
___________
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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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

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

سال24 شماره 1332
24 مرداد 1396 

1332

 ص: 13

Tel.: 514-484-8181
CarsRToys

فروش اتومبیل های دست دوم 

اسپشیال  از مونترال  به تهران

999

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 

  Tel.:514-917-9988 (cell.)
              514-845-5959 (office)
1425, boul Saint-Laurent Montréal, QC H2X 2S8

صرافی  نِت
سرعت، دقت،  اعتماد

خدمات ارزی، بین ایران، کانادا و آمریکا 

ALIKO

بدون کارمزد
آلکس سلیمانی 

Clinique paramedical
plein Sante (de Montreal) 

بزودی گشایش می یابد: کلینیک پارامدیکال: با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

8( گزیده خبرهای مونتریال، 7( ترامپ برکنار شود!6( فقر در جامعه ایراندر این شمــاره:
39( »گامبـی  شاه«37( ُجرم شناسی سبز: 36( عکاسی، مهاجرتدفن خواهیم شد!33( تا 20۵0 زیر پالستیک 32( آقای موفقیت31( زنان کابینه آقای روحانی؟!30( سکته قلبی در ایران28( هجوم پناهندگان به کبک 27( به جنگ آلزایمـر23( نامه از زندان اوین16( ایران در آیینه بازرگانیبا غرب چه نتایجی دارد؟12( دشمنی اسالمگرایانه 11( اسالم عامل سیه روزی؟!10( ریخت و پاش شهردار!کبک، کانادا
و ..

فرخزاد ...
زبانی بی پروا و

 روحی تابوشکن
   ۲۵ اُمین سالگرد 
       قتلی فجیع...
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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 April 1, 2017 and June 30, 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
18 479$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 hybride LE+ 2017 
$

NEW
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

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• تورهای استثنایی به سراسر جهان 

• بیمه مسافرت  
      و بسیاری دیگر... 

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, 
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com  |QC licensee________________________________________

• Special deals on air tickets 
   to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world 
• Travel Insurance.

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

آزیتا:  514-814-7700
azita.caspiantravel@videotron.ca

نرگس: 514-708-4722
narges.caspiantravel@videotron.ca

قبل از هر 
گونه سفر با ما 
متاس بگیرید: 
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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 

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
(Metro: Beaubien)
Tel.: 514-277-1157

5450, de la Côte-des-Neige 
Rd, Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   روکش دندان  و لمینیت    

•   دندانپزشکی کودکان
•   سفید کردن دندان ها   

•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  
    ثابت و متحرک   

•   کاشت دندان  
•   عصب کشی و درمان ریشه دندان

•   درمان لثه  
•   گذاشتن نگی    •   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

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

•   دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا

با بیش از 20 سال سابقه 
----------------

•   دکتر الکساندرا دومون 
•   دکتر آنتوان کایایان

•   دکتر سیمون اون
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5p

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

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.

CANADA COLLEGE 
 زير نظر وزارت آموزش عالی

 

 برنامه های کالج
 ويزای کار بعد از اتمام تحصيل
Database Administration   (12 months) 
Early Childhood Education (16 months) 
Business Administration (16 months) 
Residential Real Estate (6 months) 
TESOL Diploma/ Certificate 
  

 
 

 تدريس زبانهای انگليسی و فرانسه
  

 مرکز برگزاری امتحانات
IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ 

 
 

1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc.  H3B 1H5, Canada 
T: 514 868 6262   info@CollegeCanada.com   www.CollegeCanada.com 

 

 
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday 

 

 پذيرش بگيريد
 و

برای ويزای 
 تحصيلی اقدام کنيد
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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...(

________________________________
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

•   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

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
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پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

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

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

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

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

                                                      م. آزرم

}<< ادامه در صفحه: 29{

no.  1332
Vol. 24,  Aug.  15,  2017

دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
2178 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3H 1M7

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور )که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 
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پیامد فقر در جامعه ایران
مجید محمدی

۱۲مــرداد- بنابــه اتفــاق نظــر 
از  و بخشــی  میان کار شناســان 
سیاستمداران جمهوری اسالمی )از 
هر دو جناح( حدود دو سوم جامعٔه 
ایران زیر خط فقر نسبی و بخشی 
از این جمعیــت یعنی حدود ۱۰ تا 
۱۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق 

زندگی می کنند. 
باال رفتن میزان رقم بیکاری رسمی 
)۱. ۲ درصــد در ســال ۹۵( کــه 
آمارهای غیر رســمی آن میان ۲۵ 
تا ۳۰ درصد اســت، افزایش حجم 
نقدینگــی )تا حــد ۲. ۱ تریلیون 
تومــان( و به واســطٔه آن افزایش 
رکود و تورم، باال رفتن نرخ ارزهای 
خارجی و کم ارزش تر شــدن پول 
ملی، اتالف گســتردٔه منابع، فساد 
نهادینه و همه جایی، صرف منابع 
ملی در مداخله های نظامی خارجی، 
و میزان بسیار اندک سرمایه گذاری 
خارجی )به واسطٔه دشمنی با غرب( 
از عوامل فقیر تر شدن جامعٔه ایران 
در چهار دهٔه گذشته هستند. این 
پدیده در ســطح جامعه باعث بروز 
یا تشدید آسیب های اجتماعی شده 

است.
نه شرکت های دولتی )با حدود سه 
چهارم بودجٔه دولتی(، نه امپراطوری 

اقتصادی و مالی ســپاه 
نهادهــای مالی و  نه  و 
اقتصــادی تحــت نظر 
رهبر- کــه بودجه های 
را می مکند-  عمومــی 
گزارشی از اینکه چه بر 
سر منابع کشور می آید به 

مردم عرضه نمی کنند. 
این سه امپراطوری عالوه 

بر صرف منابع کشور با انحصاراتی 
که ساخته اند، دست مردم را نیز در 

فعالیت های اقتصادی بسته اند.
در این نوشــته به هفت پدیدٔه رقت 
انگیز، دل ناچســب و بعضا شنیع 
که عمدتــا حاکی از فقــر جامعه 
هســتند اشــاره می کنــم، یعنی 
عادی شدن و رواج خرید و فروش 
اعضای بدن، ســوء تغذیه، حاشیه 
نشینی، جستجوی دیوانه وار گنج، 
دستفروشی، کودکان کار، و ازدواج 

کودکان. 
جالب توجه است که از این پدیده ها، 
چهار مورد آن مســتقیما )ازدواج 
و کار کــودکان( و غیر مســتقیم 
با  )دستفروشــی و ســوء تغذیه( 

کودکان ارتباط دارند.
•

بازار اعضای بدن
خرید و فــروش اعضــای بدن به 
پدیده ای قابل مشــاهده در کوچه 

و بازار ایران تبدیل شــده است به 
طوری کــه اطالعیه های مربوط به 
آن را در معابر می توان مشاهده کرد. 
غیر از فروش کلیه که ده ها ســال 
است آشــکارا جریان دارد فروش 
تکه هایی از کبد، مغز اســتخوان و 
قرنیه چشم، و اجاره دادن رحم به 
روش هایی برای کسب پول تبدیل 
شــده اســت. اجزای بدن در سال 
۱۳۹۶ از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون بنا به 
شــرایط مختلف بیمار و فروشنده 
خرید و فروش می شوند. نهادهای 
دولتی نیز که می خواستند این بازار 
را تا حدی کنترل کنند )با پرداخت 
بخشــی از هزینه هــا و آبرومندانه 
کردن مبادلــه( موفقیت چندانی 
نداشته اند. بدین ترتیب ثروتمندانی 
که ثروت آن ها اکثرا از طریق رانت 
و امتیاز کسب شده می توانند اجزای 
بدن فقرایی را که مستاصل هستند 

خریداری کنند.
•

معضل حاشیه نشینی
بر اساس آمارهای متفاوت در ایران 
میــان ۱۱ تا ۲۱ میلیون حاشــیه 
نشین وجود دارد. برخی از مقامات 
از این جمعیت با عنوان بدمسکن یاد 
می کنند و تعداد آن ها را ۱۹ میلیون 
می دانند. )وزیر راه و شهرســازی، 
تسنیم ۵ اسفند ۱۳۹۵(

شهر مشــهد به تنهایی 
 ۱  .۲ حــدود  دارای 
میلیون حاشــیه نشین 

است. 
)ایرنا ۵ شهریور ۱۳۹۳( 
اهــواز پس از مشــهد 
دومین شــهر حاشــیه 
نشــین کشــور است: 
»حدود ۳۵۰ هزار حاشیه نشین در 
مناطق مختلف این کالنشهر ساکن 
هستند.« )شهردار اهواز، خبرگزاری 
تلویزویــن حکومتی مرکز  و  رادیو 
خوزســتان ۵ اسفند ۱۳۹۵( مردم 
در این مناطــق از حداقل خدمات 
شــهری و بهداشــتی برخــوردار 
نیستند. مناطق حاشیه شهری بستر 

انواع آسیب های اجتماعی هستند.
•

جستجوی گنج
هر چه افراد بیشتر در چاه فقر فرو 
روند برای یکباره ثروتمند شــدن 
حریص تر می شوند. در سراسر کشور 
افراد به صورت فردی و گروهی در 
جســتجوی گنج بوده و هستند. 
این تالش ها  بــه  فلزیابی  امکانات 
دامن زده اســت. ایــن اقدامات به 
ادعاهای مربوط به گنج های تاریخی 

در ایران 
بین 11 تا 

21 میلیون 
حاشیه نشین 
وجود دارد
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ترامپ باید استیضاح و برکنار شود!



7 7PAIVAND: Vol. 24  no.1332  Aug. 15, 2017 www.paivand.ca سال 24 شماره   1332 24 مرداد 1396 

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

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

فتو شاپ

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

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

Voyages Lexus

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

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

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

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

نوشت:  انگلیسی گاردین  روزنامه 
رییس جمهــور آمریــکا تهدید 
هسته ای واقعی برای جهان است 
و پیش از آن که خیلی دیر شــود، 
کنگره آمریکا باید وی را استیضاح 
و از مقام ریاست جمهوری آمریکا 

برکنار کند. 
جاناتــان فریلنــد، مقاله نویــس 
گاردین نوشــت: دونالد ترامپ ، 
تهدید هسته ای واقعی است و ما 
نمی توانیم صرفًا با خیال پردازی از 

دست او خالص شویم.
در ابتــدای این مقالــه تصویری 
از تظاهرکننــدگان ضــد جنِگ 
هســته ای در برابر سفارت آمریکا 
در لندن نشان داده شده است که 
یکی از آنان ماسک دونالد ترامپ 
را برچهــره زده و کیفــی، با یک 
دکمه ی قرمز رنگ، در دست دارد 
که روی آن از قول ترامپ نوشــته 

است: 
»من آماده ام این دکمه را فشــار 

دهم!«
یک تظاهرکننده ی دیگر پالکاردی 
را در دســت دارد که روی آن این 

جمله نقش بسته است: 
»مسابقه ی تسلیحات هسته اِی ترامپ 

را متوقف کنید!« 
نویسنده این مقاله تأکید کرد: در 
میان تمام قدرت هایی که رییس 
جمهور آمریکا در اختیار دارد، آن 
قدرتی که کمترین میزان نظارت 
روی آن وجــود دارد، قدرت آغاز 
جنگ هسته ای است. این بسیار 
ترسناک است که شخصی مانند 

ترامپ مختار اســت از 
هسته ای  زرادخانه   قدرتمندترین 
جهان اســتفاده کند و هیچکس 
قادر نیســت مانع او شــود. پس 
بی ربط نیســت کــه در ادبیات 
سیاسی جهان، به رییس جمهور 
آمریکا، لقب »سلطان هسته ای« 
داده شده است، زیرا او قادر است 
با استفاده از سالح های هسته ای 
آمریــکا و راه انداختــن جنــگ 
آخرالزمانی هسته ای در جهان، به 

تمدن انسانی پایان دهد. 
جاناتان فریلند در ادامه  این مقاله 
تشریح کرد: همانطور که ترامپ 
طی ماه های اخیر آموخته  است، 
شــخصی که در دفتر بیضی در 
کاخ سفید می نشیند، نمی تواند به 
سادگی با صدور فرمانی اجرایی، 
برای مثال سامانه خدمات درمانی 
آمریکا را ناگهان تغییر دهد، زیرا او 
باید ابتدا اکثریتی را در کنگره با 
خود هم صدا و هم عقیده کند، تا 
آنــان در دو مجلس نمایندگان و 
سنای آمریکا به تغییرات مورد نظر 
رییس جمهور رأی دهند. همین 
مسئله درباره تغییر سیاست های 
مهاجرتی آمریکا نیز صادق است 
و حتی دادگاه های فدرال آمریکا 
قادرند، فرمان های اجرایی رییس 
جمهور این کشور را متوقف کنند. 
این در حالی است که متأسفانه، 
اگر ترامپ اراده کند که به دشمنی 
بسیار دوردست - مانند کره شمالی 
- حمله بی سابقه  هسته ای کند و 
»خشــم و آتش« را بر مردم آن 
کشور ببارد، هیچکس در آمریکا 

نمی تواند مانع او شــود. از اینرو، 
اگر ترامپ ناگهان خشمگین شود، 
قادر خواهد بــود صدها میلیون 
نفر را در شــرق آسیا و همچنین 
تعداد بی شــماری از مردم آمریکا 
را در جنگ بی مورد هســته ای، از 
بین ببرد. او واقعًا سلطان هسته ای 

است. 
فریلند اضافه کرد: ما هر چه بیشتر 
درباره  ســادگی بیش از حد روند 
صدور فرمان شــلیک سالح های 
هسته ای توســط رییس جمهور 
آمریکا و لــزوم اجرای این فرمان 
اطالعات کسب می کنیم، بیش از 
پیش متوجه هولنــاک بودن این 
روند می شــویم. برای مثال، اگر 
دونالد ترامپ  از شنیدن تهدیدات 
لفظی کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی، خسته شود، تنها کاری که 
باید بکند این است که به دستیار 
ســطح پاییِن ارتشــی خود - که 
حامل کیف هســته ای، معروف 
به »فوتبال هســته ای« است - رو 
کنــد و از او بخواهد که این کیف 
را بازکند. آنگاه ترامپ قادر خواهد 
بود با دسترسی به رمزهای مربوطه 
که داخل این کیف گنجانده شده 
و روش هــای اســتفاده از آن نیز 
به صورت مکتــوب در کتابچه ای 
موسوم به »کتاب سیاه« توضیح 
داده شده اســت، از طریق تلفن 
با »اتاق جنِگ« پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریــکا( تماس بگیرد، خود 
را معرفی کند، رمز هسته ای را بر 
زبان آورد و سپس دستور شلیک 
سالح های هســته ای را به سوی 

هدف مورد نظر خود صادر 
کند ... همین! 

افســر مربوطــه که در 
پنتاگون این دســتور 
را دریافــت می کنــد، 
نــدارد که  اختیــاری  هیچ 
فرمــان رییس جمهور را زیر 
سؤال ببرد یا شخص رییس 
جمهور را در رابطه با دستور 
حمله هســته ای کــه صادر 
کرده است، به چالش بکشد. 
مقامات و کارکنان مربوطه در 
وزارت دفاع آمریکا صرفًا باید 
دستور رییس جمهور را ظرف 
30 دقیقه اجرا و موشک های 
هســته ای را به سوی هدف 
مــورد نظر رییــس جمهور 
شلیک کنند. شایان ذکر است 

رییــس جمهور  که  
نیازی به  آمریکا هیچ 
مشورت با هیچکس - 
حتی وزیر امور خارجه 

یا وزیر دفاع این کشــور - ندارد و 
هنگامی که رییــس جمهور این 
دســتور را صادر کند، دیگر هیچ 
راهی برای بازگشــت وجود ندارد 
و ظرف نیم ســاعت ســالح های 
هسته ای آمریکا هدِف یاد شده را 
نابود خواهند کرد. نویســنده این 
مقاله تأکید کرد: تجمیع این همه 
قدرت در دستان یک فرد، خصوصا 
در دستان شــخصی با ُخلقیاِت 
بی ثبات و احساساِت زودرنج دونالد 

ترامپ بسیار هولناک است!
منتقــدان آمریکایــی امیدوارند 
آمریکا  نظامی  ارشــد  ژنرال های 
بتوانند مانع صدور چنین فرمانی 

توسط ترامپ شوند. این در حالی 
اســت که قبــاًل محافظــه کاران 
آمریکایی امیدوار بودند ژنرال های 
ارتش آمریکا محرک نظامی گری 
رؤسای جمهور دموکرات باشند و 
آنان را از انفعال در برابر دشمنان 

آمریکا بازدارند. 
جاناتان فریلند اضافــه کرد: این 
در حالی اســت که مشتی ژنراِل 
غیرمنتخب که در مناصب خود با 
آراء مردم آمریکا گمارده نشده اند، 
قادر نیســتند مانع شــخص اول 
جمهور(  )رییس  آمریکا  سیاست 

شوند. 
به عقیده نویسنده این مقاله، تنها 
نهادی که قادر اســت مانع چنین 

حرکات غیرمسئوالنه از سوی 
دونالد ترامپ شــود، کنگره 
آمریکا است، زیرا اعضای آن با 
آراء رأی دهندگان آمریکایی 

انتخاب شده اند. 
نویسنده این مقاله در خاتمه 
به ســناتورهای آمریکایی و 
اعضای مجلس نمایندگان این 
کشور توصیه کرد باید پیش از 
آن که خیلی دیر شود، ترامپ 
را اســتیضاح و از کار برکنار 

کنند. 
آمریکا  کنگــره  اگــر  البته 
کــه تحت کنتــرل اکثریت 
اســت،   جمهوری خواهــان 
تمایلی به انجام این کار از خود 
نشان ندهد، آنگاه مردم آمریکا 
باید در انتخابات میان دوره ای 
کنگره - که قرار است 
در نوامبر 201۸ برگزار 
شــود - به نمایندگان 
آماده ی  که  دموکراتی 
استیضاح ترامپ باشند، رأی دهند 
و اکثریت کرسی های کنگره را از 
دست اعضای حزب جمهوری خواه 
آمریکا خارج کنند. آنگاه آن کنگره  
جدید قادر خواهد بود ســلطان 
هســته ای )ترامپ( را استیضاح و 
برکنار کند. تنها مشکل این است 
که معلوم نیست آمریکا - یا جهان 
- این همه فرصت داشته باشد، زیرا 
این احتمال می رود دونالد ترامپ، 
پیش از آن که کنگره آمریکا موفق 
به اســتیضاح یا برکناری او شود، 
جنگ هسته ای آخرالزمانی را راه 

بیاندازد.
•

»من آماده ام این دکمه را فشار دهم!«

ترامپ باید استیضاح و برکنار شود!
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نگهداری از 
پناهجویان 
در استادیوم 
املپیک

ظرفیت پذیــرش پناهجو به 
حد نهایــی خود رســیده و 
اســتادیوم المپیک به صورت 
پناهــگاه پناهجویانــی که از 
آمریکا به سوی کانادا – به ویژه 
کبک- روانه شده اند درآمده 
از ماه  است. وضعیت کنونی 

مه یعنی زمانی آغاز شد که دونالد 
آمریکا  جمهــوری  رییس  ترامپ 
تهدید کرد که حمایت از وضعیت 
پناهجوی موقــت اعطایی به ۶۰ 

هزار پناهجوی هاییتی که پس از 
زمین لرزه ســال ۲۰۱۰ به آمریکا 
آمده بودند را لغــو خواهد کرد. از 
آن پس، سیل پناهجویان هاییتی 
از آمریکا به سوی کانادا روانه 
شد و بیشتر این افراد از مرز 
کبک وارد کانادا می شوند. 
نخستین اتوبوس حامل این 
پناهجویان روز چهارشــنبه 
۲ اوت به استادیوم المپیک 
رسید. از پیش حدود 
۱۵۰ تختخواب برای 
جــادادن آنها در این 
تــدارک  اســتادیوم 
دیده شده بود. شمار 
پناهجویان هاییتی که 
در ۳۰ سال گذشته بی سابقه 
اســت و درپی ورود شــمار 
پناهجویان ســوری،  زیادی 
متقاضیان  ۹۰درصد  اکنون 
پناهندگــی را اتباع هاییتی 
تشکیل می دهند. تنها در ماه 

ژوییه ۱۲۰۰ درخواست پناهندگی 
دریافت شــده که 4 برابر متوسط 
تعداد ماهانه اســت. )تلخیص از 
گازت مونتریال، ۵ آگست ۲۰۱7(.

تعیین ساختمانی 
جدید برای پذیرش 

پناهجویان
شهرداری مونتریال یک ساختمان 

واقع در ناحیــه آنتزیک- 
کارتیه ویل را برای اسکان 
پناهجویــان تــازه واردی 
کــه از مرز آمریکا به کبک 
می آیند اختصــاص داده 
ســاختمان  این  اســت. 
ظرفیــت پذیرش ۳۰۰ تن 
را دارد. به گفته شــهردار 

مونتریال »این مکان به خوبی 
سازماندهی شــده و مجهز است. 
مرحله بعدی کار حمایت از سازمان 
های پناهندگی و دولت کبک برای 

یافتن مسکن مناسب برای این 
پناهجویان است«. در هفته های 
اخیر شمار پناهجویان متقاضی 
پناهندگی که از مرز آمریکا وارد 
کبک می شوند ۳ برابر افزایش 
یافته است. )تلخیص از ژورنال 

دو مترو، 7 اوت ۲۰۱7(.

