ۶۰ اس��كلتي كه بيرون آمده كودكان كمتر از 9 سال 
بوده اند. باستان شناسان به نكات ديگري هم درباره زنان 

شهر رسيده اند. 
آنها لباس هاي زيبايي ش��بيه »ساري« مي پوشيدند 
و ب��ه آرايش و زيورآالت قيمت��ي خود اهميت مي دادند. 
باستان شناس��ان در گوري به زني ساري پوش رسيده اند 
ك��ه روي لب��اس او از روي س��ينه به پائين ب��ا پولك و 
سنگ هاي قيمتي تزيين شده است. آنطور كه سجادي 
مي گويد در تمام گورهاي متعلق به زنان شهر، سرمه دان، 
سرمه و شانه ديده مي شود. صنعت پارچه باقي در شهر 
غوغا مي كرده و همين مسأله شرايط را براي انتخاب رنگ 
و نق��ش لباس ب��راي زنان مهيا كرده ب��ود.  زناني كه به 
گفته كارشناس��ان اداره ميراث فرهنگي زابل داراي مهر 
شخصي بوده اند. آنها اين مهر را نشانه قدرت مالكيت زنان 

شهر مي دانند. 
 چشم هايش

زن��ان ج��زو ج��دي و قاب��ل توج��ه كاوش ه��اي 
باستان شناس��ي شهر سوخته اند. سال 85 بود كه كند و 
كاوهاي باستان شناس��ان به زني 28 تا 32 س��اله رسيد 
كه چشم باستان شناس��ان را  گرفت.  زني در گوري كه 
شماره 6705 را به خود اختصاص داده بود. اما اين شماره 

  زهراكش�وري / آنچه از »ش�هر س�وخته« باقي مانده و در دنيا پر آوازه شده، خاكستر تمدني 
ناشناخته در 5 هزار سال پيش است. خاكستري از شهري عجيب كه نخستين جراحي مغز را به 
خود ديده، نخستين چشم مصنوعي را  در كاسه چشم زني كاشته، دقيق ترين خط كش را از خويش 
به يادگار گذاش�ته و در نهايت نخستين »انيميشن جهان« يا  آن طور كه »سيدمنصور سجادي« 
سرپرست كاوش هاي اين شهر مي گويد نخستين »پويانمايي« در جهان را به تصوير كشيده است. 
آن هم در سايه س�ار درختان بيد مجنون، افرا و س�پيدار در سيستان و بلوچستان سه هزار سال 

پي�ش از ميالد. ش�هري كه ام�روز با 
دلبري هاي پنج هزارس�اله  توانس�ت 
توجه »ماركو باليني« ناظر آموزش�ي، 
علمي و فرهنگي س�ازمان بين المللي 
يونس�كو را به خود جل�ب كند و گوي 
سبقت را از ش�هر 7 هزارساله شوش 
خوزس�تان ب�راي ثب�ت در فهرس�ت 
جهاني يونس�كو بربايد. شهرسوخته 
اگر معيارهاي يونس�كو را كسب كند 
هفدهمين اثر ايراني خواهد بود كه در 
سال 2014 در فهرست جهاني يونسكو 

به ثبت خواهيد رسيد.

به اين ترتيب چشم مصنوعي شهر سوخته قديمي ترين 
نمونه شناخته شده در جهان به شمار مي رود. چشمي كه 
به نظر مي رسد ماده اصلي آن قير طبيعي مخلوط با چربي 
جانوري باشد.  چشم به اعتقاد سجادي و پژوهشگران ديگر 
تكنيكي فوق العاده دارد. مويرگ هاي تزئيني آن با طاليي 
به ضخامت و قطر كمتر از نصف موي سر در 5 هزار سال 
قبل درس��ت شده و اين اصال شوخي نيست. كاري كه به 
گفته  سجادی طالس��ازان  امروز با تمام امكاناتي كه در 

اختيار دارند از پس انجام آن برنمي آيند. 
باستان شناسان براي مشاهده آن مويرگ هاي تزئيني 
از ميكروسكوپ استفاده مي كنند تا اين سؤال پيش بيايد 
كه آن زمان كه ميكروسكوپي وجود نداشته، چشم پزشك 
شهر  چگونه به اين دقت و ريزه كاري توانسته، چنين چشم 
مصنوعي را بسازد؟ سؤالي كه تنها سؤال بي جواب درباره 
اسرارهاي دفن شده زير شن هاي سيستان نيست. مردمك 
چشم در وسط آن طراحي شده و جز آن، شماري خطوط 
موازي كه تقريبًا يك لوزي را تشكيل مي دهند در پيرامون 
مردمك ديده مي شود. مطالعات سيدمنصور سجادی نشان 
مي دهد كه آثار بسيار كمي از رنگ سفيد به شكل لكه هاي 
بس��يار كوچكي روي بخش سفيده چش��م وجود دارد. او  
احتمال مي دهد اين رنگ س��فيد در زمان استفاده از اين 
شيء روي تمامي بخش صلبيه چشم وجود داشته و بعداً 
به مرور زمان از بين رفته اس��ت.   باستان شناسان در گور 
زن  به يك »كيسه چرمي« در سبدي حصيري رسيدند. 
آنها احتمال مي دهند اين كيس��ه چرم��ي  نوعي »قاب 
عين��ك« بوده كه در مواقع مورد نياز، مثال هنگام خواب، 
از آن براي نگهداري چش��م مصنوعي اس��تفاده مي شده 
است. اين زن يك نكته ديگري هم براي پررنگ شدن در 
ميان يافته هاي شهر سوخته دارد. او برخالف زنان هم عصر 
خود كه قدي كوتاه داشتند، از نگاه باستان شناسان شهر با 
 180سانتيمتر، بلند قدترين زن پيدا شده در شهر سوخته 