تضمینی برای 
پذیرش پناهندگی 

نیست
درحالــی 
که ســیل 
پناهجویانی 
از  کــه 
آمریکا وارد 
خاک کانادا 
عمدتــا   –
کبک – می 

شــوند همچنان ادامــه دارد، 
نخست وزیر کبک تصریح کرد 
که تضمینی برای پذیرفته شدن 
کســانی که بــا ورود به خاک 
پناهندگی  درخواســت  کانادا 
می کنند وجود ندارد. او بدون 
آن که نامی از جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا و دنی کودر 
شــهردار مونتریال ببرد که در 
توییتر خود نوشــته بودند که 
پناهجویان میتوانند روی کانادا 
حســاب کنند و این حس را به 
وجــود آورده بودند که درهای 
کشور کامال برویشان باز است، 
گفت الزم می دانــد برخی از 

برداشت ها را تصحیح کند. او روز 
شنبه ۱۲ اوت به خبرنگاران گفت: 
»آری ما جامعه ای مشفق هستیم 
و به ســنت مهمان نــوازی خود 
مفتخریم، اما در عین حال جامعه 
ای هستیم که به حاکمیت قانون و 
انصاف باور دارد. 
پذیرش  دریافت 
گــی  هند پنا
ن  ضیــا متقا
و  دارد  بسیاری 
در  شدن  موفق 
است  سخت  آن 
و تضمینی برای 
او  نیســت«.  آن 
پیشتر در صفحه فیسبوک شخصی 
خود نوشــته بود: »جای تأســف 
است که افرادی آســیب پذیر به 
خــود اجازه این باور را داده اند که 
پذیرش پناهندگی آنان در کانادا و از 
طریق کبک آسان و حتی اتوماتیک 
خواهد بود. چنین چیزی نیست«. 
)تلخیــص از گازت مونتریال، ۱۲ 

اوت ۲۰۱7(. 

بیشترین میزان 
افــزایش 

دستمزد در کبک
سرعت افزایش دستمزد در کبک 
از همه اســتان هــای دیگر کانادا 
بیشتر اســت و انتظار می رود که 
این پیشــگامی در ســال ۲۰۱8 
نیز ادامه داشته باشد. این نتیجه 
بررسی یک شرکت نیروی انسانی 
مستقر در تورنتو به نام مونرو شپل 
اســت. انتظار می رود که در سال 
۲۰۱8 دســتمزد در کبــک ۲.۶ 
درصــد افزایش یابــد درحالی که 
متوسط افزایش دستمزد در سراسر 
کانادا ۲.۳ درصد است. همچنین، 
میزان افزایش در بریتیش کلمبیا، 
نیوفاندلند و البرادور در سال آینده 
۲.4 درصد خواهد بود. بنابر نتیجه 
این بررسی، در ۱۲ ماه گذشته نیز 
در کبک میزان افزایش دســتمزد 
۲.4 درصد بوده که بیشترین میزان 
در سراسر کشور بوده است. در این 
بررسی ۳7۰ کارفرما و 8۹4 هزار 

کارمند و کارگر شرکت کرده اند. 
یادآوری می شــود نرخ دستمزد 

مینیمــوم در کبــک در ماه می 
۲۰۱۶ از ۱۰.7۵ بــه ۱۱.۲۵ دالر 

در ساعت افزایش پیدا کرد. 
)تلخیص از گازت مونتریال، ۹ اوت 

.)۲۰۱7

آمریکایی ها خواهان 
بازنگری در توافقنامه 
مبادلـه آزاد هستند

آینده گفتگوی  درحالی که هفته 
آمریکا- کانــادا درمورد توافقنامه 
 )ALENA/NAFTA( مبادله آزاد
آغاز می شود، شورای کارفرمایان 
کبک براین باور اســت که ایاالت 
متحده قرارداد جدیدی را با کانادا 
امضــاء خواهد کرد. ایــو توماس 
دروال، رییس و مدیرعامل انجمن 
کارفرمایــان کبک مــی گوید که 
بیشتر صاحبان صنایع آمریکا درک 
می کنند که توافق مبادله آزاد یک 
فرمول برد- برد است و موفقیت آن 
در گرو حسن نیت دوجانبه است. 
به گفته او توافق جدید به نفع هر دو 
طرف خواهد بود. با آن که اظهارات 
حمایت گرانه دستگاه دولت ترامپ 

کننده  نگران 
شورای  است، 
یــان  کارفرما
خواهان  کبک 
که  اســت  آن 
به  تهدیدهــا 

و  داد  فرصــت 
ستد تبدیل شود. مذاکرات جدید 
آمریکا- کانادا قرار است ۱۶ اوت 
در واشنگتن آغاز شود. )تلخیص 
از تارنمــای رادیو کانــادا، 7 اوت 

.)۲۰۱7

افزایش 30 میلیون 
دالری بودجه برای 
حمل و نقل عمومی 

در الوال
دولت های فــدرال و کبک اعالم 
کردند که بیش از ۳۰ میلیون دالر 
برای بهبود وضعیت حمل و نقل 
عمومی در اختیار »شرکت حمل 
و نقل الوال« می گذارند. این مبلغ 
قرار است صرف حدود ۳۰ برنامه 

برای بهبود حمل و نقل و 
آلودگی هوا شود.  کاهش 

افزایش شدید 
معامالت 
امالک در 
مونتریال

در مــاه ژوییــه فــروش امالک 
مســکونی در جزیــره مونتریال 
نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
21 درصــد افزایش یافت. در کل 
کالنشــهر مونتریال نیــز میزان 
فروش امالک درایــن مدت 16 
درصد افزایش یافته است. در 6 ماه 
نخست سال 2017 جمع معامالت 
امــالک در مونتریــال 11 درصد 
افزایش داشــته و این میزان برای 
کالنشهر مونتریال ۸ درصد بوده 
است. درهمین مدت بهای امالک 
نیز بین 4 تا 5 درصد افزایش یافته 
است. این افزایش برای خانه های 
تک واحدی حدود ۸ درصد بوده و 
بهای متوسط این نوع خانه به 442 
هزار دالر رسیده است. درطول ماه 
ژوییه ایــن افزایش جهش زیادی 
داشته و به 13 درصد رسیده است. 
)تلخیص از ژورنال دو مترو 
مونتریال، 5 اوت 2017(.

برنده جایزه 23 میلیون 
دالری »لوتوماکس« در 

ساگنی الک سن ژان
بزرگ 23  جایزه 
میلیــون دالری 
»لوتوماکــس« 
روز جمعه 4 اوت 
فردی  نصیــب 

در ســاگنی الک 
سن ژان کبک شــد. این جایزه تنها 
به یک بلیت تعلق گرفته است. جایزه 
بزرگ هفته بعد این بلیت با حدود 10 
میلیون دالر شروع می شود. )الپرس 

مونتریال، 5 اوت 2017(.

کاهش میزان بیکاری در مونتریال
بنابر اعالم مرکز آمار کانادا، نرخ 
بیــکاری در مونتریال به پایین 
تریــن حد خــود در یک دهه 
اخیر رسیده است. این نرخ که 
در ماه ژوئن امسال ۶.۶ درصد 
و در ژوییه ســال گذشته 7.8 
درصد بوده، در ژوییه امسال به 
۶.۱ درصد کاهش یافته است. 
در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۲4 

هزار شغل در کبک ایجاد شده که 
۱۱۵ هزار شــغل آن در کالنشهر 
مونتریال بوده است. این تعداد در 
قیاس با 44 هزار شغل ایجاد شده 
در کالنشهر تورنتو و ۳7 هزار شغل 

در ونکوور بیانگر وضعیت بســیار 
مناسب اشتغال در مونتریال است. 
این امر جایگاه اقتصادی مونتریال 
در کبک را بهبود می بخشــد. پی 
یر دروشــه، رییس کمیته اجرایی 

شورای شهر مونتریال می گوید: 
»مونتریــال لوکوموتیو اقتصاد 
کبک اســت، بایــد ازپس این 
مسئولیت برآید و ما این کار را 
می کنیم. این نتایج به خوبی 
نشان می دهد که توسعه استان 
کبک با مونتریال پیوند دارد«. 
او می گوید که این نتایج نشان 
دهنده این اســت که مونتریال 
کار خود را در زمینه ایجاد فضایی 
از اعتماد برای کسب و کار، خوب 

انجام داده است. 
)گازت مونتریال، 7 اوت ۲۰۱7(.
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با تعیین وقت قبلی

افزایش خـــــانواده های تک نفره و بدون 
فرزند در کانادا

------------
More Canadians living 
alone and without children, 
census figures show. 
Childless couples and 
empty-nesters growing at 
faster rate than couples liv-
ing with kids, 2016 census 
shows

-----------------------
منبع: سی بی سی  |   برگردان: 
مریم نعمتی)مونتریال(

طبق داده های آخرین سر شماری، 
گرایــش کانادایی هــا به تنهایی 
و  نداشــتن فرزنــد رو به افزایش 
است. پس از تشکیل کنفدراسیون 
این آمار بــه باالترین حد خود در 
ســال 2016 یعنی 2۸.2 درصد 
خانوار تک نفره رســیده اســت. 
این افزایش 2.5 درصدی از سال 
2011 درنهایت نرخ رشد جمعیت 
بزرگسال تنهای کانادا را به 13.9 
درصد در مقایسه با 1.۸درصد در 

سال 1951 رسانده است.
این آمار کانادا را در کنار فرانسه و 
آلمان در وضعیت بهتری به لحاظ 

کثرت خانــوار های تک نفره قرار 
می دهد. این در حالی اســت که 
در مقام مقایسه ، ایالت های کبک، 
بریتیش کلمبیا، و نوا اسکوشــیا 
نســبت به دیگر اســتانها تعداد 
بیشتری خانواده تک نفره در میان 

جمعیت خود جای داده اند.
افزایش تعداد خانوارهای تک نفره 
در جمعیت سالخورده نیز به چشم 
می خورد که بیشترین درصد آن را 
استانهای ساحلی اقیانوس اطلس با 
میزان دو تا چهار برابر بیشتر از کل 
جمعیت کانادا به خود اختصاص 

داده اند.
به دلیل باالتر بودن شاخص امید 
به زندگی در زنان این گروه سهم 
بیشتری از مردان در زندگی تک 

نفره دارند. 
خانم جوآن دنیس مدیر کل اداره 
آمار کانادا می گوید: "این نتیجه ی 
افزایش جمعیت سالخورده است." 
او اضافه مــی کند: "ما همچنین 
شاهد افزایش نرخ جدایی و طالق 
و ســن ازدواج در میان جوانان و 
افزایش زنان در بازار کار در کانادا 

هستیم. البته، کشورهای دیگر نیز 
در حال تجربــه ی چنین روندی 

هستند." 
نتایج ســر شماری ســال 2016   
نشــان می دهد که میزان رشــد 
زوج هــای بدون فرزند از ســال 
2011 تاکنون نسبت به زوج های 
صاحب فرزند بیشتر بوده است که 
این افزایش باز هم در استان های 
ساحلی اقیانوس اطلس بیشتر به 

چشم می خورد. 
در مقابل، استان نوناووت بیشترین 
تعداد زوج های دارای فرزند را در 

بر گرفته است. 
جالب اســت بدانید که بر اساس 
همین آمار 69.7 درصد از کودکان 
زیر 15ســال با والدین بیولوژیکی 
)طبیعی( خــود و 6.1 درصد نیز 
با پدرخوانده یا مادرخوانده زندگی 

می کنند. 
یک پنجم کــودکان کانادایی در 
خانواده های تک سرپرست بزرگ 
می شوند که مادران مجرد سهم 

بیشتری در این آمار دارند.
•

افزایش زوج های همجنس و 
غیررمسی

گرچه هنوز بیشــترین تعداد زوج 
های کانادایی را زوج های رسمی 
تشکیل می دهند، تعداد زوج های 
غیررسمی از سال 19۸1 افزایش 

چشمگیری داشته است. 
نوناووت و کبــک در راس جدول 
غیررسمی  های  زوج  بیشــترین 
جای گرفته انــد که در این میان 
نزدیک به نیمی از آنها دارای فرزند 
هستند . این دو استان را می توان 
با نروژ و ســوئد که در این زمینه 

سهم باالیی در آمار دیگر کشورها 
دارند مقایسه کرد.   

آمار زوج های همجنس نیز رو به 
افزایش اســت. طبق این داده ها 
0.9 درصد از کل زوج ها در کانادا 
همجنس بوده، کــه نیمی از آنها 
در تورنتــو، مونترال، ونکوور و اتاوا 
زندگی می کنند. سهم 12درصدی 
از این زوج ها دارای فرزند هستند.

در حالی که بیشــتر کانادایی ها 
تنها و بدون داشــتن بچه زندگی 
می کنند والدین کانادایی تمایل 
دارند فرزندان شان زمان بیشتری 
در خانه بمانند. هــم اکنون یک 

ســوم افراد جوان هنوز با والدین 
خود زندگی می کنند. به گفته ی 
دنیس شــرایط اقتصادی و هزینه 
های بــاالی زندگی بخصوص در 
کالن شــهر هایی چــون تورنتو 
جوانان را به سمت ماندن با والدین 
شان برای مدت طوالنی تری سوق 

داده است.
رشد خانواده های چند نسلی در 
کانادا ازجمله پدیده های به سرعت 
رو به افزایش در این کشور است که  
می توان آن را به گسترش جامعه 

ی بومی و مهاجر نسبت داد. 
•

از جمله این برنامه ها خرید 
تعدادی اتوبوس دوگانه سوز 
و قابل شارژ و ساخت، مرمت 
و توسعه گاراژها است. از این مبلغ 
۱۶.۹ میلیون دالر توســط دولت 
فدرال و ۱۳.۵ میلیون دالر توسط 
دولت کبک پرداخت می شــود. 
»تلخیص از الپــرس مونتریال، 8 

اوت ۲۰۱7(.

کاهش میزان مجاز 
مصرف الکل برای 

راننــدگی
فکر مطرح شــده توســط وزیر 
دادگستری فدرال درمورد کاهش 
میزان مجاز مصــرف الکل برای 
رانندگــی از 8 دهــم درصد به ۵ 
دهــم درصــد )از 8۰ میلی گرم 
بــه ۵۰ میلی گــرم در هر ۱۰۰ 
میلی لیتر خــون( واکنش هایی 
پدیدآورده است. وزیر دادگستری 

مورد  این  گوید: در  مــی 

»فکر می کنم که کاهش میزان 
مجاز مصرف الکل موجب کاستن 
از خطرات ناشــی از رانندگی با 
قوای ذهنی تضعیف شده خواهد 
گردید و تشدید قانون سبب تغییر 
رفتارهای رانندگان خواهد شد«. 
وزیر دادگستری ضمن ارسال نامه 
برای وزیران دادگســتری  هایی 
اســتان ها جهت جلب حمایت 
ایشــان از این قانون، تأکید کرده 
که: »تاکنون هیچ تصمیمی گرفته 
نشده است«. »تلخیص از ژورنال 

دو مترو، 8 اوت ۲۰۱7(.

افزایش استفــاده 
از زبان انگلیســی 

در کبک
های  بررســی  نتیجه 
دهد  می  نشان  آماری 
کــه در فاصله ســال 
هــای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ 

استفاده از زبان انگلیسی در 
مناطق مختلف کبک ۱۰.۶ درصد 
افزایش یافته است. به عنوان نمونه: 
در مدت ۵ سال، شمار مردمی که 
در ناحیه »ریویــر دو لو« به زبان 
انگلیســی صحبت می کنند 4 
برابر شده است. در دیگر مناطق 
نیز این افزایش کم و بیش وجود 
دارد و شــهر کبک در این مدت ۶ 
هزار ساکن تازه داشته که انگلیسی 

زبان مادریشــان است. انتشار این 
آمار از ســوی مرکز آمــار کانادا با 
واکنش هایی نیز روبرو شده است. 
جک جدواب، معاون اجرایی رییس 
»انجمن مطالعــات کانادایی« این 
آمار را »خــالف منطق« خوانده و 
در نامــه ای خطاب بــه مرکز آمار 
کانادا نوشته است: »ضروری است 
که سریعا درمورد این ارقام توضیح 
داده شــود«. بنابر داده های آمار 
منتشرشــده، در فاصله سال های 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ شمار کسانی که 
در کبک زبان مادریشان انگلیسی 
اســت 74 هزار تن افزایش یافته 

است. به گفته جدواب: 
»این بیشترین شــمار افزایش در 
حداقل ۵۰ ســال گذشته است«. 
او می گوید در نگاه اول به نظر می 
رسد که این افزایش بیشتر 
ناشــی از مونتریال باشد 
ولــی با مراجعــه به ریز 
ارقام متوجه می شــویم 
کــه افزایش بیشــتر در 
مناطق دورافتاده ای بوده که 
دهها سال است ساکنان خود را از 
دست می دهند. نتیجه آمار نشان 
می دهد که شمار افرادی که زبان 
مادریشان انگلیسی است در بیرون 
از مونتریــال و گاتینــو ۲۵ درصد 
افزایش داشته است. در مونتریال 
میزان این رشد ۶ درصد و در گاتینو 
۱۰ درصد است. )تلخیص از گازت 

مونتریال، ۱۰ اوت ۲۰۱7(.

کمک 600 هزار 
دالری برای جلوگیری 

از بهره برداری 
جنسی از زنان

۳ سازمان کالنشــهر مونتریال از 
کمکــی ۶۰۰ هــزار دالری برای 
مقابله با خشونت جنسی درمورد 
لیلیا  برخوردار می شــوند.  زنان 
گلدفارب مدیر برنامه مربوط به زنان 
در مونتریال که یکی از ۳ سازمان 
دریافت کننده این کمک است می 

گوید: 

»این برنامه به ویژه برای بســیج 
نیروهــا اســت. در ایــن عرصه 
کنشگران بســیاری وجود دارند. 
هدف این است که ببینیم چگونه 
می شــود با هم برای جلوگیری از 

گرفتار شدن زنان کار کرد«. 
مریم منصف وزیــر وضعیت امور 
زنــان نیز می گویــد: »هدف این 
برنامه توسعه راهبردهایی متقاطع 
در مونتریال و مونته رژی است«. 
)تلخیص از ژورنــال دو مترو، ۱۰ 

اوت ۲۰۱7(.

بسته شدن ارتباط 
بین پــل شامپلن 

و فرودگاه
ارتبــاط اصلی بین پل شــامپلن 
و فــرودگاه مونتریــال- ترودو به 
مدت دوماه به صورت کامل بسته 
می شــود. این امر در فاصله نیمه 
سپتامبر تا نیمه نوامبر خواهد بود. 
بسته شدن این راه ارتباطی مهم که 
محور بزرگراه ترانس کانادین است 
به خاطر بازسازی گذرگاه تورکوت 
اســت. این گذرگاه که در ســال 
۱۹۶7 ساخته شده کامال تخریب و 
از نو ساخته خواهد شد. این گذرگاه 
ارتباطی هر روز محل عبور ۲۲ هزار 
خودرو است که بخش عمده ای از 
آنها از قسمت جنوبی مونتریال می 
آیند. بسته شدن این راه می تواند بر 
کار کامیون ها اثراتی مهم بگذارد. 
این گــذرگاه درواقع محل عبور ۳ 
هزار کامیون سنگین در روز است. 

بیشــتر این کامیون ها که روانه 
مناطق صنعتی غرب مونتریال می 
شوند، گزینه ای جز این نخواهند 
داشــت که جزیره مونتریال را از 
طریق ادامه بزرگراه ۳۰ دور بزنند. 
پیش از این نیز گذرگاه کم اهمیت 
تری که به مرکز شــهر مونتریال 
منتهی می شد از ماه آوریل بسته 
شده بود که تا پایان سال نیز چنین 
خواهد ماند. )تلخیص از ژورنال دو 

مونتریال، ۱۰ اوت ۲۰۱7(.

آموزش انگلیسی 
      IELTS  مکالمه  و
ادیت مقاالت دانشجویی

توسط استاد قدیمی موسسه 
کیش و سفیر

با  مدرک کارشناس ارشد  
  TESOL  

---------------
Tel.: 514-929-3937
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مونتریـــال... 

 
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 
 

Autumn semester / Session d'automne: 
 

Du 25 septembre 2017 au 10 décembre 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 

    Saturday / Samedi: 14h00 à 18h00 
 

PLACES ARE LIMITED 
PLEASE REGISTER BEFORE AUGUST 31st!!! 

 
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 ou  (514) 755-3480 

EMULCQ@gmail.com 
emulcq.com ou coursdefrancais.ca (section inscription) 

 
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage (Métro Villa-Maria ou Vendôme)  

Montréal (QC) H4A 3J5 
 

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

ترم پائیزی 

نشانی جدید:

»بــزک فریبکارانه ی خوک«
ریخت و پاش های بی رویه آقای شهردار!

امسال بمناسبت صد و پنجاهمین 
سال تاســیس کانادا و سیصد و 
هفتادمین ســال بوجــود آمدن 
کبک، جشــن های زیادی گرفته 
شد که بعضی از آنها را شاهد بوده 

و در آینده نیزشاهد خواهیم بود. 
در این راستا شهردار مونتریال آقای 
دنی کودر Denis Coderre هم از 
مدتها پیــش برنامه های خاصی 
داشته و هزینه های زیادی تحمیل 

مالیات دهندگان کرده است. 
او از مدتها پیش برای چراغانی پل 
ژاک کارتیه 40 میلیون دالر خرج 
کرد. خیلی ها در روزنامه ها انتقاد 
کردند، ولی گویا او کاری به نظر و 

انتقاد مردم ندارد. 
مســئله چراغانی بــه تدریج می 
رفت فراموش شود که آخر هفته 
ماه ژوئیه شهردار با برنامه دیگری، 

صدای همه را درآورد. 
ایــن دفعه پــروژه فورمــول ای 
مسابقه  یا   Formule électrique
اتوموبیل الکتریکی را برگزار کرد. 
ظاهرا قرار است این پروژه، در دو 

سال آینده هم اجرا شود.
در این مــورد مخالفین زیادی در 
روزنامه ها نوشتند و در برنامه های 
مختلف تلویزیونی صحبت کردند، 
که هنوز هم ادامه دارد. انتقادها از 
محل برگزاری، از هزینه سرســام 
آور و در نهایت انتقادهای اجتماعی 

بود. 
اتوموبیلرانی  معمواًل در مسابقات 
هشدار فعالین اجتماعی به افرادی 
اســت که برای کســب درآمد از 
آسیب پذیری دختران جوان، سوء 
اســتفاده کرده وآنها را در اختیار 
کنندگان  بازدید 
قرار  ها  توریست  و 
و  هشدار  میدهند. 
آگهی های مختلف 
ژوئن،  ماه  اوائل  در 
مســابقات  زمــان 
در  اتومبیلرانــی، 
خیابان  بنرهــای 
و متروهــا و حتی 
تلویزیون ها پخش 
می شــود. این بار 
هم در مــورد این 
ناظــر  مســابقات 
هشــدارها  همین 

بودیم.
موضوع  دومین 

انتقاد، محل اجرا بود و پرسیده 
اند چرا مســابقات در "مسیر ژیل 

ویلنوو" اجرا نمیشود؟ 
سومین مسئله و ظاهراً مهمترین 

آنها هزینه هاست. 
تخمین زده میشــود، که هزینه 
برگزاری این برنامه از 24 میلیون 
دالری که پیش بینی شده بیشتر 

بوده است.
انتقادها و ســئوال ها از اواســط 
ماه ژوئیه تا امروز ادامه داشــته و 
هیچکس جوابــی دریافت نکرده 

است.
شنبه و یکشنبه آن هفته اتوبوس 
و مترو مجانی بود. بیشتر خیابان 
های مرکز شــهر بسته در نتیجه 
مردم از هرج و مرج در شهر شاکی 

بودند. 
برنامــه جمعه چهــارم اوت بری 
ویلسون Barry Wilson به انتقاد 
از Formule E اختصاص داشت.

 CTV ویلسون جمعه ها در خبر
یک برنامه پنــج دقیقه ای، به نام 
»پست کریپت«  )پی نوشت( اجرا 
می کند و نقدی به سیاست های 

هفتگی دارد.
ویلســون در این برنامه شهردار را 
مورد خطــاب قرارمیدهد و با این 

جمله شروع میکند: 
ما جواب می خواهیم. بهتر است 
که حرف های بــی معنی را کنار 
گذاشته و با صداقت حرف بزنید. 
گفتار شــاهانه و بریده شــدن از 
واقعیات و نادیــده گرفتن آنها در 
حالی که هر لحظه هم به آن اضافه 
میشــود را کنار بگذارید. ممکن 
اســت به »لب خــوک ُرژ بزنند« 
)بزک فریبکارانــه و بیهوده( ولی 
خوک همان خوک است، همانطور 
که مشکالت این شهر هم سر جای 
خود خواهد ماند. این مســئله را 
میتوان به خودخواهی و یا رویای 
انتخابات ماه نوامبر تعبیر کرد. ولی 
چطور ممکن است که کسی بخاطر 
مصالح و هدف های شخصی فضای 
عمومی را برای دو روز اشغال کند. 
آیا فکر می کنید صاحبان کسب 
باید بخاطر شما فداکاری کنند؟ آیا 
نباید بپرســید که آنها بخاطر این 
برنامه چقدر زیان کرده اند؟هزینه 
های فعلی 24 میلیون دالر است. 
ولی در صورتحساب نهائی از این 

بیشتر خواهد شد. 
او می پرســد، هزینــه این برنامه 

ها از کجا تامین خواهد شــد؟ 
شــهرداری چند بلیط خریده 
بود؟ چند بلیــط واگذار کرده 

است؟ 
میدهد: شما  ادامه  ویلســون 
 Kate وقتــی از کیت آپتــون
Upton هنرپیشه و مدل دعوت 
میکنیــد و بــه او 150000 
یعنی حدود  آمریکائــی  دالر 
190000 دالر بــه او پرداخت 
مــی کنید فکــر میکنید چه 
چیزی برای تبلیغ خواهد آورد؟ 
برای دعــوت از این خانم چرا 
باید این مقدار پول هزینه کرد 
سپس می گوید: البته واضح است 

که ظاهراً چیزی آورده است!
ما چهل میلیون دلیل الزم نداریم 
که پل چراغانی کنیم. ما احتیاج 
نداریم که 50 میلیون خرج کنیم و 
وضعیت همان باشد و فقط هزینه 
ها را زیاد کنیم. ما احتیاج نداریم 
کــه بخاطر اتوموبیــل الکتریکی 

ترافیک را مختل کنیم. 
شما از دســترس خارج شده اید. 
این کارها مشکالتی بوجود خواهد 
آورد، که به سادگی از بین نخواهد 
رفت. هزینه بــاال رفته و در نوبت 
بعدی به مالیات مستغالت اضافه 

خواهد شد.
من فکر می کردم شهردار شهرش 
را دوســت دارد؛ او خصوصیــات 
پوپولیســتی دارد و دوست دارد 
کار کند. ولی حاال دیگر مطمئن 
نیستم. "شهردار دوست دارد خرج 

کند."
 در ادامــه می گویــد: مونتریال 
محل خوبی برای زندگی اســت 
اسم برنامه اخیر شــهردار را باید 
گذاشت: خودخواهی E-go گران 
E-xpensive و بــاال بردن مالیات 

 E-raise ها
-------------

در مدت اخیر جبهه مخالف یعنی 
پروژه مونریال بشدت فعال شده و 
از هر موقعیت برای ابراز مخالفت 
اســتفاده کردند. یکــی از اعضاء 
در همــان روز جمعه با عصبانیت 

میگفت: 
شــهردار برای این "جشن تولد" 
یک میلیارد دالر خرج کرده است.

نمونه دیگری از این خرج ها نصب 
27 سکوی ساخته شده از گرانیت 
در خیابــان پارک و مــون رویال 
است. هزینه ساخت سه میلیون و 

چهارصد و پنجاه هزار دالر است.
نظرسنجی اخیر، در روزنامه مترو 
چهارم اوت، نشــان میدهد، کودر 
رای بیشتری نسبت به رهبر پروژه 
مونریال )خانم والری پالنت( دارد. 
با ایــن وجود نتیجه این ریخت و 
پاش های بی رویه در نوامبر آینده 

مشخص میشود. 
ولی چه سود هر کدام که می آیند، 
ضرری که به مالیــات دهندگان 
زده اند، بعد از رفتن به هیچ وجه 

جبران نخواهد شد.
•

شایسته الهامی 

Dynamic Ads for Real Estate
فیس بوک رسما وارد بازار مسکن شد!

فیس بــوک ایــن هفتــه ابزاری 
اختصاصی معرفــی کرد که همه 
با  می توانند  امــالک  مشــاوران 
کمک آن، خانه های خود را به طور 

سفارشی، لیست کنند.
فیس بــوک اعالم کرد ســرویس 
 Dynamic Ads for Real Estate
این امکان را بــه افراد می دهد تا 
به راحتی بــا وارد کردن اطالعات 
خانه هــا، برای خود لیســتینگی 

در  تا  بسازند 
اپلیکیشن ها، 
بر روی موبایل 
و در صفحــه 

به  مانیتورهــا 
خوبی دیده شود.

فیس بوک بــا اعالم این خبر، یک 
دستورالعمل پنج مرحله ای را در 
اختیار مشــاوران امالک قرار داده 
که با کمــک آن می توانند خانه و 

آپارتمان را لیست کنند.
مشــاوران امالک برای استفاده 
از این ســرویس ابتــدا باید یک 
کاتالوگ درســت کنند و پس از 
آن، موارد مربوط به قیمت گذاری 

را به فیس بوک بدهند.
امکان  این ســرویس همچنین 
آپدیت به صورت اتوماتیک را به 

مشاوران امالک می دهد.
کوین واتس، سرپرســت بخش 
امــالک فیس بوک دربــاره این 
سرویس می گوید: »ما بر اساس 
د  عملکــر
مشاور  هر 
و  امــالک 

خواسته های 
کاربران، لیست خانه های مورد نیاز 
هر کاربر را به او نمایش می دهیم.«
•
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial 

امور مھاجرتیۀکلی
استانی-کبک-فدرال

  
 

  

 

 
 

Thank you ماعتماد و حمایت شما سپاسگزاریاز Merci
təşəkkür شکراً  Gracias谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद

Immigration Canada Maria Cottone
 

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

 

Registered with Quebec Immigration
No. 11322 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبکو مشاور رسمی مھاجرت        

 

و فدرالکلیۀ امور دانشجویان کبک
 

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

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
  ۱۴۸۳ ۸۵۵۲ (۰۲۱)            بدون ھیچ پیش شماره

ایران وقتبھبامداد۲تا۱۹دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
۹۲۰۴۵۵۰۵۱۴تلگرام   ایمووایبر    واتزآپ   

 

 
6621 rue, Sherbrooke est, suite 103 

Montreal, Quebec H1N 1C7 
By appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00 

www.mariacottone.com 

 

 

جامعه... 

BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 17, 2017
   9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.
COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday   8:45 A.M. - 12:45 P.M. 

August 28 to November 30, 2017
P.M. Classes: Monday to Thursday  5:30 P.M. - 9:30 P.M. 

August 28 to November 30, 2017

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE  OF  THE  FOLLOWING  DOCUMENTS  (ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
Canadian / Quebec  Immigration Documents
Residency Card 
Canadian  Citizenship  Card
ONE  OF  THE  FOLLOWING  PROOF OF QUEBEC  RESIDENCY  
(ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
Medicare Card   |   Driver's Licence   |  Hydro bill   |  Other proof 

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی  بیاموزید :    نامنویسی ترم پائیزی

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

آیا اسالم عامل سیه روزی ماست؟
بهزاد مهرانی

»اســالم عامل ســیه روزی ما و 
جامعه ی ما نیست.« 

شاید این سخن از زبان کسی مانند 
من که به دین و از جمله اســالم 
و جهان بینی مذهبــی باور ندارد، 
عجیب به نظر برسد. آری! به باور 
من اسالم عامل به این روزافتادن ما 
نیست و یا با کمی آسان گیری باید 
بگویم که یگانه عامل تیره بختی ما 

- و حتا مهم ترین آن - هم 
نیست.

وقتی می گوئیم اســالم و 
باورهــای اســالمی مردم 
است  آن ها  بدبختی  عامل 
به آن معنا است که زمانی 
مردم از شــرایط رنج آور و 
امروزی شــان  مصیبت بار 
دیگر  که  می شوند  خالص 

مسلمان نباشند. 
آیا این شدنی است؟ یعنی 
را در  می توانیــد روزگاری 

زمانی  حوالــی  همین 
تصور کنید که عموم 
مردم ایران مسلمان 
نباشــند و از همه ی 

باورهــای دینــی خود 
دست شسته باشند؟ 

به باور من پاسخ منفی است.
تا اطالع ثانوی مردم به جمکران 
می روند و سالیانه چند میلیون نفر 
به مشهد می روند و همان تعداد به 
امام زاده های  و  عربستان سعودی 
گســترده در سراسر کشور و حتا 
جهان ســفر می کنند تا استخوان 

سبک کنند.
باشد سخن آن هایی  این گونه  اگر 
که اســالم را عامل تباهی ملک و 
مملکت می دانند این است که قرار 
نیست به این زودی ها شرایط مردم 
بهتر بشود و همه ی تالش ها برای 
زندگانی اجتماعی بهتر راه به هیچ 

می برد.
•

نکته ی دیگر اینکه وقتی اســالم 
را عامــل بدبختی می دانید به این 
معنا است که شما عامل فرهنگی 
را بــرای ســعادتمندی یک ملت 
مهم ترین عامل و مهم تر از عوامل 
سیاسی و توســعه یافتگی جامعه 

می دانیــد و بــه تبع این 
نگاه، اســالم را به عنوان 
یکی از مولفه های فرهنگی 
مهم ترین علت نابسامانی 

اوضاع می شناسید.
این دیدگاه  بر  یعنی شما 
هســتید کــه وقتی یک 
جامعه روی دموکراســی 
و آزادی را می بینــد که 
تک تــک آدم ها دموکرات 

و آزادی خواه باشــند و از آن جا که 
این دو مولفه با مســلمانی جمع 
نمی شود الجرم تنها راه به رهایی، 

خالصی از دست اسالم است
ایــن تلقی که عامــل فرهنگی را 
مهم ترین عامــل دگرگونی جامعه 

می داند قائالن بسیاری دارد. 
این نگاه فرهنگی به امور سیاسی در 
زمانه ی ما با ساده ترین مثال ها قابل 

ابطال است. 
کافی اســت شما به دو کشور کره 
شــمالی و کره جنوبی نگاه کنید 
که چند دهه پیش خطی این دو را 
)که یک زبان و یک فرهنگ بودند( 
از میان جدا کرد و امروز دو روزگار 
کامال متفاوت را از سر می گذرانند. 
آلمان غربی و شرقی در زمان جنگ 

سرد از دیگر این مثال ها است.
از طرفی باید گفت که پیروان ادیان 
مختلف این گونه نیست که از صبح 
که از خانه خارج می شود تا شب که 
بازگردند، مدام رفتارشان را با متون 
مذهبی هماهنگ کنند. انسان های 
مذهبی نیز مانند دیگر انســان ها 
زندگــی می کننــد و آن گاه برای 
سبک زندگی شان توجیهات دینی 

می سازند. 

البته این به آن معنا نیست 
که مذهب به هیچ عنوان 
زندگی  به  شــکل دهنده 
آن هــا نیســت؛ بل که به 
این معنا است که شرایط 
اجتماعی و سیاسی جامعه 
مذهبی هایــی می توانــد 
بســازد که بســیار عرفی 
زندگی می کنند و برای آن 
مذهبی  توجیهات  عـُرف 

نیز بسازند.
مذهب و یافته ها و بافته های 
آن، هر چــه جهان مدرن 
می شود، ناتوان تر و نحیف تر 
گزاره هــای  و  می شــود 
آن تنها به صــورت ایمان 
گوشه ی  در  فراموش شده 
اذهان و کتاب های مقدس 

باقی می ماند.
یک نظام سیاسی با قوانین 
ســکوالر و جدا از شریعت 
درمان  می تواند  اســالمی 
دردهای ما باشد. این مهم 
هم دست یافتنی است و هم 
می تواند در یک کشور مسلمان با 
اکثریت مسلمان تحقق پیدا کند. 
کافی است شهروندان یک جامعه 
بخواهند بــرای اقتصــاد بهتر و 
توسعه یافتگی بیش تر تالش کنند 
تا مذهب همان شــیر بی یال و دم 
و اشکمی بشود که تنها به کار گور 

بیاید.
آن چه موجب بخت برگشــتگی ما 
است توسعه نایافتگی ما است. اگر 
بگوئید از آن جا که ما مســلمانیم 
در  توسعه نایافته هستیم می روید 
زمره ی کسانی که عامل فرهنگ 
را مهم ترین عامل توسعه نایافتگی 
می دانــد کــه علی رغــم ظاهر 
روشــن فکرانه اش با بســیاری از 
واقعیت هــای تاریخی نمی  خواند 
و تنهــا به ایــن کار مــی آید که 
روشنفکرانه بگوئیم خالیق هر چه 
الیق و مردم نیــز مانند حکومت  
فاسد هســتند و هر دو مقصرند و 
برویم با خیال آسوده زندگی مان را 

بکنیم.«
منبع: کانال تلگرام نویسنده

 هر چه 
جهان 
مدرن 

می شود، 
مذهب 
ناتوان تر 
می شود 

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 
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}<< ادامه در صفحه: 30{

آماده شوید!ایـــران... 
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 9, 15, 21, 29 août et le 6 septembre 2017     de : 9:00 à 11:15 

Session: le 28 août au 1er décembre 2017
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017    de 17:00 à 19:15

Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:  
les 10, 17, 22 et 30 août    de 9:00 à 11:15

Session : le 28 août au 1er décembre 2017

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

www.slaec.ca

�������������

Metro  
Cote
Vertu

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.

Ville St. Laurent,Qc   H4M 1A7

مجید محمدی
آیت اللــه خمینــی یــک جمله 
معروف داشــت که بعداً به مبنای 
سیاســت های غــرب ســتیزانه 
جمهوری اســالمی تبدیل شد. او 
می گفت »ما باید در کارهایی که 
دقت  می کنند  مـــا  دشمن هاى 
کنیم و تحلیل کنیم. ببینیم که آنها 
به چه چیز زیاد اهمیت می دهند 
و انگشــت روى چــه حیثّیتی از 
حیثّیت هاى مسلمین می گذارند، 
و بفهمیــم که آنچه که آنها بر آن 
اصرار دارند همانی است که براى 
مسلمین و براى بشر بد است. ما از 
گفتار و کردار آنها باید کشف کنیم 
که اینها چه می خواهند و ما باید 
چه بکنیم ... هر راهی را که انتخاب 
کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب 

کنیم«.
پیروان خمینی به درستی از این 
سخن نتیجه گرفته اند که هر آنچه 
ســبک زندگی غربی است )و به 
زعم آنها در فیلم هایشان »تبلیغ« 
می شود( در ایران باید ممنوع باشد. 
البته این نگاه به مجموعه روحانیون 
شیعه باز می گردد که معتقد بودند 
نباید به شکل کفار بود. به همین 
دلیل با لباس غربی، بستن ساعت 
به دست، پوشــیدن کفش برای 
مردان تا حتی میکروفون و رادیو و 
تلویزیون و دیگر مظاهر فرهنگ و 

تمدن غربی مخالف می کردند.
از شــکل گیری جمهوری  بعــد 
اســالمی نیز در حدود دو دهه با 
کفش اسنیکر )ورزشــی(، شلوار 
جیــن و زدن ریش و کــراوات )و 
حتی پوشیدن ســاعت( به زعم 
آن که این ها غربی است مخالفت 
می کردند )ظاهراً غربی بودن کفش 
ورزشی برای آنها به پایان رسیده 
چون امروز از چین وارد می شود(. 
گرچــه مخالفت آنها بــا کراوات 
کاهش یافته امــا مقامات وزارت 
خارجه یک پیراهــن بی یقه من 
در آوردی را )که نوع کوتاه شــده 
دشداشه آخوندی است( به عنوان 

لباس رسمی خود پذیرفته اند.
روحانیون شیعه در برابر همه آن 
امور امــروز وا داده اند و در زندگی 
شخصی آنها بیش از همه مظاهر 
زندگی غربی )یخچال، تلویزیون، 
مایکروویــو، رادیــو، تلفن همراه، 
کامپیوتر، مدم، راوتــر، و هزاران 

ســاخته دیگر غربیان( به چشم 
می خــورد. از همــه آن مبارزات 
مانده  آنچه  امروز  شکست خورده، 
الزام زنــان به حجــاب اجباری، 
تفکیک جنسیتی، مخالفت با همراه 
داشــتن سگ در کوچه و خیابان، 
حمله به مهمانی مختلط، تعطیلی 
کنسرت موســیقی، و دشمنی با 
زیبایــی زنان )آرایش، پوشــیدن 
رنگ هــای روشــن، زدن عطر و 
پوشیدن چکمه و کفش های زیبا( 
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی 
اســت. البته با مقاومتــی که در 
جامعه در جریان است و ارتباطی 
که در دنیا برقرار است بزودی در 