تلقي مي شود. 
 نخستين انيميشن جهان

وقتي ايتاليايي ها به سفال منقوش به بز و يك درختچه 
رسيدند، شايد نمي دانستند كه نخستين انيميشن جهان 
را كش��ف كرده اند. بزي كه در پنج حركت برگ درخت را 
مي خورد. اين س��جادي بود كه پس از انقالب نخس��تين 
بار مسأله انيميشن شهر س��وخته را مطرح كرد.»دالرام 
كي منش« كارش��ناس ارشد فرهنگ و زبان هاي باستاني 
هم اعتقاد دارد كه آن مرد يا شايد هم زن شهر سوخته اي 
اي��ن تصاوير را از روي منظومه كه��ن و معروف »درخت 
آسوريك و بز« ساخته است. داستاني كه به كل كل ميان 
درخت و بز و فخرفروشي هاي آنچه دارند مربوط مي شود، 
در نهايت اين بز اس��ت كه مي تواند درخت آسوريك را از 
ميدان به در كند و ش��واهد و داليلي را رو كند كه نشان 

دهد از آسوريك مفيدتر است. 
 جراحي مغز

يكي از شگفت انگيزترين يافته  هاي اين شهر، پيدايي 
نشانه هاي كهن ترين جراحي مغز در شهر سوخته است. 
جمجمه اي از دختري 12 يا 13 ساله كه در 4800 سال 
پيش، پزشكان آن ديار براي درمان بيماري هيدروسفالي 
)جمع ش��دن ماي��ع درجمجمه( بخش��ي از اس��تخوان 
جمجمه او را برداش��ته و جراحي كردند. باستان شناسان 
شهر مي گويند كه دخترك  مدت ها بعد از اين عمل زنده 
مانده است. باز هم اين سجادي بود كه براي نخستين بار 
جراحي جمجمه در بهشت باستان شناسان را پيش روي 

همگان نهاد. 
 خط كش 5 هزار ساله

خاك ها كنار زده مي شد تا گرد فراموشي  از روي يكي 
از پرخبرترين تمدن هاي شرق كش��ور برداشته شود. در 
همين كاوش ها بود كه باستان شناس��ان به يك خط كش 
ساخته شده از چوب »آبنوس« رسيدند. خط كشي كه به 
گفته سجادي به طول 10 سانتيمتر با دقت نيم ميليمتري 
س��اخته شده بود. كشف خط كش در شهر سوخته زابل، 
باستان شناس��ان را به اين نتيجه رساند كه  ساكنان اين 
شهر باستاني داراي پيش��رفت هاي زيادي در زمينه علم 

رياضيات بوده اند.
 تخته نرد، بازي باستاني

كاوش ها از گوري باس��تاني به ش��ماره  761 به تخته 
نردي ب��ا 60 مهره رس��يد كه مطالعات روي آن نش��ان 
مي ده��د اين تخته نرد بين 100 تا200 س��ال  از تخته 
نرد گورستان س��لطنتي »اور« در بين النهرين قديمي تر 
اس��ت. همين تفاوت باستان شناس��ان را ب��ه اين نتيجه 
رس��اند كه بايد از  اين تخته نرد ب��ه عنوان قديمي ترين 
تخته نرد يافت ش��ده در جه��ان ياد كرد. تخته نردي كه  
همچون خط كش 5 هزارس��اله از چوب آبنوس س��اخته 
ش��ده و به شكل مس��تطيل اس��ت.آبنوس در سيستان 
نمي رويد و باستان شناس��ان احتمال مي دهند كه چوب 
آن از هند وارد ش��ده باش��د.روي  تخته   ماري است كه 
۲۰ب��ار به دور خود مي خزد و دمش را به دهان مي گيرد. 
اي��ن تخته نرد ۲۰خانه ب��ازي دارد. مهره هاي آن در يك 
ظرف سفالي در كنار تخت نرد قرار داشت و از سنگ هاي 
 رايج در ش��هر س��وخته يعني  الجورد، عقي��ق و فيروزه 

تراش خورده است.
 بي توجهي به محيط زيست

 شهر سوخته اي ها هرچند با شهروندان امروزي ايران 
تفاوت��ي ويژه دارند ام��ا در يك نكته ب��ا آدم هاي معاصر 
اش��تراك دارند. كاوش هاي س��يدمنصور سجادي نشان 
مي دهد كه آنها هم در شهرك سازي هاي صنعتي توسعه 
پايدار را جدي نگرفته اند.  بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه 
در ش��هر صنعتي شهرس��وخته براي روشن كردن موتور 
كارگاه هايي چون س��اخت س��فال و جواهرات از درختان 
منطقه به عنوان سوخت استفاده كرده اند. باستان شناسان 
در كاوش هاي  خود به بقاياي س��وخته چوب ها رس��يده  
و آن را س��ندي در راس��تاي از بين رفتن پوشش گياهي 

منطقه مي دانند.
 شهر سوخته؛ هفدهمين اثر جهاني ايران

در نهايت ش��هر س��وخته اگر در فروردين ماه س��ال 
آينده بتواند جواز ورود به آثار جهاني يونس��كو را كس��ب 
كند، پس از تخت جمش��يد، پاسارگاد، چغازنبيل، تخت 
س��ليمان، ميدان نقش جهان، گنبد سلطانيه، بم و منظر 
فرهنگي آن، بيستون، كليساهاي آذربايجان، مقبره شيخ 
صفي الدين اردبيلي، سازه هاي آبي شوشتر، كاخ گلستان، 
باغ هاي ايراني،  بازار تاريخي تبريز، مسجد جامع اصفهان 
و ب��رج گنبد قاب��وس به عنوان هفدهمين اث��ر ايراني در 
فهرست جهاني يونسكو قرار خواهد گرفت. فهرستي كه 
هم مي تواند در زمينه كارشناس��ي به شهر كمك كند و 
هم اين كه ش��هر سوخته را در مسير گردشگران جهاني 
قرار دهد. شهري كه دومين آتش سوزي در 1800 سال 
پيش از ميالد به گفته منصوري نقطه پاياني  بر تمدن و 
فرهنگش بود اما خاكستر هاي آن حرف هاي زيادي براي 

گفتن دارد. 