مقابل این امور نیز وا خواهند داد.
البتــه در حوزه هــای اقتصادی و 
سیاسی به تبعیت از کمونیست ها 
با صنــدوق بین المللــی پول یا 
سازمان ملل یا نهادهای بین المللی 
دیگر مخالفت می کنند. دشمنی 
با غرب برای ایــران نتایج فاجعه 
بار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی داشته است. در این نوشته 
صرفًا به نتایج این دشمنی در حوزه 

کنترل اجتماعی می پردازم.
•

حجاب اجبـاری
فقط یک لحظه در مورد اجبار همه 
زنان به حجــاب فکر کنید. کاری 
شگفت انگیزتر این وجود دارد که 
جهانگردان،  غیرمســلمان،  زنان 
غیرباورمنــدان، و حتی کودکان 
دختر مدارس ابتدایی را به داشتن 

حجاب مجبور می کنند؟ 
برای انجام این کار شــگفت انگیر 
حکومت مجبور شــده بــه زنان 
رعایت کننده بــاج بدهد )از چادر 
سیاه مجانی تا هدیه مالی در ادارات 
تا شغل و مقام( و رعایت ناکنندگان 
را مدام تنبیه کند. کدام حکومت 
خود را هر روز با میلیون ها شهروند 
خود درگیر می سازد و روزانه ده ها 
هزار نفر را در لبــاس انتظامی و 
شخصی برای پاییدن مردم به کار 

گیرد؟
در شــرایطی که روحانیون قدرت 
مطلقه را در یک جامعه داشــته 
باشــند و مردم نیز فرامین آنها را 
رعایت کنند حجــاب اجباری به 
عنوان عاملــی برای کنترل وجود 
خواهد داشت اما در شرایطی که 
از قدرت فرو افتند یا امکان اعمال 
قدرت نداشــته باشــند )مثاًل در 

کشورهای دیگر( یا اکثریت زنان 
بدون حجاب بیرون بیایند آنها با 
برداشته  )مثل  توجیهاتی شرعی 
شدن تکلیف از ســوی دینداران 
به علت عــدم امکان نهی از منکر 
یا رســیدن به هدفی واالتر مثل 
تحصیل علم( از این موضوع دست 

خواهند کشید.
اما تا وقتی که قدرت در دست آنها 
باشــد با توجیه آن که بی حجابی 
خواســت و توطئه غربی هاســت 
به اعمال حجاب اجبــاری ادامه 
می دهند: »امــروز دالر آمریکا و 
گروه های  توســط  انگلیس  پوند 
مانکنینگ  و  مدلینگ  زیرزمینی 
خیابانی ترویج داده می شــود تا 
قداســت حجاب و ارزش عفاف را 
از میان بردارنــد. تنها این ظواهر 

نیست، پشت این موضوع 
این  اســت...  دست هایی 
موضوع محدود و منحصر 
به شــیراز نیست و حتی 
در شــهر مقــدس قم هم 
دالرهــای زیــادی هزینه 
می کنند تا حجــاب و حیا 
و قداســت را بشــکنند و 
موضوع  این  در  مســئوالن 
باید هوشــیار باشند و ریشه 
ماجراها را دنبــال و تعقیب 
کنند«. )امام جمعه شــیراز، 
ایسنا 1۸ تیر 1395( آنها برای 
اعمال حجاب اجباری حجاب را 
به ضرورت دین تبدیل کرده و 
انکار آن را کفر معرفی می کنند: 
»حجاب میوه عفت بوده و عفاف 
نیز ریشــه حجاب است و ترک 
این واجب دینی حرام بوده و انکار 
آن نیز در حکم کفر است«. )امام 
جمعه موقت تبریز، ایسنا 1۸ تیر 

)1395
•

سـگ  ستیزی!
تا حدود 100 سال پیش اکثر مردم 
ایران دامدار بوده و با سگ زندگی 
می کردند و تا حدود 50 سال پیش 
میلیون ها نفــر از آنها در چنین 
شرایطی می زیستند. بالفاصله بعد 
از به قدرت رسیدن اسالمگرایان 
و آن هــم صرفًا برای مبــارزه با 
غرب تصمیم گرفته شد که سگ 
باید از زندگی مردم حذف شــود 
چون نجس اســت. خون و ادرار و 
مشروبات الکلی و غیرمسلمانان هم 
در شریعت نجس تلقی می شوند 

ممنوع است !...
خریت اسمش شجاعته، 

کودنی معنی صداقته
ارزش ها در حد فاجعه ستننر بودن مالحته، 

توهین اسمش هدایته، 
نقاب تعبیر نجابته

سرمایه زن بکارته، 
ازدواج یه جور معامله ست

وقتی سکوت و فریاد ممنوعهچیزی زیادی واسه گفتن نیست، 
برو داداش اینجا وا نستا، 
واستادن اینجا،  ممنوعه...
-----------------------

اســت!/  تحصیل کودکان افغانی / اجتماع بیــش از 4 نفر ممنوع تلویزیون خصوصی ممنوع است! ضاله ی بهایی ممنوع اســت! / دولتی ممنوع اســت! / فرقه ی عکس برداری از ساختمان های صدای پلیس:
------------------------ممنوع است

مصلحت توجیه خیانته! 
بیگناه مجبور به ندامته

اسمش  خفقان 
حقیقت فقط یه شایعه ستنظارته! 

شرط پیشرفت بالهته! 
خایه مالی یه جور مهارته
------------------------سیاست تو بن بست مذاکره ستزندگی گروگاِن سیاسته! 

اوپن ممنوع است!/صدای پلیس:  ممنوع آشــپزخانه  ها  فوتبالیست  بستنی در اماکن عمومی ممنوع جمهور ممنوع است!/ لیس زدن ممنوع است!/ شباهت به رئیس است!/ توئیتر، فیسبوک و یوتیوب خالکوبی 
------------------------است

قتِل ناموسی از رو غیرته! 
ماتیک تهدید امنیته
وقتی زن جنس دوم جامعه ستآلِت مرد یه ثروته! 

تّوهم اسمش درایته! 
خود شاخ بینی شهامته

------------------------هر روز تکرار همین فاجعه ست...دشمن اسم دیگه ی ملته! 

ی  ا صد
ممنوع پلیس: مختلــط  ممنوع است!/ بعلت ایام عزاداری، به رستوران ممنوع است!/ مانکن ممنوع اســت!/ ورود افراد مجرد حضور زنان در استادیوم فوتبال ســاز در تلویزیون ممنوع است!/ متال ممنوع اســت!/ نشان دادن ممنوع اســت!/ موزیــِک ِهوی ها در جشــنواره هــای خارجی اســت!/ دســت دادن هنرپیشه روزه خواری در مالء عام ممنوع مردان ممنوع اســت!/ تظاهر به ممنوع است!/ خواندن زنان برای گنابادی ممنوع اســت!/ آبپاشی ماهواره ممنوع اســت!/ درویش اســتخر ممنوع اســت!/ دیش زنان ممنوع است!/ شوخی کنار سگ ممنوع است!/ قلیان کشیدن زلزله زدگان ممنوع است!/ داشتن موسوی ممنوع است!/ کمک به انفارکتوس کردن میر حســین است!/ خانه سینما ممنوع است!/ کودکســتان 

)متن آهنگ ممنوعه کیوسک(دریا تعطیل است... 

دشمنی 
اسالمگرایانه 

با غرب 
چه نتایجی 

دارد؟

و حکومت نتوانسته آنها را از بدن 
و زندگی مردم حذف کند. حتی 
خون )به زعم آنــان( نجس را از 
یک بدن می گیرند و به بدن دیگر 

تزریق می کنند و هیچ یک از فقها 
مشکلی با این ندارد. اما چون سگ 
را در زندگی غربیان در فیلم ها یا 
به هنگام مسافرت دیده اند کسی 
نباید در خانه اش سگ داشته باشد. 

البته ایــن فتوای حرمت 
به هزاران نــوع حیوانی که امروز 
در خانه هــای ایرانیان راه یافته اند 
و در خانه های غربیان قباًل زندگی 

می کرده اند بسط نیافته است.
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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!

دادخواهی... 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

 Metro Vendome & Bus 37   |    Metro St. Henry & Bus 36
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی بیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH: 
REGISTRATION INFORMATION: 

MORNING BASIC ENGLISH:
DATES:   August 15, 16, 17, 21, 22, 23
TIME:   8:00am to 2:00 p.m. 

-----------------------
If you were born outside of Canada, 
your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 

(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents   

Residency Card  
Canadian Citizenship Card    |      Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY 

(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card    |    Valid Drivers License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES: 
Classes:  August 28, 2017 to December 1st , 2017
   Monday to Friday   8:30 a.m. to 12:30 p.m.
COST:   $100.00   PAID IN FULL 
   (CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD)                                
   INCLUDES BOOKS 

 25 اُمین سالگرد قتل فریدون فرخزاد
روحی حساس و زبانی بی پروا. این 
است حکایت ققنوسی که سری 

بی باک و دلی بزرگ داشت. 
25 سال پیش، فریدون فرخزاد 
در شهر بن آلمان به قتل رسید. 
قتلی که پرونده اش همچنان باز 
است. فرخزاد بر آن بود جهان را 

و وطن را شایسته زیستن کند.
یوهانس بوبروفســکی، شــاعر 
آلمانــی زمانــی درباره اشــعار 
فریدون فرخــزاد گفته بود که 
شــعرهای او از وحشت زیستن 
در جهانی جنگــزده می کاهند. 
این یک سوی واقعیت وجودی 
فریدون فرخــزاد بود. مروری بر 
اشــعار و زندگی پرفراز و نشیب 
این هنرمند نشان از آن دارد که 
او دو چهره داشته است: چهره ای 
خنــدان و بشــاش و چهره ای 
غمزده که اسیر تنهایی پرمالل 

خود بود.
آنگاه کــه به عنوان شــومن و 

مجری برنامه های تلویزیونی پا بر 
صحنه می نهاد، لبخند از چهره اش 
محــو نمی شــد. او روی صحنه، 
زندگی  به  رویکردی خوش بینانه 
و آینده را به نمایش می گذاشت. 
و آنگاه که پا پس می کشــید و به 
تنهایی خــود پناه می برد، لبخند 
از لبانش دور می شــد و غم بر او 

مستولی می گشت. 
این چهره دیگــر فریدون فرخزاد 
از نگاه نزدیکانــش پنهان نمانده 
بود. و این همان چهره ناآشــنای 
فریدون فرخزاد برای کسانی بود 
که او را تنها در برنامه های هنری 
تجربه کرده بودند. همان چهره ای 
که بــا قتل او و توجه بیشــتر به 

شخصیت اش آشکار شد.
•

پرونده باز قتل فرخزاد
25 ســال از قتــل او می گذرد و 
25 سال از معمای بی پاسخ قتلی 
فجیع که زبان از بازگفتن آن عاجز 

و ناتوان است. 
نوک پیکان اتهام دســت داشتن 
در این قتل، جمهوری اســالمی 
را نشــانه رفته است. علت تقویت 
این گمانــه زنجیره ای از قتل های 
سیاســی است که در همان ایام و 
پس از درگذشت آیت الله خمینی 
در گوشه و کنار جهان و به ویژه در 

اروپا روی داد.
ترور شــاپور بختیار، عبدالرحمان 
برومند از اعضای نهضت مقاومت 
ملی، ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو 
و یارانش از سران حزب دموکرات 
کردستان ایران، قتل کاظم رجوی، 
برادر مســعود رجوی و از اعضای 
شورای ملی مقاومت، ترور سیروس 
الهی از رهبران ســازمان "درفش 
کاویانی" وهمچنین ماجرای ترور 
میکونــوس در برلیــن، همه در 
فاصله کوتاهی پیش یا پس از قتل 

فرخزاد روی داده اند. 
آیا قتل فرخزاد برگی است تصادفی 
در این فصل خونین از تاریخ ایران؟
فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان 
به شــکل فجیعی با ضربات چاقو 
به قتل رسید. سه روز پس از آن، 

موضوع این قتل فاش شد. 
پرونده قتل این هنرمند نام آشنای 
ایران همچنان باز است و تا کنون 
قاتل یا قاتالن او دستگیر نشده اند 
و روشن نیست که آمران و عامالن 

آن چه کسانی بوده اند.
•

زبانی بی پروا و روحی تابوشکن
فریدون فرخــزاد هنرمندی همه 
فن حریــف و زبردســت بود. هم 
شــعر می گفت و هم شــومنی 
فوق العاده بود، هم ترانه سرا بود و 
هم خواننده، هم مجری برنامه های 
رادیو و تلویزیون بود و هم آهنگساز 
و هنرپیشه. و فراتر از همه این ها، 
فــردی دانش آموخته و آشــنا با 

تحوالت سیاسی جهان.
آمیخته ای از دانش سیاسی و هنر 
ره توشــه او بود در ایران پیش از 
انقالب، که گذار از جامعه ای سنتی 
به جامعه ای کمابیــش مدرن را 
تجربه می کرد. سال های زندگی و 
تحصیل در اروپا و به ویژه آلمان او 
را با جلوه های یک جامعه باز آشنا 
ساخته بود. این شناخت تجربی 
ارمغان فرخزاد در بازگشــت او به 

ایران بود.
"جامعه بــاز" را دیده بــود اما از 
دشمنان این جامعه باز غافل مانده 
بود. دشــمنانی که شمارشان در 
مسیر گذار جامعه سنت زده ایران 
به یک جامعه مدرن پرشمار بودند. 
مخالفان فریدون فرخزاد به قشر و 
الیه  ای خاص تعلق نداشتند. هم 
سانسور کور در تشخیص مرزهای 
مجاز و ممنوع ناتــوان بود و هم 
روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی 
جامعه ای که در جســت وجو راه 
خود در مســیر گذار، دائم تلو تلو 
می خوردند، قادر به فهم او نبودند.

در آن هنگام کم  نبودند روشنفکران 
چپ مذهب زده ای که در شماتت 
از بی پروایــی در رفتــار و گفتار 
"غیرشــرقی" فریدون فرخزاد با 
ارکستر نیروهای سنتی و مذهبی 

هم سرایی می کردند.
رنجش فرخزاد در سال های تبعید 
پس از انقالب اسالمی نیز برخاسته 

از همین رویکرد غیرعقالیی بود. از 
زخمی شدن از تیغ انتقادهای ناوارد 
کسانی که به رغم زندگی در خارج 
از کشور، آبشــخور فرهنگی شان 
همان بود کــه بود، بی  تکانه های 

تامل برانگیز.
•

خنیاگر در خون
در سال های اخیر و پس از گذشت 
ســال ها از قتل فریدون فرخزاد، 
بــرای معرفی چهره  تالش هایی 
واقعی این هنرمند صورت گرفته 
اســت. یکی از ایــن تالش ها به 
دستخط شاعر ایرانی ساکن آلمان، 
میرزا آقا عســگری )مانی( است. 
مانی درکتابی به نام "خنیاگر در 
خون" به زندگی هنری و سیاسی 
فریدون فرخزاد پرداخته اســت. 
کتابی که 13 سال پس از قتل او 

منتشر شد.
میرزا آقا عسگری در  گفت وگویی 
درباره علت نوشــتن زندگی نامه 
فریدون فرخزاد گفت: »من آقای 
فریدون فرخزاد را نه دیده بودم و 
نه می شناختمش و نه با او مکاتبه 
داشتم. ولی بعد از اینکه او به قتل 
رسید، سکوتی در ارتباط با اوحاکم 
بود و من فکر کردم که کشتن او 
کشتن من هم هست، کشتن هر 
نویســنده ی تبعیدی دیگری نیز 
هســت و نباید درباره اش سکوت 
کرد. به همین خاطر نشســتم و 
برای اولین بار زندگی نامه ی کسی 
دیگر را نوشــتم که حرفه ی من 
نبود. ولی خوشحالم که کار موفقی 
بود و توانست در معرفی فریدون 
فرخزاد به مردم کمک زیادی بکند، 
به ویژه در مجامع روشنفکری که 
تازه فهمیدند او هنرمند، نویسنده 
و شاعر ارزشمندی نیز بوده است.«

شماری از ایرانیان ساکن اروپا برای 
بارها  فرخزاد  فریدون  بزرگداشت 
اقدام به برپایی مراســم فرهنگی 
کرده یا در سفر به بن لحظاتی را 
کنار آرامگاه این هنرمند ســپری 

کرده اند.
•

جهانی شایسته برای زیسنت؛
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M    NTREAL
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(
------1-------------------

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
مرکز فارسی زبانان

جمعه هر هفته 
ساعت 4 بعدازظهر

5964  Notre-Dame 
de Grace

Info: 514-990-1972
------------

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. 
Tel : 514-937-3142

LEARN BASIC ENGLISH 
LEARN BASIC FRENCH 

Registration Information
August 2017 –  September  2017

REGISTRATION DATES: 
AUGUST
15th    9:00-3:00
16th    9:00-3:00    |  5:00-8:00
17th    9:00-3:00 
21st    9:00-3:00    |  5:00-8:00
22nd   9:00-3:00

Course Dates:
DAY:                     August 28        to     January 26
EVENING:            September 5   to     January 24

SEPTEMBER
5th    9:00-3:00
7th    9:00-3:00
12th  9:00-3:00      |     5:00-8:00

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

•   نامنویسی

5785 PARKHAVEN, 
CôTE-SAINT-LUC, QC H4W 1X8

(514) 488-8203

MaryMount adult Centre

Programs Offered
  DAY COURSES:

ENGLISH: 
LITERACy – PRE-SECONDARy  

Monday to Friday:   8:40 a.m. - 12:40 p.m. (20 hours/week)
FRENCH SECOND LANGUAGE:

Beginner:       Monday to Friday     9:00 a.m. - 11:00 a.m. (10 hours/week)
Intermediate: Monday to Friday   11:00 a.m. -   1:00 p.m. (10 hours/week)
 EVENING COURSES:

ENGLISH: 
LITERACy – PRE-SECONDARy  

Monday to Wednesday 5:30 p.m. - 9:00 p.m. (10 ½ hours/week)
FRENCH SECOND LANGUAGE:

Beginner: Monday to Wednesday 05:30pm to 9:00pm(10 ½ hours /week)
Intermediate:Monday to Wednesday 05:30pm to 9:00pm (10 ½ hours /week)

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

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

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

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

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

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

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

• مدارک ضروری: 

•   کالس ها: 

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

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

21:05  departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
  • Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne)
  • Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish)
  • Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster)
  • Atwater Metro Station, Bus 138, 104 

•   مترو و اتوبوس: 

�������������

FREE 
PARKING

نام نویسی مدرسه فارسی دهخدا
اولیای محترم، با احترام، بدینوسیله از شما تقاضا می شود برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی 

فارسی زبان دهخدا، اطالعات زیر را تا قبل از 5 سپتامبر 2017 به آدرس مدرسه ایمیل نمایید 
تا قبل از شروع کالس ها برنامه ریزی و هماهنگی های الزم انجام پذیرد.

بدیهی است در شروع کالس ها کتاب های درسی و سایر مقدمات برای افرادی که پیش ثبت نام نموده 
اند، فراهم گردیده است.

------------------------
الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ 9 سپتامبر 2017 آغاز می شود 

و ساعات کالس ها از 11 صبح تا 2:30 بعدازظهر می باشد.
--------------------

اطالعات الزم
1- نام و نام خانوادگی 

2- سن 
3- پایه کالس درخواستی 

4- آیا قبال در این مدرسه تحصیل نموده است.
ارسال اطالعات  به آدرس

  admin@dehkhodaschool.com
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت، 

تلگرام و یا فیسبوک مدرسه مراجعه فرمایید:
http://dehkhodaschool.com

t.me/dehkhodaschool
https://www.facebook.com/Dehkhoda.Iranian.School

---------------------
لطفًا سؤاالت، پیشنهادات و یا انتقادات خود را از طریق  ایمیل مطرح نمایید.

---------------
با سپاس؛ روابط عمومی مدرسه دهخدا

یک دو سه 
    زنگ 

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: ۸ صبح تا 6 عصر 

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

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

ســالمتی... 

اجنام کلیه امور ساختمانی
خدمات نوسازی و بازسازی 

)
Tel.:514-835-6243

هدف ما 

خشنودی 

شماست!