ع��دد مهمي نبود. آنچه اين گ��ور را به يكي از مهمترين 
يافته هاي تاريخ باستان شناسي شهر سوخته تبديل كرد، 
چش��م چپ صاحب آن بود. چشمي كه نه به خاطر رنگ  
آن يا به  خاطر ش��هاليي اش، كه به دليل مصنوعي بودن 

آن باستان شناسان را شيفته خود كرد. 
چش��مي كه بيش از 4 هزار س��ال همچنان در كاسه 
س��ر زن جا خوش كرده و از اسكلت جدا نشده بود. البته 
پيش از كشف اين چشم، چشم هاي مصنوعي در مصر و  
خاورميانه كشف شده بود كه به گفته سجادي متعلق به 

اواخر هزاره سوم است. 

خاكسترهایی از جنس تاریخ و تمدن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ن ف ر س ن گ ر و ي ي خ ش د ن

2 م ي گ و گ ل ه ب و ك ا و

3 ك ل ج و ا ر ف س ف ر ل س

4 م ع ا ص ر ز ل ا ن ر ت

5 د ا ه ل م ر ا د و ا ش ر

6 س ي ر ت ك ل ي ن ي ك ب ي ا

7 ت ا ف س ا ك ن ا ل گ و د

8 گ ل ه و ي ه و ل ر م ل ا

9 ا م د ر ن م ق و ا ل ا م

10 ه د ف ه ا ت د ا گ ك و ك و

11 ا ج ر ي ت ب ا ر ا ت و س

12 ي ح ا د س د ر و ا ر و

13 م ر ر ا س م ج و ا ب ا م

14 ن و د ن ا ش ا ن ت ا ف ي

15 ي ح ي ي گ ل م ح م د ي خ ر م

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ا خ ر ش ا خ و د م د ا ش ت ن

2 د ي ب ا ت ف ت و ر ه ي س

3 ا ا گ ي ش ه ت ج س س ز ر

4 م ن ز و ي د ي ا ه م ي

5 ق ر م ز ش ي ه ه ا ر ل ن

6 ر و س ا ن ا گ و ا ر م و م

7 ه و ي ن و ك ر و ي ا ر ق

8 ض ل ك ا ش ي ك ا ت ب ه ا

9 ي ا ج ر ا ت ر ن م چ و ن

10 ا ن س س ب ز ق ب ا ر ي م ل

11 ا و ا ز ه ا و ن ر س ن و

12 ل ن ي ا ي ي ا ق ا ي ي

13 د ب ب ل ب ل ب ه م ن م ع

14 ي ا ن ف ر ر ج ا ا و ي ز

15 ن ش ا ط ا ص ف ه ا ن ي ا ن ت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 شهرسوخته
  براي جهاني شدن 
 گوي سبقت را 
ازشهر شوش ربود

چشم مصنوعي شهر سوخته قديمي ترين نمونه شناخته شده 
در جهان به شمار مي رود 

چهره بازسازی شده زنی 5 هزار ساله که چشم مصنوعی داشت

  چش�م مصنوع�ي ش�هر س�وخته 
قديمي ترين نمونه ش�ناخته شده در 
جهان به ش�مار مي رود. چش�مي كه به نظر 
مي رس�د ماده اصلي آن قير طبيعي مخلوط با 
چرب�ي جان�وري باش�د.  چش�م ب�ه اعتقاد 
سجادي و پژوهش�گران ديگر تكنيكي فوق 
الع�اده دارد. مويرگ هاي تزئيني آن با طاليي 
به ضخامت و قطر كمتر از نصف موي سر در 
5 هزار س�ال قبل درس�ت ش�ده و اين اصال 

شوخي نيست.

  كاوش ها از گوري باستاني به شماره  
761 به تخته نردي با 60 مهره رسيد 
كه مطالعات روي آن نشان مي دهد اين تخته 
ن�رد بي�ن 100 ت�ا200 س�ال  از تخت�ه نرد 
گورس�تان س�لطنتي »اور« در بين النهري�ن 
قديمي تر است. همين تفاوت باستان شناسان 
را به اين نتيجه رساند كه بايد از  اين  تخته 
نرد به عن�وان قديمي ترين تخت�ه نرد يافته 

شده در جهان ياد كرد
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 Trump’s latest executive order
Banning people from 7 countries and more