TMN
• بازسازی آشپزخانه 

• بازسازی حمام  
• نصب در و پنجره • کاشیکاری  

• برقکاری  • لوله کشی 
• سقف کاذب  • نقاشی  

• کابینت آشپزخانه 
• انواع سنگ کاری  و بسیاری دیگر  

 با مدیریت مجید توسلیان 
با بیش از 2۵ سال پیشینه 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

Renovations

High quality, Canadian-made women’s clothing for sale!
Guaranteed exceptional prices…

Open to the public SATURDAYS  9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501 

MONTREAL  QC   H2N1C8

حراج پوشاک بانوان 
با کیفیت عالی، 

با قیمت باورنکردنی 
و  برترین سرویس 

در خدمت هموطنان عزیز 

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم پاییزی:  2017 
)25 سپتامبر  تا  10 دسامبر(

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage  |     5180, Queen-Mary, 4e étage محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Fall session 2017 
(Sept. 25 – Dec. 10)

خطرات مسکن های بدون نسخه
داروهای مســکن مــی توانند با 
خطرات و عــوارض جانبی همراه 
باشند. خطر این عوارض جانبی در 
افرادی که روزانه و به مدت طوالنی 
از این داروها استفاده می کنند و 
همچنین برای آنهایی که داروهای 
تجویزی مصرف می کنند، باالتر 

است.
بانوان باردار یا آنهایی 
کــه در تالش برای 
باردار شدن هستند 
دارویی،  هیچ  نباید 
از جملــه داروهای 
مســکن بی نیاز از 
را  پزشــک،  تجویز 
بــدون مشــورن با 
پزشک خود مصرف 

کنند.
در ادامه با برخی خطرات مصرف 
داروهای مسکن بی نیاز از تجویز 

پزشک بیشتر آشنا می شویم.
•

 نارسایی کلیوی
 مطالعات بسیاری پیوند مصرف 
بیش از اندازه داروهای ضد التهابی 
غیر استروئیدی با مشکالت کلیوی 

را تایید کرده اند.
با مصــرف مــداوم ایبوپروفن یا 
ناپروکسن، برخی افراد ممکن است 
حتی با نارســایی کلیوی مواجه 
شــوند. با این وجود، این شرایط 
بیشتر در افرادی رخ می دهد که 
دارای عوامل خطــر آفرین دیگر 
مانند دیابت یا فشار خون باال نیز 

هستند.
•

 تداخل با داروهای 
    ضــدافسردگی

 داروهــای ضــد التهابــی غیر 
اثربخشی  توانند  می  استروئیدی 
برخی داروهای ضد افسردگی که 
به نام مهارکننــده های انتخابی 
 )SSRIs( بازجــذب ســروتونین
شناخته می شوند را کاهش دهند.
افــزون بر این، مصــرف همزمان 
داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی 
با داروهای ضد افسردگی می تواند 
خطرناک باشــد. به عنوان مثال، 
برخی مطالعات نشان داده اند که 
مصرف ایــن داروها به همراه هم 
خطر خونریزی درون جمجمه ای 
را افزایش دهــد. خونریزی درون 
جمجمه ای می تواند به آســیب 

مغزی دائمی یا مرگ منجر شود.
•

 اثر رقیق کنندگی خون
 ایبوپروفن، ناپروکسن و آسپرین 
همگــی دارای اثر رقیق کنندگی 
خون هســتند. این مســاله برای 
بیشتر مردم مساله ای ایجاد نمی 
کند، اما می تواند برای افرادی که 
داروهای رقیق کننده خون مصرف 
مشکل  کنند،  می 
رقیق  باشد.  آفرین 
شدن بیش از اندازه 
خون می تواند خطر 
خونریزی را افزایش 

دهد.
داروهــای  اگــر 
کننــده  رقیــق 
خــون مصرف می 
کنیــد، از داروهای 
غیر  التهابی  ضــد 
در  نکنید.  اســتفاده  استروئیدی 
عوض، به منظور تسکین سردرد 
یا یــک درد عضالنی یا مفصلی از 

استامینوفن استفاده کنید.
•

 اختالل در عملکرد کبد
 آسیب کبدی یک خطر شایع در 
صورت مصرف داروهای مسکن بی 
نیاز از تجویز پزشک بدون مشورت 

با یک پزشک است.
از داروهــای مختلف بــی نیاز از 
تجویز پزشــک، عمدتا آسپرین و 
توانند موجب  اســتامینوفن می 
آســیب دیدن کبد شــوند. این 
شــرایط به واسطه سمیت ذاتی و 
اغلب با دریافت دوزهای باال پیوند 

خورده است.
در بیشــتر موارد، آسیب کبدی 
التهابی  مرتبط با داروهــای ضد 
غیر اســتروئیدی بــه یک دلیل 

ایمیونولوژیک اشاره دارد. 
همچنین، برخی موارد با متابولیت 
هــای ســمی برخــی داروهای 
ضدالتهابی غیر استروئیدی مرتبط 

بوده اند.
•

 مشکالت معده
 ایبوپروفن و ناپروکسن در شرایطی 
که مــی توانند بــر عملکرد کبد 
تاثیرگذار باشــند، برای معده نیز 
خوب نیستند. حتی آسپرین نیز 

برای سالمت معده بد است.
مواد شیمیایی موجود در بدن که 
درد را تقویت می کنند، نقشــی 
کلیــدی در محافظــت از دیواره 
داخلــی معــده و روده ها نیز ایفا 
می کنند. هنگامی که یک داروی 

مســکن این مواد شــیمیایی را 
مسدود می کند، دستگاه گوارش 
نسبت به آسیب اسیدهای معده 

آسیب پذیرتر می شود.
در حقیقت، استفاده بیش از اندازه 
از این داروهای مسکن می تواند به 
دیواره داخلی معده آسیب رسانده 
یا آن را تحریک کند. این شرایط 
نیز می تواند موجب از دست رفتن 
خون از ناحیه تحریک شده، معده 
درد و در برخی موارد شکل گیری 

زخم های معده شود.
افرادی که دارای زخم معده هستند 
باید نســبت به مصرف داروهای 

مسکن بسیار محتاط باشند.
•

 نارسایی قلبـی
التهابــی غیر   داروهــای ضــد 
استروئیدی با خطر افزایش یافته 

نارسایی قلبی نیز مرتبط هستند.
*************

گزینـــه های دیگر برای 
تسکین درد

با توجه به عوارض جانبی داروهای 
مسکن رایج، بهتر است هر زمان 
که با ســردرد یا معده درد مواجه 
می شوید، پیش از مصرف مسکن 
اندکی تامل کنید. جایگزین هایی 
کارآمد و امن برای تســکین درد 
وجــود دارند که با عوارض جانبی 

نیز همراه نیستند.
کمپرس یخ مــی تواند بــه طور 
موثر تورم و درد ناشــی از شرایط 
مختلف، از ضربه خوردن سر تا پیچ 
خوردگی قوزک پا، را کاهش دهد.

یک کمپرس داغ مــی تواند درد 
ناشی از آرتریت و دیگر مشکالت 

عضالنی و مفصلی را کاهش دهد.
فعالیت جســمانی منظم نیز در 
پیشگیری و همچنین کاهش درد 

موثر است.
افراد بســیاری بــرای بهره مندی 
از زندگــی بدون درد انجام یوگا یا 
مدیتیشــن را در دستور کار خود 

قرار می دهند.
تکنیک هایی مانند طب سوزنی یا 
طب فشــاری نیز تا حد زیادی در 

تسکین درد موثر هستند.
حتی رژیم غذایی شــما می تواند 
ایجاد  چشــمگیری  های  تفاوت 
کند. مواد غذایی و ادویه های ضد 
درد مانند دارچین، زردچوبه، سیر، 
زنجبیل، پیاز و آناناس را به رژیم 

غذایی خود اضافه کنید.
•
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کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

جزوات مسیحی  )رایگان( - برای دریافت فیلم »زندگی مسیح« و   اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تلفن ما متاس بگیرید:
 514-999-5168

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

افتصـاد ... 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(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

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

ایران در آیینه بازرگانی بین المللی
--------------

بازرگانی خارجی ما اقتصاد ضعیفی را به منایش می گذارد 
که در جهان امروز حرفی برای گفنت ندارد...

فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(
بازرگانی خارجی یکی از بهترین 
ابزار شناخت موقعیت کشور ها در 

شطرنج روابط بین المللی است.
منظور آن نیست که قدرت واقعی 
یک کشور تنها از عوامل اقتصادی 
سرچشمه میگیرد. تردیدی نیست 
که توان تسلیحاتی و نیز عناصری 
که در مقوله »قــدرت نرم« جای 
میگیرنــد، از ورزش و هنر گرفته 
ایدئولوژیک،  نفــوذ  ظرفیــت  تا 
بــر وزنه یک کشــور در محدوده 
منطقه ای اش و حتی در ســطح 

جهانی تاثیر میگذارند.
ولی زیــر بنــای پایــدار قدرت 
واقعی برای یک کشــور، عمدتا بر 
تکیه  آن  اقتصــادی  توانایی های 
دارد. و آنچه ایــن توانایی ها را در 
عرصه روابط بین المللی به نمایش 

میگذارد، بازرگانی خارجی است. 
اگر می خواهیم درجه اســتحکام 
واقعی و دراز مدت یک کشــور را 
اندازه بگیریم، کافی است به کمیت 
و کیفیت داد و ســتد آن با دیگر 

کشور ها نظری بیفکنیم. 
به همین منظور به سراغ تازه ترین 
گزارش آماری »ســازمان جهانی 
تجارت« میرویم که بیست و هشتم 

جوالی انتشار یافت.
در گشــت و گــذار کوتــاه خود 
میان انبوه آمار منتشــر شده در 
این گزارش، نخســت به وضعیت 
عمومی بازرگانی بین المللی نگاهی 
می اندازیم و سپس به جایگاه ایران 

در این مجموعه می پردازیم.
•

رابطـه قدرت ها
بازرگانــی بیــن المللــی در آمار 
»ســازمان جهانی تجــارت« هم 
صــادرات و واردات کاال )گنــدم، 
نفت، خــودرو، دارو و غیره...( را در 
بر میگیرد و هم صادرات و واردات 
خدمات را )بانــک و بیمه، حمل 
ونقــل، گردشــگری، ارتباطات و 

غیره....(. 
در سال 2016 میالدی، کشور های 
جهان در مجموع 16000 میلیارد 
دالر کاال و 4۸00 میلیــارد دالر 

خدمات صادر کرده اند. 
بنابراین ارزش کل بازرگانی جهانی 
در سال گذشته میالدی نزدیک به 

21000 میلیارد دالر بوده است.
در این جا برای آسان تر کردن کار، 

خدمــات را کنار میگذاریم و تنها 
به بازرگانــی کاال می پردازیم که 
ارزش آن، همان طور که گفته شد، 
به حدود 16000 دالر در ســال 

گذشته رسید.

در جمع همه کشــور ها، چین با 
صدور حدود 2100 میلیارد دالر و 
در اختیار داشتن بیش از 13درصد 
صــادرات کل کاال، بزرگ تریــن 
قدرت صادراتی جهان بوده است. 

چهار قدرت آمریکا، آلمان، ژاپن و 
هلند به ترتیب در مقام های دوم تا 

پنجم قرار میگیرند.
ولی در بازرگانی و اقتصاد جهانی، 
قدرت تنها به صادرات محدود نمی 
شود. واردات نیز یکی از نشانه های 
آشکار قدرت است. مهم ترین روش 
تامین مالی واردات، صادرات است. 
کشور ها کاال می فروشند، و با ارز 
حاصل از فروش کاال هایشان جنس 
یا خدمات وارد میکنند. کشــور 
دارای صادرات زیاد، طبعا از لحاظ 
بازرگانی قدرتمند است. ولی یک 
کشور دارای واردات زیاد را نیز می 
توان قدرتمند به شمار آورد، زیرا با 
در اختیار داشتن یک بازار بزرگ، 
مــی توانــد اراده اش را بر دیگران 

تحمیل کند.
آمریکا در سال گذشته نزدیک به 
2300 میلیارد دالر کاال از دنیا وارد 
کرده که معادل 14درصد واردات 

جهان است. 
چین نیز طی ســی سال گذشته 
به قدرت بــزرگ وارد کننده بدل 
شده و سال گذشته از دنیا نزدیک 
به 1600 میلیارد دالر کاال خریده 
اســت. آلمان و انگلستان و ژاپن، 
در میان وارد کنندگان جهان، به 
ترتیب مقام های ســوم تا پنجم را 

دارند.
2300 میلیــارد دالر واردات کاال 
در سال از یک لحاظ برای آمریکا 
یک نقطه ضعف به شمار میرود، 
زیرا تــراز بازرگانــی خارجی این 
کشــور را به شدت منفی میکند. 
در واقع آمریکا سالی ۸00 میلیارد 
بازرگانی دارد  دالر کسری موازنه 
)وارداتــش از صادراتش بیشــتر 

است( که البته بخشــی از آنرا با 
مازاد تجارت خدمات و یا با مازاد 
ورود سرمایه به آن کشور جبران 

میکند. 
به عالوه فراموش نکنیم که آمریکا 
با پول خودش که دالر باشد، کاال از 
خارج می خرد، امتیازی که حاصل 
سلطه اسکناس سبز بر نظام پولی 

بین المللی است.
این همــه واردات، همان طور که 
گفتیم، برای آمریــکا یک نقطه 
ضعف اســت، ولی در همان حال 
یکی از ریشه های اقتدار آمریکا به 

شمار میرود. 
در واقــع ده ها هزار بنگاه و صد ها 
هزار نفر در سراســر جهان برای 
صدور کاال به آمریکا کار میکنند و 
به اقتصاد این کشور وابسته اند. به 
همین دلیل است که شرکت ها و 
بانک های اروپایی از آمریکا حرف 
شنوی دارند، چون بدون دستیابی 
به بازار این کشور بخش بزرگی از 

منافع خود را از دست میدهند.
شواهد در این زمینه فراوان است. 

وقتی دستگاه قضایی آمریکا یک 
بانک عظیم فرانسوی را به خاطر 
مثال رابطه داشتن با ایران تهدید 
میکنــد و حتــی از آن جریمه 
سنگین مطالبه میکند، بانک مورد 
نظر جریمه را می پردازد، به ایران 
پشت میکند و دم بر نمی آورد. رمز 
و راز این ماجــرا را باید در جاذبه 
بازار آمریکا جستجو کرد. در واقع 
کشوری که بازار بزرگ داشته باشد، 
می تواند با دیگران از موضع قدرت 
سخن بگوید. آلمانی ها، ژاپنی ها 
و کره ای ها هم قدرت هایی مورد 
احترامند، چون با صدور انبوه کاال 
از یک ظرفیت عظیم برای خرید 
کاال بر خوردار میشوند و بازارشان 

برای دیگران جاذبه پیدا میکند.
در عوض کشــوری کــه بازارش 
کوچک باشد، حرف زیادی برای 
گفتن نــدارد. دنیــا عرصه رابطه 
قدرت ها است. و در عرصه اقتصادی 
آنچه به حساب میاید عربده کشی 
و نوحه خوانی نیست، بلکه متکی 
بودن بــر ظرفیت های صادراتی و 

وارداتی است.
•

جایگاه واقعی ایــران
ایران نیز مانند همه کشور ها، اگر 
بخواهد جایگاهــش را در صحنه 
بین المللــی باال ببرد، باید بر پایه 

گزارش آماری »سازمان 

جهانی جتارت« 

شــناخت دقیــق از ظرفیت های 
واقعــی اش جلو بــرود، وگر نه باز 
هم به بیراهه خواهد رفت. با انبوه 
داده هایــی که درباره توانایی های 
اقتصادی کشور ها در دست است، 

دروغ گفتــن به خویش و دیگران 
به جایی نمی رسد. تنها با تکیه بر 
اطالعات درست و شناخت قوانین 
بازی بین المللی است که ایرانیان 
می توانند از دشواری های بزرگی 

که امــروز در آن گرفتار آمده اند، 
بیرون بیآیند.

از یک پرسش اساسی شروع کنیم: 
ایران چــه جایگاهی در 

بازرگانی جهانی دارد؟ 

صادرات سرانه هر ایرانی 
بین  2006 تا 2016

از  1084 دالر به 835 
دالر سقوط کرده است!
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1- چلوکباب کوبیده: 9.99 $  

2- چلوجوجه با استخوان: 9.99 $

3- چلوجوجه بی استخوان:---9.99 $

4- چلوکباب برگ:------- 14.99 $

5- چلوکباب چنجه:-----$14.99

6- چلوکباب بلغاری:-16.99 $

7- چلوکباب سلطانی:-- 18.99 $

8- چلوکباب وزیری:------ 13.99 $

9- زرشک پلو با مرغ:-------- 9.99 $

غذای روز

چهارشنبه: قورمه سبزی--- 9.99 $

پنج شنبه: قیمه--- 9.99 $

جمعه: انتخاب رسآشپز

شنبه: باقالی پلو با ماهیچه--- 14.99 $

»منــوی رســتوران آنیکس«
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 BRING YOUR WINE

ENJOY YOUR TIME

**شنبه شب ها 

شام و موسیقی 

رقص و پایکوبی

این  یافتــن  به منظــور 
پرسش، به گزارش آماری 
ســال 2017 »ســازمان جهانی 
تجارت« نگاهــی می اندازیم. می 
بینیــم که ایران در ســال 2016 
با صدور شــصت و شش میلیارد 
دالر کاال )نفتــی و غیرنفتی( تنها 
چهار دهم درصد )0/4%( صادرات 
جهانی کاال را در اختیار داشته و، 
در جمع صادر کنندگان جهان، در 

رده 39 بوده است.
در مقام مقایسه، در همان گزارش 
می بینیم که در همان سال مالزی 
1۸9 میلیارد، ویتنام 177 میلیارد، 

و ترکیه 143 میلیارد دالر صادرات 
داشته اند. چرا ایران هشتاد میلیون 
نفری، حتی با محاســبه صادرات 
نفتی، باید نزدیک به یک ســوم 
مالزی سی میلیون نفری صادرات 
داشته باشــد. ایران کمی بیش از 
یک در صد جمعیت دنیا را دارد. 
اگر قرار بود به همان نســبت در 
صادرات جهان سهم داشته باشد، 
می بایست دستکم 160 میلیارد 
دالر کاال صادر کنــد. تازه در این 
محاسبه، اگر بخواهیم ظرفیت های 
واقعی اقتصــاد را در نظر بگیریم، 

باید نفت را کنار بگذاریم.

به گشت و گذار خود در انبوه آمار 
»ســازمان جهانی تجارت« ادامه 
میدهیــم و واقعیت های تلخ تری 
را در بازرگانــی خارجی ایران می 

بینیم. 
از جمله این که در ســال 2006، 
ایــران 77 میلیارد دالر کاال صادر 
کرده، حال آنکه در ســال 2016، 
ارزش صادراتش بــه 66 میلیارد 

دالر سقوط کرده است. 
به بیان دیگر طی مدت ده ســال، 
صادرات ایــران 11 میلیارد دالر 
کم شــده، حال آن که طی همان 
مدت صادرات ویتنام 4 و نیم برابر 

افزایش داشته است. 
اگر افزایش جمعیت ایران را طی ده 
سال مورد نظر به حساب بیآوریم، 
صادرات سرانه هر ایرانی )نفتی و 
غیر نفتی( در این مدت )از 2006 
تا 2016( از حدود 10۸4 دالر به 

۸35 دالر سقوط کرده است.
از لحاظ واردات کاال نیز بازار ایران 
در مقیــاس جهانی بازار بســیار 
کوچکی است. در گزارش »سازمان 
جهانی تجارت« می بینیم که ایران 
در سال 2016 چهل میلیارد دالر 
کاال وارد کرده که تنها معادل سه 

دهم در صد واردات جهان است. 

کم نیســتند ایرانی هایی که فکر 
میکنند تمام دنیا، برای چاپیدن 
بازار آنهــا، در حال توطئه چینی 
و رقابت هســتند. بــه این ها باید 
گفت کــه البته بــازار ایران مهم 
است و صنعتگر آلمانی و بازرگان 
ژاپنی حتی روی یک دالر حساب 
میکنند؛ ولــی در همان حال این 
واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت 
که ترکیه و تایلنــد، برای واردات، 
هر کدام بازار هایی دارند چهار برابر 

بازار ایران. 
از بازار وارداتی آمریکا هم، که پنجاه 
و شش برابر بازار ایران است، بهتر 

است حرفی نزنیم.
می بینم که بازرگانی خارجی ایران 
اقتصاد بسیار ضعیفی را به نمایش 
میگذارد که در جهان حرفی برای 
گفتن ندارد. گفتن این واقعیت به 

معنای پذیرفتن شکست نیست. 
هدف دور شدن از رویا بافی است 
و هشدار دادن به کسانی است که 
با گرفتار آمدن در »توهم قدرت«، 
ضعف های بنیــادی ایران را نمی 
بینند و با محاســبات نادرســت، 

کشور را به سوی پرتگاه می برند.
•
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شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

چه زمانی 
»خروپف« 
باعـث 
مـرگ 
می شود؟

رصد از ایرانیان دارای اختالالت خواب هستند. ۸0درصد پرستاران شب کار نیز از عوارض بی خوابی رنج می 
برند. 25 درصد آقایان هم دارای اختالالت تنفسی در حین خواب هستند. این آمار ها از نظر متخصصان اختالل 
خواب موضوع نگران کننده ای است، چراکه افراد از عاضه های بی خوابی و داشتن خواب نامناسب بی اطالع 
هستند و به سادگی از این موضوع گذر 

می کنند. 