It goes without saying that 
Mr. Trump’s order is a racist 
action.
Mr. Trump claims he wants 
to make America great again.
How can America be great 
again when the president 
elect has banned 7 countries 
from entering the United 
States of America, this 
also includes those with a 
permanent resident status in 
Canada. 
How can this be allowed? 
What happened to God Bless 
America?  
What happened to freedom 
of the people? 
What happened to the Land 
of Opportunity? 
Will Mr. Trump’s ban make 
America great again?
In the field of work I am in, 
it has given me the oppor-
tunity to see first-hand how 
this is affecting permanent 
residents of Canada who 
are citizens of the 7 banned 
countries. 
It is stopping families from 
visiting their loved ones in 
the United States, they don’t 
want to risk the consequenc-
es that faces them ones they 
arrive at the U.S. Border.  
They ask themselves will 
they be stopped at immigra-
tion, will they be allowed 
in, will they be asked to turn 
back? 
Many from the 7 banned 
countries need to travel to 
the U.S. on business, for 
seminars, for conferences, 
etc.  
These are all questions peo-
ple are asking themselves.  
The new order bans refugees 
for 120 days and visitors 
from Syria, Sudan, Iran, 
Somalia, Libya and Yemen 
for 90 days.  It does not af-
fect dual citizens of Canada 
and the affected countries, 
such as Iranian-Canadians 
Syrian-Canadians, who are 
still allowed to travel to the 
U.S. with their Canadian 
passports. 
The ban was immediately 
blasted by civil liberties and 

human rights groups bigoted 
and unconstitutional. 
The original order wreaked 
havoc worldwide.  The 
administration was forced to 
scramble to reassure allies 
like Canada that, contrary to 
their initial statements, dual 
citizens of those countries 
were not covered by the ban. 
Trump attempted a low-
er-profile rollout this time.  
He signed the order without 
any members of the media 
present, merely tweeting a 
photo, and deployed three 
administration officials to 
talk about it on camera rather 
than doing so himself. 
The order has been vigorous-
ly questioned, even by the 
government itself.  
Nobody from any of the 
banned countries has killed 
an American in a terror 
attack.  
After Trump issued the first 
version of the 90 day ban in 
January, Canada’s immigra-
tion Minister Ahmed Hussen 
said he has been assured by 
the White House that per-
manent residents of Canada 
could go the U.S. as usual.  
But the language of the 
second version is not nearly 
straightforward. 
The revised ban, signed by 
Trump explicitly says that a 
“Landed Immigrant” from 
Canada needs to apply for 
a “waiver” that “may” be 
granted on a “case-by-case 
basis,” at the discretion of a 
consular officer or another 
official from U.S. Customs 
and Border Protection. 
It is not yet clear how strict 
or generous the U.S. govern-
ment will be in giving such 
waivers to people applying 
at consulates in Canadian 
Cities, or whether there will 
be any consistent policy at 
all. 
Despite the waiver require-
ment, Canada is still getting 
priviledged treatment in 
the new order.  There is no 
explicit waiver provisions 
allowing entry by permanent 
residents of Australia or the 

United Kingdom. 
Trump’s new order has 
already affected many per-
manent residents of Canada.  
Some are boycotting from 
going to the U.S. 

A great example we have 
is Mr. Asghar Farhadi, 

director and screenwrit-
er who was nominated at 
the Oscars for his movie 
“The Salesman” and won 
an Oscar.  Mr. Farhadi 
came to the decision not to 
be present at the Oscar’s 
because of Trump’s new 
order. Although Mr. Farhadi 
was present to accept his 
Oscar for “The Separation” 
in 2012. He refused to be 
present for his nomination of 
“The Salesman” to support 
his Iranian people. Accepting 
on his behalf was Dr. Firouz 
Naderi and the First Iranian 
woman to travel into space 
Anousheh Ansari. 
Iranians around the world 
were very proud of Mr. 
Farhadi for standing by his 
principles.  On the other 
hand, Mr. Farhadi lost the 
opportunity for not speak-
ing up for his people by not 
being present.  
In my opinion- and may 
I point out that this is my 
opinion only-  Mr. Farhadi 
should have been present to 
accept his well earned Oscar, 
this would have given him 
the opportunity to speak up 
for the Iranian people.  
By not being present Mr. 
Farhadi made Trump win.  
I understand that Mr. Far-
hadi’s action were simply to 
stand by his people, at the 
same time an opportunity 
was lost. 
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in your 
everyday life. 
___________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com 

Immigration 87 آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

خطبه

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

جلسه رفع اشکال و تمرین 
تنظیمات دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسی در شب 

و عکسهای خانوادگی

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

اسپشیال این شماره:

معرفی چاپگر حرفه ای
  Canon Pixma Pro-100

ظهور عکاســی دیجیتال باعث 
شد که دســتگاه های حجیم و 
پرهزینه چاپ عکس به تدریج از 
گردونه خارج شده و تکنولوژی 

چاپ عکس متحول گردید. 
هرچنــد که با ظهور عکاســی 
دیجیتال، نیازی به چاپ تمامی 
عکسهایی که میگیریم نیست و 
همه را میتوانیم بر روی مانیتور 
کامپیوتر ببینیم، ولی بهتر است 

هر از گاهی چند تا از عکسهای 
خودمان را چاپ کنیم و با نصب 
آن در منــزل و محل کارمان، از 
مشــاهده آن بیشتر لذت ببریم. 
تقدیم چند قطعه عکس به پدر 
و مادر و عزیزانمان هر از گاهی، 
باعث خوشحالی آنها خواهد شد. 
خیلــی از مغازه های عکاســی، 
خدمات چاپ عکس را نیز انجام 
داده و میتوان به هر ابعادی عکس 
ســفارش داد. چــاپ 
عکس با تعداد پایین را 
میتوان به همین مغازه 
ها سفارش داد ولی اگر 
تعداد عکســهایی که 
سفارش میدهیم نسبتا 
است  بهتر  باشد،  زیاد 
که یک چاپگر کوچک 
خانگی سفارش داد و از 
آن استفاده نمود. اما اگر 
قرار اســت از چاپگر در 
کرده  استفاده  استودیو 
برای مشتریان،  و دائما 

عکــس 
با ابعــاد بزرگ چاپ 
کنیم، حتما باید یک پرینتر 
گردن کلفت داشته باشیم تا 
نیازهای کاری مــا را جوابگو 