خــواب یکی از مهم ترین، حیاتی 
ترین و سرنوشــت ساز ترین نیاز 
های ضروری بدن انسان محسوب 
می شــود. مطالعات نشــان داده 
است، محرومیت از خواب می تواند 
حیات فرد را به شــدت به خطر 
بیندازد، به عبارتی این نیاز را می 
توان با نیاز بدن به آب و غذا در یک 
رده مقایسه کرد. خواب خوب یک 
ضرورت برای بیداری خوب است، 
افرادی که مــی خواهند بیداری 
خوب و فعالی داشــته باشند نیاز 
دارند خواب خوب و آرامش بخشی 

را سپری کنند.
نیاز خواب بدن در سنین مختلف 
متفاوت است. در سنین نوجوانی، 
جوانی و سن بلوغ بدن افراد نیازمند 
7 الی 7.30 ســاعت خواب مفید 
است، هرچه ســن جوان تر باشد 
نیاز به خواب نیز بیشتر است برای 
مثال نــوزادان و کودکان نیازمند 
خواب  میزان  بیشــترین  داشتن 
هستند. یک نوزاد ممکن است در 
طول روز بیشتر از 16 ساعت هم 

به خواب احتیاج داشته باشد.
زمان کافی برای خواب، نیاز بدن را 
مهیا نمی سازد، برای اینکه کیفیت 
خواب است که برایمان از هرچیزی 
مهم تر اســت. به عبارتی خواب 
خوب، خوابی است که از کیفیت 
و مدت زمان مناســبی برخوردار 
باشــد. اختالالت خواب عمال می 
تواند روی کیفیت و کمیت خواب 
تاثیر منفی بگذارد. بدین معنا که 
کیفیت خواب، میزان خواب عمیق 
ما را کاهش می دهد و یا در واقع 
خوابمــان را نیز منقطــع کرده و 
همچنین بیداری حین خواب را نیز 
افزایش می دهد که این خود سبب 
می شود از داشتن یک خواب آرام 

و دلچسب محروم شویم.
اگر بخواهیم اختــالالت خواب را 
دسته بندی کنیم، در واقع بیش از 
۸0 نوع اختالالت خواب داریم که 
مهم ترین آن ها که در این طبقه 
بندی وجود دارد شامل »بیخوابی« 
اســت که معموال خانم ها را نیز 
بیشتر درگیر می کند که این عامل 
به خودی خود به 4 نوع تقســیم 

بندی می شود: 
افرادی که در شروع خواب مشکل 
دارند، افرادی کــه در طی خواب 
به صورت مکرر بیدار می شــوند، 
افرادی کــه ناخواســته در صبح 
بسیار زود از خواب برمی خیزند و 
در آخر شایع ترین نوع اختالالت 
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Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا سرمایه گذاری

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

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

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

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

_______________
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 

1118 Ste-Catherine W., 
Suite 504     
Montreal, Qc   (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 

Cell: 514-834-2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

   پرواز به شهرهای  تهران، 
     مشهد، شیراز و... 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و...  
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی    
   کروزها ویژه، هتل، اتومبیل و.. 

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

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

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

• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره  • رفع هیجان و التهاب   
• رفع سردرد مزمن و موقتی و بسیاری دیگر 

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            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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  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 

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 4۸00 
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  10۸2697۸76
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

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

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

Cell.: (514) 816-4080

Ninous Givargiznia, BSc.    Real Estate Broker
Century 21 Unic

203 bou, Hymus, suite 208    Pointe- Claire, H9R-1E9 
Office:  (514) 630-1799

ngivargiznia@gmail.com      |     ninous.givargiznia@century21.ca

نینوس گیورگیزنیا
عضو دایمى كانون بین 
املللى مهندسین نفت

 برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی  و یا سرمایه گذاری  همین امروز با ما متاس بگیرید: 

Real Estate BrokerResidential, Commercial, Buildings, Business, Hotels, farms & industrials مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی 
 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

مشاور امالک

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

بزودی گشایش می یابد: کلینیک پارامدیکال: با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

Clinique paramedical
plein Sante (de Montreal) 
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زندگــی...

فتو شاپ

راه برای قدرت بخشیدن 15
به دیگران در 15 دقیقه

قدرت بخشیدن به دیگران زمانی 
اتفــاق می افتد که به یک رهبر یا 
دوســت خوب تبدیل می شوید. 
پس از آن کــه خودتان به قدرت 
رسیدید، کلید موفقیت این است 
که شجاعت و ادراک خود را برای 
هدایت و تغییــر زندگی دیگران 
به کار بگیرید. ساختن یک جامعه، 
یک قبیله، طرح ریزی برای تسخیر 
جهان، و هر خواسته ی بزرگی که 
دارید، همه با این توانایی شما آغاز 

می شوند: 
باید دیگران را وادار کنید کارهای 
خوبی کــه همیشــه آرزویش را 

داشتند، انجام دهند.
•

1. لبخند بزنید.
کائنات از تعامالت کوچک تشکیل 
شده اســت. این تعامالت انرژی را 
تحریک می کننــد و در اجتماع 
رشــد می کنند. خواه این جامعه، 
نیویورک باشــد یــا ریکیاویک، 
دوســتان و غریبه ها همه تحت 
تأثیر یک لبخند ساده قرار خواهند 

گرفت.
•

2. مثبت باشید.
دربــاره ی کلماتی که اســتفاده 
می کنیــد و کارهایی کــه انجام 
می دهید هوشیار باشید تا بتوانید 
یک نیروی مثبت باشید نه آتش 
بیار معرکه. انرژی شما در هر بحث، 
بینش جدیــدی ایجاد می کند و 
دیگران را دعوت می کند تا از نقطه 

نظر شما به دنیا بنگرند.
•

3. از دیگران به درستی تعریف 
کنید.

حقیقتــا به این امــر معتقدم که 
هر چه می خواهید بگویی،  در هر 
زمانی که می خواهید - به ویژه اگر 
این صحبت شما باعث می شود به 
دیگران احساس خوبی دست بدهد 
- خواه ذکر کردن سخاوت یک فرد 
باشد یا توجه به کفش های جدید 
او. تعریف از دیگران ارتباط برقرار 
می کند و باعث می شود دیگران با 

شما راحت تر و صمیمی تر شوند.
•

4. دیگران را به چالش 
بکشید.

بــا  را  مــن  غالبــا  دوســتانم 

استعدادهای شان تحت تأثیر قرار 
می دهند. بااین حال، بسیاری از ما 
گرفتار خودناتوان پنداری شدید و 
ناتوانی در تجزیه و تحلیل هستیم. 
من تالش می کنم با اســتفاده از 
روش های بارش فکری به دوستانم 
کمک کنم تا از مهارت هایشــان 
اســتفاده کنند و به مرحله ی بعد 
بروند، خواه این مرحله پول سازی 
باشــد یا جذب »فالوور«. این کار 
بســیار خوب است، و به نظر من، 
ما می توانیم هــر روز با روش های 
بهتری یکدیگر را به چالش بکشیم.

•
5. خالقیت را تشویق کنید.

انجــام دادن فعالیت های مختلف 
به همراه دوســتان، از کالس های 
آشپزی گرفته تا عکاسی، می تواند 
راه بســیار خوبی بــرای تقویت 

خالقیت و بهبود مهارت ها باشد.
•

6. کارها را با هم اجنام دهید.
چیزهای کوچک مهم هســتند، 
مانند تهیه و صرف صبحانه یا ناهار 
با همکاران، یا تمــاس گرفتن با 
دوســتی که یک روز بد را سپری 
کرده اســت. گروه هــای کوچک، 
اشتراک گذاری را تشویق می کنند 
و بــه افراد کم روتر جرأت صحبت 

کردن می دهند.
•

7. ایده های تان را به اشتراک 
بگذارید.

کارآفرینان و هنرمندان عالقه مند 
می تواننــد در این مــورد صادق 
باشند، زیرا اشتراک گذاری ایده ها 
برای کارشــان ضروری است، ولی 
ایده پردازی و خلق ایده می تواند 
به موفقیت شــما بینجامد زیرا به 
پیوندهای عالی و ماجراجویی های 
جالبی منتج می شود. ممکن است 
اشــتراک گذاری ایده ها 3 دقیقه 
زمان بخواهد یا به یک مکالمه ی 
یک یا چند ساعته درحین صرف 
یک نوشیدنی تبدیل شود … پس 
ایده های تان را به اشتراک بگذارید.

•
8. آموزش دهید

تحصیالت هم ضروری است و هم 
تأثیرگذار اســت،  ولی به مدرسان 
مجوزدار محدود نمی شــود. غالبا 
تأثیرگذارترین معلمان  و  بهترین 

افراد، دوســتان و خانواده هستند. 
ممکن اســت یک ماجرای کوتاه 
درباره ی نحوه ی غلبه کردن بر یک 
مانع باشد، یا مشاوره ی ازدواج. به 
دیگران آموزش دهید تا اثرگذارتر 

باشند.
•

9. شرکت کردن در مراسم و 
رویدادها

در رویدادهای محلی و منطقه ای، 
سخنرانی های الهام بخش، و حتی 
مهمانی ها شرکت کنید. به دنبال 
این گونه مراسم باشــید و در این 
مورد مرجعی برای دیگران باشید. 
اگر جایی هستید که می خواهید 
بروید، شــاید دیگران هم تمایل 
داشته باشند  در آن شرکت کنند - 
ولی به کمی فشار از طرف یک فرد 
دیگر نیاز داشته باشند، پس از ایجاد 
انگیزه در دیگران برای شرکت در 

مراسمات نترسید.
•

10. سفر کنید.
کشف و بررسی مکان های جدید و 
عجیب شما را به محیطی متفاوت 
می برد. این کار شما را به فردی با 
ذهن باز، مبتکر و رهبری مشوق 
تبدیل می کند زیرا زندگی کردن 
خارج از منطقه ی امن تان مستلزم 
این اســت که اطالعات و اشتیاق 

کافی داشته باشید.
•

11. ساکن نباشید.
کار کردن با دیگران به سمت یک 
هدف یا مقصود مشترک یک راه 
مطمئن برای قدرت بخشیدن به 
کل گروه اســت. یک روز خاص را 
مشخص کنید تا به هر بهانه ای با 
همکاران تان دور هم جمع شوید. 
شما باید با دیگران تعامل داشته 
باشــید تا بتوانید برای بهتر شدن 

الهام بخش یکدیگر باشید.
•

12. خارج از منطقه ی امن تان 
زندگی کنید.

این امر مسری است.  با ایجاد یک 
سایت ویدیویی شروع کنید یا سر 
صحبت را با غریبه ها باز کنید و با 

آن ها مکالمه کنید.
•

13. ارتباط برقرار کنید.
بــا گســترش شــبکه تان، بــر 

خواهید  تأثیرگذارتر  اطرافیان تان 
شــد - باورها و ارزش های افراد به 
اندازه ی خندیدن مسری هستند. 

پس دوستان جدیدی پیدا کنید.
•

14. بگذارید نیکی همواره 
جاری و ساری باشد.

همیشــه در را به روی دیگران باز 
بگذارید. کیف پولی را که یافته اید 
به صاحبش برگردانید. یا در یافتن 
یک شــغل خوب به دوســت تان 
کمک کنید. بگذارید خوبی همیشه 

در جریان باشد.
•

15. به »کارما« اعتماد کنید.
چه باور کنید یا نه، انرژی مثبت یک 
منبع تجدیدپذیر بی نهایت است. با 
استفاده کردن از آن نابود نمی شود 
و از بین نمــی رود. پس کارهای 
خوب انجام دهید، سخاوت مندانه 
ببخشــید، و با احترام با دیگران 
برخورد کنید. آن مثبت اندیشی به 

خودتان بازخواهد گشت.
همواره انرژی مثبت را در اطراف تان 

و کسانی که مسئول آن ها هستید 
برقرار کنید. همیشه انرژی مثبت 
داشته باشــید و به خوبــی از  آن 
استفاده کنید. این کار به تعهد و 
انضباط واقعی نیاز دارد تا بتوانید 
یک رهبر عالی باشید. با همه ی این 
ها، شناخت خود، اجتماعی که در 
آن هستید و شیوه ای که دنیا کار 
می کند، همه ابزارهای مهمی برای 

موفقیت و شادی شما هستند.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(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

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 >>
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نامه مریم اکبری منفرد 
از زندان اوین

»سفرای خارجی 
صورت بزک کرده 

زندان ها را دیدند!«
مریم اکبری منفــرد، زندانی بند 
زنان زندان اوین که به 15 ســال 
زندان محکوم است در واکنش به 
بازدید سفرای 45 کشور جهان از 
زندان اوین و تعریف های برخی از 
سفرا پس از دیدار از اوین نامه ای 
خطاب به آن ها نوشــته و در آن 
بخشــی از واقعیت موجود که در 
بند زنان زندان های اوین، شهر ری 
و گوهر دشت کرج داشته را طی 
هشت سالی که تاکنون در زندان 

بوده  بیان کرده است.
مریم اکبری منفرد در این نامه که 
نسخه ای از آن در اختیار کمپین 
حقوق بشر در ایران قرار گرفته، با 
خطاب قرار دادن ســفیر اندونزی 
و ســفیر پرتغال که در گفتگو با 
رسانه ها زندان اوین را بسیار خوب 
توصیف کرده بودند، نوشته است: 
»آقایان ســفرای محتــرم که از 
دیده های خود شــگفت زده شده 
بودید، آنچه را که شــما مشاهده 
فرمودیــد صــورت بــزک کرده 
این حاکمیت اسالمی  زندان های 
بود. زمانی که تصویر نشست شما 
را در روزنامه هــا دیــدم در لحظه 
آرزو کــردم ای کاش آن درختان 
بلند و سرســبز که شماها در پناه 
سایه هایشــان ساعاتی را به گپ و 
گفتگو گذراندید توان سخن گفتن 
داشــتند و می گفتند از لحظه ای 
که تنها یک نهال بودند تا به امروز 
شاهد چه صحنه هایی بودند، شاهد 
به زمین ریخته شــدن خون چه 

تعداد انسان بی گناه بوده اند.«
مریم اکبری منفرد در روز هشتم 
دی ماه 13۸۸، بازداشت و به اتهام 
محاربه از سوی شعبه 15 دادگاه 
انقالب به 15 سال زندان محکوم 
شد. سه برادر و خواهر مریم اکبری 
منفرد در سال 67 به اتهام هواداری 
از گروه مجاهدین اعدام شدند. او 
مادر دو دختر 12 و 7 ســاله دارد 
که هفته ای یکبار آن ها را در زندان 

مالقات می کند.
ایــن زندانی با انتقــاد از اظهارات 
مصطفــی محبــی، مدیــر کل 
زندان های تهران درباره این که برای 
زندانیان کالس های آموزشــی و 
حرفه آموزی در اوقات فراغت شان 
برپا می شود، نوشــته است: »در 
جایی که حداقل حقوق انســانی 
یک زندانــی رعایت نمی شــود، 
آرایش گــری و معرق کاری و …به 

چه کارشان می آید؟«
خانــم اکبری منفرد با اشــاره به 
این که مصطفی محبی مدعی شده 
که به زندانیان آموزش مترجمی 
زبان انگلیسی داده می شود، نوشته 

است: 
»در شــرایطی که ورود کتاب به 
زبان های خارجــی در زندان اوین 
ممنوع است چطور مترجمی زبان 

انگلیسی تدریس می شود؟«
این زندانی همچنین نوشته آقای 

محبی »گفتــه بودند زندانیان در 
کارگاه هــای خیاطــی و نجاری 
اشــتغال دارنــد و 50 درصــد 
دســتمزدی که دریافت می کنند 
به خانواده های آنــان تعلق دارد، 
25 درصد دستمزد آنها در حین 
گذراندن دوران محکومیت و 25 
درصد بقیه هم پــس از آزادی به 
آنها پرداخت می شود، اما آیا آقای 
محبی در مورد میزان دستمزد این 

زندانیان هم چیزی فرمودند؟!«
خانم منفــرد در  ادامه نامه خود 
نوشته به عنوان کسی که در آستانه 
هشتمین سال زندانش است »هر 
روز شــاهد بدتر شــدن سالمت 
جســمی هم بندیانم به خصوص 
خانــم مهوش شــهریاری که در 
آستانه دهمین ســال حبس اش 

است« می باشد. 
او همچنیــن به نام هــای دیگر 
زندانیــان مانند »کبــری بنٰازاده، 
ناهید ملک محمــدی و مطهره 
بهرامی« که در حــال حاضر آزاد 
شــده اند اما در داخل زندان دچار 
بیماری های متعددی شدند، اشاره 

کرده است.
50 سفیر کشورهای مختلف صبح 
روز 14 تیرماه بــا برنامه از پیش 
تعیین شده و به دعوت از مسووالن 
قضایی ایران از زندان اوین مالقات 
کردند. یک روز پس از این مالقات، 
خبر آن در رســانه های کشــور 
منتشر شد. صداوسیمای جمهوری 
اســالمی با مصاحبه با چند نفر از 
سفرای کشورهای مانند اندونزی و 
کره جنوبی عنوان کرد که برخالف 
ادعای برخــی از مدافعان حقوق 
بشر، زندان اوین شرایط بدی ندارد 
و حتی »مثبت و شگفت آور« هم 
علیمودین،  اکتاوینو  مثال  هست. 
سفیر اندونزی گفته است: »بنده 
برای اولین بار اســت که از اوین 
بازدید می کنم و آنچه از شــرایط 

اینجا دیدم بسیار خوب است.«
این ســفرا از بند زنان زندان اوین 
مالقات نکردند و بر اســاس گفته 
زندانیان  از  بســیاری  زندانیــان 
سیاسی و دوتابعیتی ها صبح روز 
بازدیــد از بندهای عمومی به بند 
امنیتی 209 منتقل شده اند تا آن ها 
سفرا را مالقات نکنند. عکس های 
منتشر شــده از این بازدید سفرا 
را پشــت میز بســیار بزرگی در 
فضای سرسبز زیبای اوین که در 
شمالی ترین نقطه تهران قرار دارد، 
نشان می دهد که برای شان فرش 

قرمز هم پهن شده بود.
مریــم اکبری منفرد بــا انتقاد از 
صحبت های کاظــم غریب آبادی، 
معاون امور بین الملل ستاد حقوق 
بشر که گفته بود برخی رسانه ها 
تصویــر دروغیــن و ناصحیح از 
زندان های ایران نشــان می دهند، 

نوشته: 
»سخن من این است که با وجود 
شرایط بسیار عالی در زندان هایتان 
چرا گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای 
احمد شهید و اکنون خانم عاصمه 
جهانگیری هیچ زمانی حتی اجازه 

ورود به ایران را نداشته اند چه رسد 
به بازدید از زندان ها.«

ایــن زندانی همچنیــن در ادامه 
با انتقــاد از صحبت غریب آبادی 
درباره »خدمات ارزنده بهداشــت 
و ســالمت به زندانیان« به مرگ 
محسن دکمه چی و هدی صابر در 
زندان اوین به دلیل عدم امکانات 
پزشکی اشاره کرده و  کسانی مانند 
کبری بنٰازاده، ناهید ملک محمدی 
و مطهره بهرامی و …« که در حال 
حاضر آزاد شــده اند اما در دوران 
زندان دچار بیماری های متعددی 
شدند. همچنین آزیتا رفیع زاده که 
اکنون در بند زنان زندان اوین بیمار 

است.
خامن منفرد در ادامه نوشته »جای 
بسی شگفتی است پس زندانیانی که 
من دیدم در کجای این کره خاکی 

هستند؟«
او در بخــش دیگــری از این نامه 
نوشــته: »من در زندان شهر ری 
شاهد بودم زندانیانی که زیر حکم 
اعدام هستند عاجزانه از خانواده های 
خــود خواهــش می کردند که به 
قاضی هایشان بگویند حکم اعدام 
آن ها را هر چــه زودتر اجرا کنند 
چون آرزوی مانــدن در زندان را 

نداشتند.« 
خانم منفرد همچنین به دختران 
و زنانی اشــاره می کند که »بارها 
ســنگینی طنــاب دار دور گردن 
خود احســاس کرده بودند، زنان 
و دخترکانی که ســال های سال 
زیر حکم اعدام نفس می کشــند 
و  بپرسید هر روز در انتظار مرگ 

بودن چه احساسی دارد.«
ایــن زندانی نوشــته اســت در 
زندان های شهر ری، گوهر دشت 
و اوین »شــاهد باتوم هــای گارد 
ویژه زندان بر تــن رنجور زنان و 
دخترکان« بوده و به دلیل اندک 
بودن جیره غذایی روزانه »شاهد 
دعواها برای غذا و نان در ســالنی 
به نام سالن غذاخوری که از طرف 
»کتک خوری«  سالن  به  زندانیان 
تغییر نام یافته بود.« و شاهد »نقش 
بر زمین شدن« هر روزه زندانیان بر 
کف کثیف و آلوده سالن غذا خوری 

است.
مریــم اکبری منفــرد در انتهای 
نامه خود نوشــته است او »شاهد 
لحظه ها و شرایطی« بوده که »قلم 

را توان نگارش نیست.«
کاظم غریب آبــادی معاون امور 
قوه  بین الملل ســتاد حقوق بشر 

قضاییه روز 14 تیرمــاه هدف از 
دعوت سفرای کشورهای خارجی 
از بازدید زندان اویــن را دو مورد 
عنوان کــرده و گفته اولین هدف 
این بوده که می خواســتند به آنها 
نشان دهند »همان طور که امام راه 
حل فرمودند نگاه ما به زندان نگاه 
به یک دانشگاه است از این رو باید 
شرایطی فراهم آوریم تا زندان های 

ما به یک دانشگاه تبدیل شوند.«
او مورد دوم را پاســخی به آنچه 
»ادعاهای واهی« حقوق بشــری 
برخی کشورها خوانده عنوان کرد 
و گفت »»ادعاهای بی اســاس و 
واهی حقوق بشــری که توســط 
برخی کشورهای غربی و رسانه ها 
با اغراض خــاص علیه جمهوری 
اســالمی مطرح می شود و یکی از 
بخش های آن مربوط به شــرایط 

زندان های ماست آشکار گردد.«
پیش از ایــن دو زندانی دیگر بند 
زنان زندان اوین بــه نام های آتنا 
دائمی و گلرخ ایرایی طی نامه ای 
خطاب به سفرای مالقات کننده 
زندان اوین نه تنها خواستار بازدید 
از پیش برنامه ریزی نشــده آنها از 
زندان های ایران، بلکه خواســتار 
ورود عاصمه جهانگیر، گزارشــگر 

ویژه حقوق بشر به ایران و بازدید 
او از زندان ها و مالقات با زندانیان 

شدند.
همچنیــن یــک منبــع آگاه به 
احمدرضا جاللی، پزشــک مقیم 
سوئد که اکنون در بند چهار زندان 
اوین است در گفتگویی به کمپین 
گفت صبح روز مالقات سفرا که در 
میان آن ها خانم هلنا سونگه لند 
سفیر سوئد هم بوده ماموران او را 
به بند 209 برده و عصر مجددا به 
بند عمومی باز گزدانده اند و حتی 
زمان خروجش، واقعیت به او گفته 
شده که »سفیرای کشورهای دیگر 
امروز برای بازدید می آیند و شما را 

نباید ببینند.«
این منبع گفته بود حتما »وضعیت 
حقوق بشر در ایران درست نیست 
چون اگر بود دلیلی نداشــت که 
احمدرضا و بقیــه زندانیان جابه 
جا شــوند. حتما حقوق انســانی 
در موردش رعایت نشــده، حتما 
نخواســته اند تــا او را ببیننــد و 
حرف هایش را بشنوند و بفهمند 

چه بالی سرش آمده است.«
•

حقوق بشر... 