باشد.
چاپگر پیکســما پــرو 100، 
یکی از بهترین و معروفترین 
محصــوالت شــرکت کنون 
بــوده و پــس از ورود به بازار، 
عالقمندان فراوانــی پیدا کرده 

است. 
ویژگیهای این چاپگر را به طور 

خالصه در زیر ذکر مینماییم:
•  پیکسما پرو 100 یک چاپگر 
بی سیم )وایرلس( بوده و میتوان 
آن را در هر جای منزل یا محل 
کار نصب نمود. همچنین قابلیت 
نصب وایرلس به چند کامپیوتر به 
صورت همزمان را دارد. طبیعتا 
این امکان در جایی قابل استفاده 
اســت که دسترسی به اینترنت 
وجود داشته باشد. در جاهایی هم 
که اینترنت در دسترس نیست، 
میتوان مثل هر چاپگر دیگری و 
از طریــق کابل مخصوص، آن را 
به روش سنتی به کامپیوتر وصل 

کرده و از آن استفاده نمود.
•  این پرینتر، یک چاپگر جوهر 

افشان یا Ink Jet میباشد.
•  بزرگترین ابعاد کاغذ عکاسی 
که در این چاپگر مورد استفاده 
قرار میگیرد به اندازه 13 در 19 
اینچ بوده و پوســترهای نسبتا 
بزرگی به ما میدهد. البته امکان 
چاپ عکس با ابعاد کوچکتر نیز 
با آن مقدور میباشد که در پایین 

ذکر میگردند:
4 x 6 po, 5 x 7 po, 8 x 10 
po, 11 x 17 po

•  این چاپگر مجهز به 8 کارتریج 
رنگ بوده و همین ارائه تعداد رنگ 
بیشتر باعث شده که عکسهای 
چاپ شده، بســیار با کیفیت و 
واقعی بوده و به تصاویری که بر 
روی مانیتور میبینیم شــبیه تر 

باشند.
•  کیفیــت عکس و تعداد نقاط 
بسیار ریزی که تصویر را بوجود 
میآوردند در حد حرفه ای بوده و 
به تعداد ppp 2400 x 4800 در 

اینچ میباشد.
•  این چاپگر با نرم افزار خاصی 
ارائه شده که با اکثر نسخه های 
وینــدوز، مک و فتوشــاپ نیز 
سازگار بوده و توانایی پشتیبانی 
اکثر فایلها را دارد. یکی دیگر از 
قابلیتهای این نرم افزار، تصحیح 
اتوماتیــک نــور و رنگ عکس 
است. البته اکثر عکاسها ترجیح 
تصحیح  عملیات  که  میدهند 

اتوماتیک عکس فعال نباشد!
•  از آنجایی که دقت بســیار 
زیادی برای چاپ عکس دارد، 
ســرعت چاپ آن نسبتا پایین 
بــوده و جزء ســریع ترین ها 

نمیباشــد. البتــه در جایی که 
صحبت از کیفیت بسیار باال باشد، 
مقوله سرعت چاپ در اولویتهای 

بعدی قرار میگیرد.
برنامــک  •  شــرکت کنــون 
 Easy Photo Print )اپلیکیشن(
را برای این چاپگر طراحی کرده 
کــه میتوان عکســهای ذخیره 
شده بر روی تلفن هوشمند را به 
سادگی و بدون اتصال با کابل یا 
بدون نیــاز به کامپیوتر، براحتی 
و مستقیما بر روی پرینتر چاپ 
کرد. این برنامک را میتوان بطور 
مجانی بر روی گوشی های اپل 
و اندرویــد نصب نمــود. امکان 
چاپ مستقیم عکس از روی اکثر 
دوربینهای کنون نیز بدون نیاز به 

کامپیوتر موجود میباشد.
•  یکی دیگر از ویژگیهای دیگر 
این چاپگــر که باعث محبوبیت 

آن شده اســت، تهیه عکسهای 
سیاه و ســفید با کیفیت بسیار 
باال میباشــد. همین باعث شده 
که تصاویر تولید شــده در این 
ماشــین چاپ مدرن، به کیفیت 
عکسهای سیاه و سفید به جای 
مانــده از ســالهای ابتدایی قرن 
گذشته باشد. دلیل این ویژگی، 
وجود رنگهای خاکستری روشن، 
خاکستری تیره و مشکی در بین 

کارتریج رنگها میباشد.
•  مصرف جوهر آن نسبتا پایین 
بوده ولــی هزینه خرید کارتریج 

رنگ نسبتا باال میباشد.
•  بــا این چاپگر میتوان بر روی 
»ســی دی«، »دی وی دی« و 
»بلو ری« هم تصویر چاپ نمود 
و وسایل مربوطه بر روی پرینتر 

نصب شده است.
•  این چاپگــر با وزنی در حدود 

25 کیلوگرم یک پرینتر نســبتا 
سنگین و حجیم محسوب شده 
و اگــر دائما در حــال جابجایی 
هســتید، این بعد قضیه را هم 
در زمان خریــد در نظر بگیرید. 
با وجــود ابعاد بزرگ، این چاپگر 
نسبت به سایر چاپگرهای دیگر 
نسبتا کم صداتر بوده و آلودگی 

صوتی زیادی ایجاد نمیکند.
•  شــرکت کنون ادعا کرده که 
عکسهایی که با این چاپگر و در 
آلبوم عکس نگهداری شــوند، تا 
200 سال زیبایی خود را حفظ 

خواهند کرد.
•  قیمت این چاپگر بین 400 تا 

500 دالر میباشد. 
این اطالعات از وبسایت شرکت 
کنون کانادا استخراج شده است.