کشتار زندانیان سیاسی در ایران 
ورت دادخواهی  و ضر

زمان: یکشنبه 27 آگوست،  
ساعت 6 بعدازظهر 

میز گرد با شرکت فعاالن سیاسی:  مهدى اصالنی، 
کوروش عرفانی و عزت مصلی نژاد  

NIMA LIBRARY
5206 Boul. Décarie,  #3
Montréal, QC H3X 2H9

F.C. Smith
Loyola Campus
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6

نه می بخشیم
 و نه فراموش می کنیم

کشتار  زندانیان سیاسی دهه 60
و   نقش اصالح طلبان حکومتی 

برای اطالعات بیشتر با  ایمیل زیر تماس بگیرید:
Koshtaredahe60@gmail.com 

ورودی: 10 دالر 
شام در مکان برنامه بفروش می رسد

زمان: شنبه 26 آگوست  
          ساعت 6/30 بعد ازظهر

•  پیام دکتر امیر خدیر از حزب کبک سولیدر 
• سخنرانی مهدی اصالنی،

     زندانی سیاسی دهه شصت و از جان بدر بردگان 
     کشتار زندانیان سیاسی تابستان شصت و هفت 

»تحریف تاریخ و کشتار عامدانه زندانیان سیاسی دهه 
شصت توسط جناح های گوناگون حکومت در ایران«

•  آواز زندانی سیاسی دهه شصت، خانم شیرین مهربد،   
      به همراه گیتارآقای برایان 

•  گروه موسیقی لوئیس، لوئیس دسرتین، 
      رودریگو ساالزار، اولیویه ساالزار 

•   هنرنمایی گروه رقص خورشید خانوم
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زندگی...
CANADA COLLEGE 
 زير نظر وزارت آموزش عالی

 

 برنامه های کالج
 ويزای کار بعد از اتمام تحصيل
Database Administration   (12 months) 
Early Childhood Education (16 months) 
Business Administration (16 months) 
Residential Real Estate (6 months) 
TESOL Diploma/ Certificate 
  

 
 

 تدريس زبانهای انگليسی و فرانسه
  

 مرکز برگزاری امتحانات
IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ 

 
 

1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc.  H3B 1H5, Canada 
T: 514 868 6262   info@CollegeCanada.com   www.CollegeCanada.com 

 

 
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday 

 

 پذيرش بگيريد
 و

برای ويزای 
 تحصيلی اقدام کنيد

برخــی ویژگی هــا وجود 
دارد که زنان دوست دارند شریک 
زندگیشــان آنها را داشته باشد. 
پای بندی به این 9 ویژگی، مردان 
را در نگاه همسرانشــان به "مرد 

رویایی" مبدل می کنند
•

پای بندی به رابطه
مرد »رویایی« مردی است که صبر 
و حوصله داشته و با تمام توان به 
تعهدات خــود عمل کند و از زیر 
بار مســئولیت ها نگریزد. او باید 
همه توان خود را برای رسیدن به 
اهداف مشترک زندگی به کار ببرد 
و حتی اگر در این راه به موفقیت 
نرسید، نباید برای فرار از سختی ها 

بهانه تراشی کند.
•

در حلظات بحرانی، به دنبال 
راه حل باشد

مــردی می تواند مرد رویایی زنان 
باشد که احساسات خود را در خود 
نریزد و در لحظات بحرانی، مانند 
بمب منفجر شود. او باید زمانی که 
رابطه او و شــریکش دچار بحران 
می شــود، با احترام موضوع را به 
بحث گذاشته و محترمانه گالیه ها 

و نظراتش را ابراز کند.
نکته  مهم تر این اســت که او باید 
به دنبال راه حل باشــد و به دلیل 
اهمیتی که برای این رابطه قائل 
اســت، راه حلی بــرای ادامه این 
رابطه پیدا کرده و پیشنهاد دهد نه 

اینکه به موضوعات مورد اختالف 
بپردازد.

•
به جـزئیات عالقه نشان دهد

مــردان معمــوال به امــور کلی 
می پردازند و عالقه ای به جزئیات و 
امور کوچک نشان نمی دهد. حال 
اگر مردی آنقدر حواسش به امور 
خانه باشد که بداند به عنوان مثال 
شستن ظرف ها از اموری است که 
مورد عالقه همسر او نیست، نباید 
این موضوع را نادیده گرفتن و بر 
بار مشکالت بیافزاید. این فرق بین 

مرد معمولی و مرد رویایی است.
مــرد رویایــی دائمــا در حــال 
جستجوی راهی برای اثبات عشق 
و عالقه اش به همســرش است و 
سعی می کند تا جایی که می تواند 
در تمیز نگاه داشتن خانه همکاری 
کند و اگر چیــزی جز چند تکه 
پیتزا در یخچال پیدا نکرد، خانه 
را روی ســرش نمی گــذارد و به 
همســرش این امکان را می دهد 
که بدون استرس فیلمی انتخاب 
کند و با همدیگر آن فیلم را تماشا 

کنند.
•

مرد رویایی، باید دانا باشد
زیادی  زنان احساس خوشبختی 
می کنند، اگــر بدانند با مردی در 
ارتباط هســتند که به موضوعات 
به شــکل عمیق نــگاه می کند و 
دائما نصیحت های مناســب و به 
جا و راه حل های عقالنی و منطقی 

پیشنهاد می دهند. 
مــرد »رویایی« مردی اســت که 
هنگامی که همسرش با او درباره 
مشکالت مرتبط با کار و دوستان 
مشــورت می کند، بــدون اینکه 
همســرش را را مقصــر بداند، با 
آرامش به او راه حل های مناســب 
پیشنهاد می دهد و سبب می شود 
که همسرش اطمینان حاصل کند 

او به رابطه پای بند است.
در خیلی از مواقع، دانایی و حکمت 
بســیار مهم تر از هوش است. مرد 
حکیــم که پدری مهربــان برای 
فرزندان اســت و بــه آنها دانش 
و حکمــت را می آمــوزد، موجب 

خوشبختی همسرش است.
•

همسرش با او احساس اعتمادبه 
نفس می کند

زنــان از مردانــی کــه اعتماد به 
نفس آنها را خدشــه دار می کنند، 
دوری می جویند. مردی که واقعا 
همسرش را دوســت دارد، نقاط 
ضعــف و قوت او را می داند، لیکن 
دائما به او کمــک می کند آنها را 
به نقاط قوت تبدیل کند. اگر چه 
ممکن این این نقاط ضعف در واقع 
به نقاط قوت تبدیل نشوند، لیکن 
احســاس اعتماد به نفــس زن را 

افزایش می دهد.
مــرد رویایی می دانــد چگونه در 
لحظات مناســب به همســرش 
کمک کرده و اعتماد به نفس او را 
تقویت کند. او در حضور دیگران 
دائما روی نقاط قوت همســرش 

نشانه های مردان »جنتلمن« از نگاه همسران شان

خواب افرادی هستند که به مدت 
کافی می خوابد اما هنگام بیداری 
از خــواب خود احســاس رضایت 

ندارند.
اختــالالت خواب   نــوع دیگــر 
رفتارهایی ست که در طول خواب 
از فرد سر می زند؛ مانند راه رفتن 
و صحبت کــردن در حین خواب. 
موارد ذکر شــده از شــایع ترین 
اختالالت خوابی محســوب می 
شود، این دسته از اختالالت بیشتر 
در سنین کودکی و نوجوانی شیوع 
باالتری دارد و غالبا با افزایش سن 

کاهش پیدا می کند.
نوع دیگری از اختالالت که شیوع 
بسیار باالتری را به خود اختصاص 
داده اند، اختـالالت تنفسی در حین 
خواب است که این وقفه و انسداد 
در ناحیه حلق رخ داده و مهمترین 

عالمت آن »خروپف« اســت که 
بســیاری از مــردم آن را طبیعی 
قلمداد کرده و برای درمان آن هیچ 

اقدامی نمی کنند. 
این عارضه بیشتر در مردان و افراد 
چاق رخ می دهد و معموال بعد از 
سن 40 ســالگی در مردان و 50 
ســالگی در زنان بیشتر دیده می 

شود.
از هر 4 مرد 1 نفر و از هر 10 زن 1 
نفر در خواب خروپف می کند، این 
عارضه با شیوع و خطرات باال باید 

بیشتر به آن توجه شود. 
اما سوالی که در این جا مطرح می 
شود این است که چرا خروپف می 

تواند خطرساز باشد؟ 
ایــن عارضه عالوه بــر اینکه می 
تواند روزی سرشــار از خستگی و 
خواب آلودگی را برایتان رقم بزند، 

بلکه می تواند شما را درگیر بیماری 
های جدی مانند فشارخون، دیابت، 
تنگی عروق، افسردگی و در نهایت 
-اگر درمان و کنترل نشود- فرد به 
سکته قلبی و مغزی نیز مبتال کرده 
و حتی ممکن است جان فرد تحت 

شعاع قرار بگیرد.
این دسته از بیماری های مرتبط 
با اختالالت خواب درمان آســانی 
دارند اما به دلیل تشخیص و درمان 
درگیر  بیماران  معموال  دیرهنگام 
عارضه های نام برده شده اند. تصور 
اشتباهی که افراد از خروپف دارند 
این اســت که می پندارند یکی از 
نشانه های خواب عمیق، خروپف 

است. 
خیر، به هیچ عنوان اینگونه نیست 
و شاید به دلیل همین تصور غلط 
هست که بیش از ۸0درصد ایرانیان 

بسیار دیر برای درمان به متخصص 
مراجعه می کنند.

یکی دیگر از عالئم مهم در افرادی 
که در گیر این دسته از عارضه ها 
هستند، خواب آلودگی در طی روز 

است. 
ناگفته نماند بیماری »نارکولپسی« 
کــه مهم تریــن عالمت حمالت 
در حین خواب اســت بیمار را در 
طول روز درگیر خــواب آلودگی 
های شدید می کند. نارکولپسی 
یکــی از بیماری هــای مرتبط با 
اختالالت خواب است. این بیماری 
خواب آلودگــی بیــش از حد در 
طــول روز را برایتان رقم می زند، 
خواب آلودگی بیش از حد در طول 
روز عالمت اصلــی و اولیه در این 
بیماری است. دمای بدن مبتالیان 
به حمله خواب، پس از بیدار شدن 
افزایش می یابد و گاهی ُخلق آن ها 
نیــز تغییر خواهد کــرد. معمواًل 

مبتالیان به حمله خــواب دچار 
افسردگی هستند. حمله خواب از 
طریق محرک های دستگاه عصبی 

مرکزی درمان می شود.
خیلی از بیمــاری های زمینه ای 
می تواند روی خــواب فرد تاثیر 
منفی بگذارد. بیماری های قلبی 
و عروقــی، بیماری های اعصاب و 
روان مانند افســردگی و اضطراب 
همچنین بسیاری از فعالیت های 
کاری نیز می تواند داشــتن یک 
خواب راحت و دلچسب را از شما 
دور کند. افراد که شــبکاری می 
کنند و یا در مواجه با برخی از مواد 
شیمیایی و مصرف برخی از داروها 
نیز اختالل خــواب را برایتان رقم 

می زند.
 عارضــه ای کــه در طی مصرف 
این دسته از قرص ها گریبان گیر 
افراد می شــود بــه دلیل مصرف 
خودســرانه و آگاه نبودن از علت 

بیماری است، این دسته از داروها 
عالوه بر وابستگی شدیدی که به 
دنبال دارند، بدن را نیز در برابر دارو 
مقاوم کرده و دیگر درمان را بسیار 
دشــوار می کند و معموال اشتباه 
دیگری که در این هنگام رخ می 
دهد این است که افراد تعداد و دوز 
قرص ها را افزایش داده؛ بنابراین 
هم بیماری مزمن می شود و هم 
وابستگی شدید به دارو تشدید پیدا 
می کند. لذا توصیه اکید می شود 
افراد خودســرانه داروهای خواب 
آور اســتفاده نکنند. بیماری های 
اختالل در خــواب درمان راحتی 
دارد اما به شرطی که افراد سریع 
تر به کلینیک های اختالل خواب 
مراجعه کنند و عالئــم را نادیده 

نگیرند.
منبع: جام جم آنالین

دست می گذارد و به اتفاقات خوبی 
که برای شریک زندگی اش افتاده و 
یا رفتارهای قابل توجه او در مواقع 

مختلف، می پردازد.
•

مشکالت را گردن می گیرد
در بســیاری مواقع و بــه ویژه در 
لحظات بحرانی، افراد آرزو می کنند 
مشکالت  مسئولیت  کسی  کاش 
موجود را به گــردن می گرفت و 
نشان می داد آنچه آنها را می آزارد، 
باعــث آزردن خاطر او نیز شــده 
اســت. مرد رویایــی در لحظات 
سخت، مشکالت را گردن گرفته 
و سعی می کند آنها را به بهترین 
شــکل ممکن و کمترین هزینه و 

ضرر حل کند.
•

به اشتباهات همسرش لبخند 
می زند

بیشــترین چیزی که یک زن را 
می آزارد این اســت که شــریک 
زندگی اش را مســخره کرده و به 
اشــتباهات او بخندد. مرد رویایی 
هرگز اینکار را نمی کند؛ او زمانی 
که همسرش اشتباهی می کند، با 
مهربانی به او لبخند می زند و برای 

حل مشکل راه حلی پیدا می کند.
•

مردی است که همیشه سورپرایز 
دارد

زمانی که امور روزانه توان زن را از 
او می گیرد و او را خسته می کند، 
زن آرزو می کند مردی در کنارش 
باشــد که این خستگی را از تن او 

بزداید. مردی که بدون هیچ دلیلی 
برای همسرش هدیه می خرد، او را 
برای شام به رستوران می برد و در 
کارهای منزل به همسرش کمک 
می کند، لیاقت مرد رویایی شدن 

را دارد.
•

اگر اشتباه کرد، عذرخواهی 
می کند

 عذرخواهی آسان ترین راه ورود به 
قلب زنان است. مرد رویایی زمانی 
که اشــتباهی می کند، صادقانه با 
همســرش گفتگو می کند و از او 
نادیده انگاری  پوزش می خواهــد. 
و تجاهــل اشــتباهات، می تواند 
دروازه هــای جهنم را به روی مرد 

باز کند.
•

خروپف باعث مرگ...   << ادامه از صفحه: 18
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زندگی...

POUR UN
MAGASIN

PRÈS DE
CHEZ VOUSPRILLO.CA

6 MILLIONS $
DE MEUBLES
EN LIQUIDATION

JUSQU’À

65%
DE RABAIS

60 MOIS
POUR
PAYER

PLUS

PRILLO.CA

VENTE
DANS TOUT
LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

INCLINABLE ÉLECTRIQUE
Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

33,12$
/mois pour sofa

GALEN
Sectionnel 39,33$/mois ou 1899$

JITTERBUG
Sectionnel 20,19$/mois ou 999$

BENEDICT
Sectionnel électrique 46,69$/mois ou 2399$

MANDA
Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou1699$

CARLA
7 morceaux complet 35,19$/mois ou1699$

82,82$/mois ou3999$

CELTIC
Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
7 morceaux complet

BORDEAUX
7 morceaux complet 26,91$/mois ou1299$

EASTERN CHARCOAL
Sectionnel 20,69$/mois ou 999$ PALLISER CUIR PARIS

Sofa 1499$ / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$

31,05$
/mois pour sofa

Lily Anne
Sectionnel 26,91$/mois ou 1299$

RIDGE CHOCOLATE
Sectionnel 33,12$/mois ou1599$

JM
01
21
05
74
9

PRIXFOU

PRIX
FOU

41,40$/mois ou1999$

ST-PIERRE
Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
7 morceaux complet

اوکازیون عالی

مبلمـان
 پریلو

رازهای یک زندگی 
طوالنی و سالم

سبک زندگی می تواند تاثیر چشمگیری 
بر کیفیت زندگی مــا در دوران پیری 
داشــته باشــد. این که چه غذاهایی 
مصرف می کنیم و به چه میزان ورزش 
می کنیم می توانند بــر توانایی هایی 
جســمانی و روانی ما تاثیرگذار باشند. 
اگر دوســت دارید از عمری طوالنی تر 
و زندگی ســالم تر برخوردار باشید می 
توانیــد نکته های زیــر را مد نظر قرار 

دهید.
•

هرگز سیگار نکشید
همه ما از مضرات سیگار آگاه هستیم 
و اگر سیگار می کشید، ترک آن در هر 
زمانی از ادامه این کار بهتر است. سیگار 
کشیدن می تواند چندین سال از طول 
عمر انسان بکاهد. در حقیقت، اگر هیچ 
وقت سیگار نکشیده باشید، احتمال این 
که جشن تولد 8۰ سالگی خود را جشن 
بگیرید دو برابر بیشتر از افرادی است 
که در حال حاضر ســیگار می کشند. 
همچنین، ســیگار کشــیدن با خطر 
افزایش یافته ابتــال به بیماری آلزایمر 

پیوند خورده است.
•

مصـرف مرغ و ماهی
به جای مصرف گوشت قرمز بهتر است 
مصرف گوشت سفید را افزایش دهید. 
مصرف زیاد گوشت قرمز نه تنها با ابتال 
به ســرطان پیوند خورده است، بلکه 
چربی اشباع موجود در آن ممکن است 
به مغز شما آسیب وارد کند. بهتر است 
مصرف گوشت قرمز را به دو بار در هفته 
محدود کنیــد و باقی روزهای هفته را 
بیشتر از گوشت ســفید و سبزیجات 

استفاده کنید.
•

کــار با وزنه
برای ســوزاندن کالری های اضافی به 
جای این که تمام وقت خود را صرف کار 
با دستگاه های کاردیو کنید، بهتر است 
کار با وزنه را نیز در برنامه ورزشی خود 
جای دهید. کار با وزنه از توده عضالنی 
و اسخوانی در برابر ضعف محافظت می 
کند و از این رو، در دوران پیری احتماال 
کمتر با مشــکل زمین خوردن مواجه 
خواهید شــد. همچنیــن، کار با وزنه 
ذهن انســان را تقویت می کند. نتایج 
یک مطالعه با حضور زنانی که مشکالت 
حافظه داشتند، نشان داد پس از انجام 
دو جلسه ورزش در هفته به مدت شش 
ماه شرایط توجه و حافظه آنها در مقایسه 
با افرادی که تمرینات تعادلی انجام داده 

بودند بهبود یافته است.
•

وقت گذرانی با دوستان
شــاید ورزش به تنهایی کافی نباشــد 
زیرا شما باید در کل فعال باقی بمانید. 
وقت گذرانی با دوستان یکی از بهترین 
روش ها برای انجام این کار است. یک 
پیاده روی عصرگاهی به همراه دوستان 
می تواند فوایدی بیشتر از انجام حرکات 
کششی پا به تنهایی داشته باشد. حضور 
در اجتماع یک محرک شناختی است. 
گپ زدن با دوستان، به چالش کشیدن 
یکدیگر، و حمایت کردن از یکدیگر به 
مغز در ایجاد شبکه های عصبی جدید 

که این اندام را جــوان نگه می دارند، 
کمک می کند.