  •
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روایت غرب از اسالم پس از 
یازده سپتامبر

او در مورد تصویر اسالم در غرب، 
گفت: »تصور می کنم در برهه ای 
بسیار خطرناک از تحوالت جهانی 
هســتیم، چراکه از زمان یازده 
ســپتامبر اغلب این دولت های 
غربی بوده اند که توانسته اند روایت 
شکل گیری رابطه میان اسالم و 
غرب را کنترل کنند. جورج بوش 
به صراحت گفتــه بود که ما در 
جنگ با مذهب اسالم نیستیم، 
بلکه در حــال جنگ با گروهی 
افراط گرا هستیم که تنها بخشی 
از یک مجموعه بزرگتر متشکل از 
افرادی است که بسیاری از آن ها 

آرمان های دموکراتیک دارند.«
وی افــزود: »اما حــاال در غرب 
دولت ها،  برخــی  که  می بینید 
برخی گروه هــای ملی گرا روی 
کار آمده انــد که اعتنایی به این 
مسئله ندارند و تالش می کنند 
بــا هراس افکنــی نســبت به 
تفاوت های فرهنگی برای اهداف 
سیاسی خود، سوءاستفاده کنند. 
اینکه حاال یکی از  متأســفانه، 
همین افراد در ایاالت متحده به 
قدرت رســیده و می تواند از این 
نگرانی عمومی از اســالم برای 
تحــت تأثیر قــرار دادن جامعه 

استفاده کند. این مسئله ای بسیار 
خطرناک است، چراکه می تواند 
بــه شــکل گیری واکنش های 
متقابل در جهان اســالم و دیگر 

کشورهای غربی منجر شود.«

فرمان ترامپ احمقانه است
فوکویاما با بیان اینکه کشورهای 
غربی برای مبارزه با تروریســم 
باید مردم منطقه را با خود همراه 
کنند، به انتقاد از سیاســت های 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
گفــت:  و  پرداخــت  آمریــکا 
»بسیاری از دوستان و همکاران 
من به واسطه این فرمان احمقانه 
ممنوعیت سفر که دولت جدید 
در هفته نخست حضورش صادر 
کرد، گیر افتادند یا نتوانستند ]به 

آمریکا[ سفر کنند.«
وی افزود: »این کار، توان ایاالت 
متحده برای دریافت شناخت از 
منطقه، برقراری ارتباط و درک 
تحــوالت این منطقــه را قطع 
می کنــد. به همیــن دلیل هم 
هست که می گویم در وضعیت 
خطرناکی قرار داریم. هرچند که 
تصور می کنــم دونالد ترامپ به 
حرف های فردی مثل من گوش 
نمی کند، اما ما آمریکایی ها باید 
این بحث را ادامه دهیم و بگوییم 

که راه جایگزینی هم برای رفتار با 
مردم این منطقه و مردم خودمان 

وجود دارد.«

نقش خالء هویتی
او در مورد فضای شــکل گیری 
جنگ جهانی و ظهور نازیسم و 
فاشیسم، گفت ملی گرایی در اروپا 
زمانی شکل گرفت که دهقانانی 
که تازه وارد فضای شهری شده 
بودند، دچار بحران هویت شدند. 
در این زمان مثال نازی ها آمدند و 
گفتند شما بخشی از یک جامعه 
بــزرگ، به عنوان آلمــان نازی 
هستید و این به آن ها هویت داد.

به گفتــه فوکویاما، گســترش 
ارتباط مردم خاورمیانه با مردم 
کشورهای توسعه یافته در آن ها 
یک خأل هویتــی ایجاد کرده و 
تأثیر مشابهی بر جای گذاشته 
اســت. افرادی مثل »اسامه بن 
الدن« سرکرده سابق القاعده یا 
»ابو بکر بغدادی« سرکرده داعش 
از این وضع اســتفاده کرده و به 
این افراد می گویند شما بخشی از 
یک جامعه بزرگتر به نام خالفت 

اسالمی هستید.

ظهور دوباره ملی گرایی، نتیجه 
ناکامی های جهانی سازی

فوکویامــا گفــت هرچند موج 
همگرایی در جهان در بعد کالن 
نتایج اقتصادی بسیار مثبتی در 
پی داشته، اما مسئله این است که 
این رشد در جوامع توسعه یافته 
همگن نبوده است، به این معنی 
که طبقه کارگر که خود را طبقه 
متوسط به شمار می آورد، اکنون 
شــاهد کاهش درآمد است و با 
مشکالت اقتصادی دست و پنجه 

نرم می کنند.
وی افــزود: »این هــا افــرادی 
هستند که به »برگزیت« )خروج 
بریتانیــا از اتحادیــه اروپا( رأی 
دادند، بــه دونالــد ترامپ رأی 
دادند. همچنین افــرادی که از 
از  می کنند،  حمایــت  اردوغان 
پوتیــن حمایت می کننــد و از 
)نخست وزیر(  اوربان«  »ویکتور 
در مجارستان حمایت می کنند. 
آن ها قشر تحصیل کرده یا جوان 

یا شهری نیستند. 
بــه همین دلیل هــم این افراد 
)افــرادی چــون اردوغــان( در 
پایتخت کشورهای خود چندان 
محبوب نیســتند. مثــال آنکارا 
یا اســتانبول مرکز مخالفت با 
اردوغان است و این افراد بخش 
اعظم حمایت خود را از ســوی 
افراد کمتر تحصیل کرده و کمتر 

شهری دریافت می کنند. این ها 
افرادی هستند که به اندازه طبقه 
ممتاز شهرنشین از مزایای جهانی 
شــدن بهره نبرده اند. اکنون در 
ایاالت متحده هم شاهد همین 

مسئله هستیم.«

»بنیان های دموکراتیک آمریکا« 
در معرض تهدید

وی در پاســخ به این سوال که 
آیا ظهور شــخصی چون ترامپ 
نهادهــای دموکراتیک آمریکا را 
زیر در معرض تهدید قرار داده، 
گفت: »اصال دوســت ندارم در 
مورد کشور خودم اینطور صحبت 
کنم، اما به یاد نمی آورم که هرگز 
نهادهــای بنیادین دموکراتیک 
آمریکا مانند یک ســال گذشته 
مورد هجمه مــداوم قرار گرفته 
باشند. باید بگویم که پیش بینی 
من این است که ساز و کارهایی 
که برای کنتــرل قدرت تعبیه 
شده اند، نهایتا از این برهه عبور 

کرده و موفق می شوند.«
»اما شــما  افــزود:  فوکویامــا 
رئیس جمهــوری داریــد کــه 
مشــروعیت بنیادین بسیاری از 
نهادهــای دموکراتیــک ایاالت 
متحده را زیر سوال می برد: مدیران 
بانــک مرکزی، ســرویس های 

جریان  رســانه های  اطالعاتی، 
غالــب. هر بار کــه این ها کاری 
می کنند که او نمی پسندد، سریع 
به توییتر می آید و به آن ها حمله 

می کند.«
این کارشــناس آمریکایی ادامه 
داد: »دموکراسی مبتنی بر اعتماد 
است و زمانی که شما به صورت 
مــداوم از نهادهــا اعتمادزدایی 
می کنیــد، نهایتــا چیــزی از 
به  باقی نمی ماند.  دموکراســی 
همین دلیل تصور می کنم ما در 
ایاالت متحده در برهه ای بسیار 
مهم قرار داریم. من تصور می کنم 
که نهادها دوام می آورند، ولی به 
هر حال کشمکشــی در جریان 

خواهد بود.«
او در بخش دیگری از این نشست 
با اشــاره به مشــکالت ناشی از 
جهانی ســازی از جملــه افول 
از  اقتصادی گروه هایی  وضعیت 
مردم جامعه و اقبال این افراد به 
پوپولیسم، گفت: »فکر می کنم 
پیام این مسئله روشن است. این 
که جهانی سازی اگر فاقد ساز و 
کارهای حمایتی برای بازندگان 
جهانی سازی باشد، نتیجه نخواهد 

داد.«
•

»بنیان های دموکراتیک آمریکا «...   << ادامه از صفحه: 6

در شهــر... 
به بهانه برگزاری چهارمین دوره 

»جشن واژه ها«
مهدیه مصطفایی

واژه ها«  »جشن  دوره  چهارمین 
روز یک شنبه 26 فوریه 2017 در 
سال مدرسه Face واقع در 3449 
برگزار شد.   University خیابان
رقص و تئاتر، شــاهنامه خوانی، 
موسیقی به شــکل تکنوازی  و 
گروه نوازی، روایت قصه های ایرانی 
و نمایشــگاه نقاشی بخش  های 

عمده جشنواره  ی »واژه ها« بود.
»جشن واژه  ها« چهار سال پیش 
به همت مدرســه ایرانی دهخدا 
آغاز شــد و طی این چهار دوره 
هربار از ســال پیــش پربارتر و 

متنوع تر شد. 
وارد ســالن اصلــی برنامــه که 
می شــوید اولیــن چیــزی که 
شرکت کنندگان را به خود جذب 
دیواری  نقاشــی های  می کنــد 
دانش آموزان فارســی زبان است. 
روی دیوار ســمت راستی سالن 
پر بود از نقاشی هایی که هر یک 
موضوع یک ضرب المثل بودند. از 
»مــرغ یک پا دارد« گرفته تا »با 
یک گل بهار نمیشه«. دقایقی به 
برگزاری مراسم جشن واژه ها باقی 
است. عالقه مندان، خانواده های 
هنرمندان و حضور چند شبکه 
و رسانه فارسی زبان برای پوشش 

این جشن چشم گیر است. 
دور تا دور سالن ورودی میزهایی 
قرار دارد که اسپانسرها با نمایش 
کارهای خــود قصد جلب توجه 

دارند. اما بخش خوراکی ها مثل 
همیشه بخش شلوغی است. 

شــروع برنامه با هنرنمایی دو 
مجــری جوان یلــدا و کیانا با 
معرفی و تعریف از ضرب المثل 
قطره جمــع گردد  »قطــره، 

وانگهی دریا شود« آغاز شد. 
مجریــان جوان بــا لهجه ای 

کــه برگرفتــه از فرهنگ زبانی 
کاناداســت در تــالش بودند تا 
بتوانند به بهترین شــکل برنامه 
را هدایت و اجرا کنند. در بخش 
اول برنامه گروه موسیقی کودکان 
رمی با مدیریت بهار احســانی و 
تک نوازی دوتار مهرشاد بخشی 
آغاز شــد. فعالیت آکادمی رمی 
در بخش موسیقی جشن واژه ها 

بسیار پررنگ بود. 
در حالی که تشویق های حضار 
برای خاتمه کار گروه موســیقی 
کودکان همچنان ادامه داشــت، 
بــا ضرب المثل  برنامه  مجریان 
»جیک جیک مستونت بود، یاد 
زمستونت بود« برنامه را به سوی 
بخش های متنــوع تری هدایت 
کردند. شاهنامه خوانی با مدیریت 
مونا ضرابی و مژگان معالی تفتی، 
گروه رقص به سرپرستی شادی 
اولیایی، همنــوازی گروه تنبک 
آکادمی رمــی به مدیریت مریم 
تژده، گــروه رقــص دهخدا به 
برگزار  مشعوف  نیما  سرپرستی 

شد. 

پــس از اعالم پایــان بخش اول 
برنامــه و زمــان پذیرایی 
بــه مــدت 20 دقیقــه، 

گروه رقص »ســایه ها« به 
سرپرســتی ســهیال شایان 

شروع بســیار خوبی برای بخش 
دوم برنامه بود. ســهیال شــایان 
که سال گذشته نیز با ارائه هنر 
رقصی متفاوت شرکت کنندگان 
را ســوپرایز کرده بود امسال نیز 
با رقصی زیبــا از گروهش مورد 
تشویق شــرکت کنندگان قرار 

گرفت.
در ادامه برنامه ســونیا نجفی به 
تک نــوازی ســنتور پرداخت و 
بخش دوم شاهنامه خوانی برگزار 
شد. ســپس گروه رقص مدرسه 
دهخدا بخش دومی از برنامه اش 
را اجرا کرد و در گروه موســیقی 
به سرپرستی ارسام انوری پایان 

بخش این برنامه بود.
اکرم  از شــرکت کنندگان  یکی 
بهنــام بــه خبرنگار مــا گفت: 
»دخترم که همــراه من در این 
برنامه بــود خیلی لــذت برد و 

مشتاق یادگیری هر چه بیشتر 
فرهنگ ایرانی است. انتظار من از 
این جشن برای بچه ها و کودکان 
مان این است که ریشه هایشان 
را بهتر بشناسند و بفهمند که از 
کجا آمده اند و با تاریخ و فرهنگ 
خانوادگی خود ارتباط برقرار کرده 
و یاد بگیرند تنوع فرهنگی ایرانی 
را در زمینه های مختلف موسیقی 

رقص و تئاتر.« 
این شرکت کننده در پایان گفت: 
»ما، تمامــی خانواده های ایرانی 
در مونتــرال، بایــد از این گونه 
رخدادها حمایت کنیم و شخصا 
امیدوارم که این برنامه هرســال 
باشکوه تر برگزار شود و با استقبال 

گسترده تری روبرو شود.«
فرهــاد نیز بر این بــاور بود که 
»هــر گونه فعالیــت فرهنگی  و 
اجتماعی به منظور گســترش، 
رشد و شناسایی فرهنگ ایرانی  

بسیار پســندیده، قابل احترام و 
شایسته حمایت اســت، از این 
رو به عنوان یک شــرکت کننده، 
برگزاری جشن واژه ها را از طرف 
قدمی   دهخدا  مدرســه  فعاالن 
بسیار موثر در پیشبرد این اهداف 
میبینم بخصــوص که مجریان 
این جشــن ها فرزندانی هستند 
که علیرغم دوری شــان از ایران 
هنوز دلبستگی و احساس شان 
به فرهنگ ایرانــی  را به بیننده 
انتقال می دهند و او را به تحسین 

و تقدیر وا می دارند.«
ســارا که دخترش در جشــن 
هنرنمایــی می کرد نیــز درباره 
جشن واژه ها گفت: »جشن واژه ها 

جوانه ای است در حال رشد. سال 
به سال بزرگتر، زیباتر و کامل تر 
می شود. با توجه به این که این 
فســتیوال نوپاست حتما دارای 
مشکالتی و ایراداتی هم هست 
که باید بــا هم فکری و هم یاری 
دیگــران رفع شــود و امیدوارم 
در چند ســال آینــده به عنوان 
کودکان  فســتیوال  بزرگ ترین 
فارسی زبان در کانادا تبدیل شود. 
خانم شایان درباره نقش محوری 
مدرسه دهخدا در این جشنواره 
برگزاری چنین  »ایده  می  گوید: 
جشنی در مدرســه پایه گرفت 
و مدرسه دهخدا بود که شرایط 
را برای اجرای آن مهیا کرد. اگر 
بی دریغ  زحمــات  و  حمایت ها 
هیات اجرایی مدرسه نباشد، این 
نهال نوپــا نمی تواند به کار خود 

ادامه دهد.«
•

بچه ها صد آفرین!

جشنی به وسعت دل های هنرمند کودکان ایرانی مونترال
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بزرگ تر و شکوهمندتر

 از همیشه 

در خور شأن شما... 

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 ... 

وشراب 
عالی

بزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیافت 
Info: 514 
699
3334

)

 بلیت: 55 دالر  
زیر 10 سال:  25 دالر 

 فروش در تپش:
514-223-3336

______________

پشت در منانید!
برای تهیه بلیت همین 
امروز  متاس بگیرید

 شبی زیبا و بیادماندنی 

برای گرامیداشت میراثی سترگ، 

در جمع همدیاران 

    و دو ستان

قرعه کشی جوایز نفیس، 
برنامه های  تفریحی 

و بسیاری 
سورپرایزهای 

دیگر ... 
دی جی : مهران 

رقص و پایکوبی 
تا پاسی از نیمه شب
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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

6195 St-Jacques H4B 1T7
( 5 1 4 ) 5 8 5 - 2 0 2 9

یک شنبه و دوشنبه، 19 و 20 مارس

با منوی ویژه نوروزی آنیکس

سبزی پلو با ماهی روز

باقالی پلو با ماهیچه

و انواع کباب های ایرانی

همراه با موسیقی و رقص و پایکوبی

تلفن رزرو جا: 585-2029 (514)
* رسو ماهی روز، فقط با رزرو قبلی

عید آدم و عید آدم یاری هک رمید آدم
                                          عیداهن رفاوان شد ات باد چنین بادا



عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1855 Ste-Catherine W.  H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@architas.ca 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

>> pgs. 2

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال

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

بزرگ نوروزی دیدوبازدیدوضیافت
همین شنبه 18 مارس

در سالن شکوهمند 

Embassy Plaza
 ص: 38

$700
پرواز از تهران 

به مونترال 

 limited time offer 