•
 زیر نظر داشنت رژیم غذایی

اگر از وزنی ســالم برخوردار باشید از 
فواید قابل توجه آن نیز بهره مند خواهید 
شد. چاقی یکی از دالیل اصلی و مهم 
برای بسیاری از بیماری های مرتبط با 
افزایش ســن محسوب می شود، که از 
آن جمله می توان به دیابت، ســرطان، 
بیماری قلبی، و سکته مغزی اشاره کرد. 
همچنین، چاقی با زوال عقل و بیماری 
آلزایمر پیوند خورده اســت، زیرا توده 
چربی بیشتر با سطوح باالتر پروتئین 
های آمیلوئیدی در خون مرتبط است 

که با زوال شناختی ارتباط دارد.
•

اجنـام بازی های ذهنی
فراگیــری چیزی جدید نــه تنها می 
تواند زندگــی را هیجان انگیزتر نماید، 
بلکه ذهن شما را به رغم افزایش سن 
همچنان سرحال نگه می دارد. طی یک 
مطالعه در ســال ۲۰۱۳ از یک گروه از 
افراد سالخورده خواسته شد تا خیاطی 
انجــام دهند، گروهی دیگر عکاســی 
دیجیتال را فرا می گرفتند و گروه سوم 
هر دو فعالیت را برای ۱۶ ساعت در یک 
هفته طی یک بازه زمانی سه ماهه انجام 
دادنــد. افرادی که مجبور به فراگیری 
عکاســی دیجیتال بودنــد، در نهایت 
تقویت هر چه بیشتر حافظه در مقایسه 
با افرادی را نشــان دادنــد که مهارت 
قدیمی خیاطی خود را بار دیگر به کار 
گرفته بودند. آیا کاری هست که همواره 
دوســت داشته اید انجام دهید اما فکر 
می کردید به اندازه کافی در آن خوب 
نخواهید بود؟ این دقیقا همان چیزی 
است که می تواند مغز شما را برای سال 

های پیش رو جوان نگه دارد.
•

مصرف هر چه بیشتر توت ها
توت ها یکی از اجزا اصلی رژیم غذایی 
مایند )MIND( محسوب می شوند، که 
ترکیبی از رژیم غذایی مدیترانه ای و رژیم 
غذایی دش )DASH( است و پژوهش 
ها نشــان داده اند می تواند مغز انسان 
را 7.۵ ســال جوان تر نماید. مطالعات 
نشان داده اند که مصرف توت فرنگی و 
بلوبری با سالمت بهتر مغز پیوند خورده 
است. این میوه ها سرشار از آنتوسیانین 
ها هستند، که این ترکیبات گیاهی آنتی 
اکسیدانی از مسیرهای عصبی درگیر در 
حافظه و شناخت محافظت می کنند. 
مصرف حداقــل دو وعده از توت ها در 

هفته را مد نظر قرار دهید.
•

رهــایی از استرس
 اجتناب کامل از اســترس در زندگی 
امکان پذیر نیست، اما شما این فرصت 
را دارید تا شرایط را تغییر دهید یا امواج 
منفی را به حداقل برسانید. استرس بلند 
مدت که به نام استرس مزمن شناخته 
می شود، همچون سمی برای مغز عمل 
می کند و به معنای واقعی کلمه بخش 

های حیاتی مغز را از بین می برد.
•

 نگـــاه به آینده

 تصمیماتــی که هر روز اتخاذ می کنید می 
توانند اثر قابل توجهی روی طول عمر شما 
داشته باشند. امید به آینده و خوش بینی از 
جمله عواملی هستند که می توانند به یک 

زندگی هر چه طوالنی تر و ســالم تر کمک 
کنند. آگاهی از این مساله که تصمیم گیری 
های روزانه شــما می توانند مهم باشند می 
تواند به شکل گیری عاداتی منتج شود که 

طول عمر را افزایش می دهند.
•
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شاید شــما هم فکر می کنید که 
هوش یک میزان و سطح ثابت دارد 
که وقتی جوان هستی بیشتر است 
و با باال رفتن ســن کم می شود و 
دیگر نمی تــوان آن را تقویت کرد. 
اما تحقیقات نشان می دهد که این 
باور اشتباه اســت. روش برخورد 
ما با موضوعــات و خوراکی که به 
به  می تواند  مغزهایمان می دهیم، 
طرز قابل توجهی توان ذهنی مان 

را باال ببرد.
این کار می  تواند معنایش این باشد 
که به دوران مدرســه برگردید و 
قفســه کتاب هایتان را پر از کتاب  
کنید و مطالعاتی عمیق را درباره 

موضوعات مختلف شروع کنید. 
امــا در واقــع، باهوش تر شــدن، 
معنایش این نیســت کــه وقت و 
انرژی زیــادی برای این کار صرف 

کنید.
این موضوع از طریق یک پرسشنامه 
که سایت »کواورا« انجام داده ثابت 
شــده اســت. وقتی یک تحقیق 
پرسشنامه ای، این پرسش را مطرح 
کرد که »اگــر بخواهید باهوش تر 
شــوید، هر روز چــه کار کوچکی 
می توانید بکنید؟« خیلی از پاسخ 
دهندگان از میان افراد کتابخوان، 
اهالــی تکنولــوژی و کارآفرینان 

پاسخ های جالبی را مطرح کردند.
از میان آنها 10 پیشنهاد برای این 

مطلب انتخاب شده است.
• 

1-به زمانی که آنالین 
می گذرانید دقت کنید.

فضای مجــازی فقط بــرای این 
نیست که شبکه های اجتماعی را 
چک کنید یــا عکس های حیوان 
خانگی تان را منتشر کنید. فضای 
وب پر اســت از منابع عالی برای 
یادگیری؛ مثل دوره های آموزشی 
آنالیــن، ســخنرانی های »تد« و 
ابزارهای یادگیری لغــت. هر روز 
چند دقیقه از وقت تان را در اینترنت 

صرف یادگیری کنید.
•

2- آنچه را که یاد گرفتید، 
بنویسید.

الزم نیست نوشته تان خیلی بلند 
یا زیبا باشد اما هر روز چند دقیقه 
وقت بگذارید تا دربــاره آنچه که 
آموخته اید، واکنشی نشان دهید. 

روزی 400 کلمه دربار چیزهایی 
که یاد گرفته اید بنویسید.

•
3- یک لیست از کارهایی 

که اجنام داده اید درست 
کنید.

یک بخش مهم از هوشــمندی، 
اعتماد به نفس و شادی است. پس 
به جای اینکه همیشه یک لیست 
از کارهایی کــه باید انجام بدهید 
تهیه کنید، لیستی درست کنید از 
کارهایی که به انجام رسانده  اید و در 

آنها موفق شده اید.
•

4- بازی های رومیزی اجنام 
دهید.

بازی های روی میزی و پازل ها فقط 
برای تفریح نیســتند، بلکه راهی 
هســتند برای اینکه مغزتان را به 
کار بیندازید. بازی های مثل بریج، 
شطرنج و … باعث می شوند که روی 
قدرت حافظه و ذهن تان کار کنید.

•
5- دوستان باهوش انتخاب 

کنید.
ممکن اســت برای عزت  نفس تان 
سخت به نظر برســد، اما داشتن 
دوســتانی که از شما باهوش ترند 
یکی از سریع ترین راه های یادگیری 
اســت. یک دوســت باهوش پیدا 
کنید. یادتان باشــد که آی کیوی 
شــما معادل متوســط پنج آدم 

نزدیک دور و برتان است.
پــس دور و برتان را پــر کنید از 
آدم های باهوش. متواضع باشید و 

از آنها یاد بگیرید.
•

6- زیاد بخوانید. 
کتاب خواندن یــک امر بدیهی و 
پایــه ای در تقویــت ذهن به نظر 
اینکه  دربــاره  نظرات  می رســد. 
کدام کتاب ها بیشتر برای تقویت 
ذهن مناســبند متفاوت اســت. 
بعضی ها می گویند روزنامه خواندن 
بعضی ها می گویند رمان خواندن و 
کتاب های غیرداستانی اما همه بر 
سر اینکه میزان خواندن باید بیشتر 

باشد متفق القو ل اند.
•

7- برای بقیه توضیح بدهید.
نمی توانیــد  را  اگــر موضوعــی 
توضیح بدهیــد یعنی آن را خوب 
نفهمیده اید. این گفته انیشــتین 
اســت. پس از اینکه موضوعی را 
فهمیده اید و به خوبی در ذهن تان 
نقش بسته است، اطمینان حاصل 

با  کنید. این کار را 
توضیح دادن آن مطلب به دیگران 
انجام دهید. یادگرفتن کار آسانی 
است اما به یادآوردن آن اطالعات 
و آموختنش بــه دیگران اهمیت 

بیشتری دارد.
•

8- به طور اتفاقی کارهای 
تازه ای اجنام دهید.

شان پریس، وبالگ نویس مشهور 
داستانی درباره استیو جاب تعریف 
می کند. او بعد از پایان تحصیالتش 
زمان زیادی در اختیار خود داشت 
و فکــر کرد بــه کالس خطاطی 
برود. آن زمــان این کالس خیلی 
به کارش بی ربط به نظر می رسید، 
اما چیزهایی که از طریق خطاطی 
یاد گرفت بعدا در طراحی نخستین 
مک ها بــه کارش آمــد. او هرگز 
نمی دانست که این سرگرمی بعدا 
به دردش خواهد خورد. شــما هم 
چیزهای تــازه را امتحان کنید و 
صبر کنید تا ببینید بعدا چطوری 
می خورند.  زندگی تــان  درد  بــه 
نمی تــوان نقطه ها را از جلو به هم 
وصل کرد، اما می تــوان آنها را به 
ســمت عقب به هم متصل کرد. 
فقط باید اطمینان داشته باشید که 
این نقطه ها به شکلی در آینده به 
هم متصل خواهند شد. برای اینکه 
چنین نقطه هایی را داشته باشید، 
باید چیزهای تازه را امتحان کنید 
حتی اگر در لحظه مفید و مرتبط 

به نظر نرسند.
•

9- یک زبان تازه یاد بگیرید.
الزم نیست که فورا در آن زبان روان 
شوید یا به کشور دیگری بروید تا 
آن زبان را تمرین کنید. می توانید 
همان جایی که هستید یاد گرفتن 
آن را شــروع کنید. کلی ســایت 

مجانی برای آموزش زبان هست.
•

10- فکر کنید.
جای تعجــب ندارد اگــر یکی از 
کارهایی که می توان برای تقویت 
مغز کرد این باشد که با سکوت و 
آرامش بــه مغزتان فرصت بدهید 
تا آنچــه را که آموختــه، تحلیل 
کند. گاهی به مغزتان اســتراحت 
بدهید. وقتی را بــرای فکر کردن 
به آموخته هایتان اختصاص دهید، 
مثــال موقعی کــه می دوید، فکر 

کنید.
شما چه پیشنهادی برای تقویت 
ذهن  دارید؟ پیشنهادتان را به 

این لیست اضافه کنید.

•

10عادت ساده برای اینکه باهوش تر شوید!

دور و برتان را پر کنید 

از آدم های باهوش. 

متواضع باشید و از آنها 

یاد بگیرید.

از وقتی 
که اغلب 

شوهرها  و  زن 
ه هر دو شاغل  شد
دیگر  مثــل قدیم انــد 
ها گرم نیست. اجاق خانه 

برای زنان خانه حتــی 
دار هــم پخت و 
و  ارج  کردن  پز 
قرب گذشته اش 

را ندارد. انگار 
که دیگر کسی حال و 
حوصله آشپزی ندارد. 
اما آیا مــی دانید که 

آشپزی کردن می تواند 
حال روان شما را بهتر کند؟

چرا مثل قدیم آشــپزی در 
خانه ها طرفدار ندارد؟

 آشــپزی بلد نبودن برای 
بعضی از جوانان امروزی یک 
جور »کالس« به حساب می 
آید. جالب تر اینکه خیلی از 
پدر و مادرهــا هم از اینکه 
دختر یا پسرشــان به جز 
نیمرو و املت غذای دیگری 
بلد نیست بپزد، به خودشان 
مــی بالند و در جلســات 
خواستگاری از آن به عنوان 
یک »آپشن« یاد می کنند! 

درســت اســت که سبک 
زندگی تغییر کرده است اما 
نیاز به غذا که عوض نشده 

است. پس چرا میزان استقبال 
نســبت به غذا پختن در خانه 
کمتر شده است؟ چند تا از این 

دالیل از این قرارند: 
• 

1. کمبود وقت 
آشپزی کردن نیاز به صرف وقت 
دارد بنابراین با اشتغال تمام وقت 
زن و شوهرها دیگر کسی وقتی 

برای غذا پختن ندارد! 
• 

2. کمبود آموزش 
برای اینکه یک نفر آشپز شود، 
حضور یک سرآشــپز ضروری 
است اما در شرایط امروزی که 
مادر و پدرها تا سن بازنشستگی 
و حتی بعد از آن شاغل هستند 
دیگر معلم پر و پا قرصی برای 
یاد دادن فنون آشپزی به جوانان 

وجود ندارد. 
 •

3. کمبود عالقه 
جوانان امروزی از وقتی که بچه 
بوده اند ســرگرم آماده شــدن 
برای کنکــور و کارهایی از این 
قبیل بوده اند. از آنجا که معمواًل 
آدم ها به تدریج به کارهایی که 
انجام می دهند و در آن موفقیت 
کسب می کنند عالقه هم پیدا 
می کنند می توان گفت که آنها 
فرصت الزم برای امتحان کردن 
آشــپزی و عالقه پیــدا کردن 

نسبت به آن را نداشته اند. 
• 

4. کمبود احساس ضرورت 
با افزایش تعداد رســتوران ها 
و فســت فودها، شکسته شدن 
قیمت غذاها بــه دلیل فضای 
رقابتی که بین آنها شکل گرفته 
و وجود تسهیالتی مانند تحویل 
رایگان غــذا در منزل و... دیگر 
خیلی ها نیازی نمی بینند که 
حتی برای خانواده دو سه نفره 
خودشــان هم به طــور منظم 

پز کنند  و  پخت 
چــه برســد به 

مهمانی ها.
و اما یــک روان درمانی 

خوشمزه
 حتمًا برای شما هم پیش 
آمده کــه گاهی حوصله 
اید  نداشــته  غذا پختن 
و به همین خاطر از ســر 
اجبار غذایی سر هم کرده 
و تحویل اعضای خانواده 
داده باشید. اما آیا به این 
نکته توجه کرده اید که 
حتی بعد از پختن همین 
غذای َسمبل کاری شده 
حالتــان به انــدازه یک 
درجه هم که شده بهتر از 

قبل شده است؟ 
امروزه بعضی از روان درمانگران 
شــوخ طبع و باریک بین برای 
مراجعانی که به خاطر استرس 
زندگــی روزمره به آنها مراجعه 
مــی کنند از یــک اصطالح با 
مزه اســتفاده می کنند به نام 

»آشپزی درمانی«! 
»آشــپزی درمانی« بــا اینکه 
درمان خوشــمزه ای است اما 
جوک و شوخی نیست، چرا که 
قباًل امتحانش را به خوبی پس 

داده است. 
کردن  آشــپزی  با  چگونه 

حالتان را خوب کنید؟ 
 قبول، آشپزی کردن مستلزم 
هزینــه هایی از لحــاظ وقت 
گذاشتن و تهیه مواد الزم است، 
اما به همان نسبت فایده های 
زیادی هم نصیب شما می کند. 
برای مثال وقتی شما مشغول 
بار گذاشتن قیمه بادمجان می 
شــوید، اولیــن اتفاقی که می 
افتد آن اســت که ذهن شما از 
یک تمرکز خسته کننده روی 
مشــکالت منحرف می شــود 
و روی شســتن و خرد کردن 
گوشــت، پیاز، لیمــو عمانی، 
حبوبات و ... متمرکز می شود. 

همین فرصت استراحت کوتاه 
کمــک می کند تا شــما بعداً 
بتوانید با عقالنیت بیشتری برای 
حل یا مدیریت مشکالتتان اقدام 
کنید. به عالوه آشپزی کردن به 
شما کمک می کند تا همچنان 
خودتــان را یک فــرد توانمند 
حساب کنید که این احساس 
از افسردگی و  به پیشــگیری 
اضطراب کمک مــی کند. به 
جز این موارد آشــپزی کردن 
یک شکل کوچک شده از خود 
زندگی اســت که تالش، صبر، 
امید و چشــیدن طعم نتیجه 
تمام این ها را به شما می آموزد. 
برای اینکه از آشــپزی کردن 

اســتفاده 
هر  روانــی 
چه بیشتری 

یــد  چند ببر به 
جه توصیه زیر  تو

کنید:
• 

1. »به دنیای 
آشپزخانه خوش 

آمدید!«
جلوی ورودی آشپزخانه تان 

تابلویی 
بــا 

همین 
عنوان 

کنید  نصــب 
تــا وقت هایی هم کــه در اوج 
خســتگی می خواهیــد وارد 
آشپزخانه بشوید به یادتان بیاورد 
که دارید وارد یک دنیای متفاوت 
می شوید، دنیایی که اگر به آن 
مجال بدهید می تواند حواس 
پنجگانه شما را به بهترین شکل 
ممکن ماساژ بدهد و ذهن شما 

را حسابی سر حال بیاورد. 
• 

2. لباس مخصوص بپوشید
مهم نیســت که چقدر دست 
پختتــان خوب اســت، در هر 
سطحی از آشپزی که هستید 
به هنر خودتان احترام بگذارید 
و با لباس مخصوص سر وقت آن 
بروید. حتی اگر فقط پیش بند 
دارید، قبل از شــروع کار آن را 
حتمًا ببندید. با این کار شما به 
خودتان و اطرافیانتان این پیام را 

می دهید که کارتان را بلدید!
• 

3. خـالق باشید 
گاهی خودتان غذاهایی را اختراع 
کنید. می توانید دستور چند غذا 
را با هم ترکیب کنید و از انتظار 
هیجان انگیز امتحان کردن یک 

غذای تازه لذت ببرید. 
 •

4. کودک درون تان را آزاد 
بگذارید.

 شــما دیگر در محــل کارتان 
نیستید، پس بالغ و والد درونتان 
را به یک مرخصی یک ساعته 
بفرســتید و با کودک درونتان 
به سراغ مواد الزم برای آشپزی 
برویــد. مواد غذایــی را جوری 
برانــداز کنید که انــگار اولین 
بار اســت به آنها بر خورده اید. 
آنها را بو کنید، لمس کنید، به 
صدای برش خوردن و جلز و ولز 
کردنشان در روغن گوش کنید و 
گهگاه ناخنکی هم به آنها بزنید. 

• 
5. آشپـزخانه را ُقُرق 

نکنید!
این َمثل قدیمی که می گوید 
»آشپز که دو تا بشه آش یا شور 
می شه یا بی نمک« را فراموش 
کنید و از همســر و فرزندانتان 
بخواهید که شــما را در جریان 
این پخت و پــز هیجان انگیز 
همراهی کنند. با خرابکاری های 
احتمالی یــا ناخنک زدن های 
آنها جدی و خشــک برخورد 
نکنید و با شــوخی و خنده و 
ارتباط گرفتن با همدیگر، عشق 

را هم چاشنی غذایتان کنید. 
نوش جان!
•

»» سالمت و مدیریت زنــدگی  ««
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ش�روع  ب�راي  مي خ��واه�م   
گفت وگو، به سال 1353 و قبل از 
آن برگرديم؛ زماني كه تالش هاي 
اوليه براي برنامه اتمي ايران آغاز 
ش�د. در آن هنگام چش�م انداز 
ترس�يم ش�ده براي اين برنامه و 
انرژي  از  بهره گي�ري  چگونگ�ي 

اتمي در كشور چه بود؟ 
م��ن با تحصيالت عالي��ه اتمي در 
سال 1344 به ايران بازگشتم. رآكتور 
دانش��گاه ته��ران در آن هن��گام در 
حال نصب و راه ان��دازي بود كه براي 
راه ان��دازي آن ب��ا چالش هاي جدي 
مواجه ش��ده بودن��د و در بدو ورود و 
حضورم در س��ازمان برنامه و بودجه 
از من خواس��ته ش��د اين پروژه را به 
سرانجام برسانم. بعد از راه اندازي اين 
رآكتور، نه در كشور و نه در ذهن من 
برنامه اي ب��راي ادامه كار اتمي وجود 
نداش��ت. بنابراين خيل��ي زود، جذب 
فعاليت هاي آموزش��ي ش��دم. معتقد 
ب��ودم كه فرايند آم��وزش در ايران - 
بويژه در بخ��ش آموزش عالي – بايد 
معقول شود و ايده هاي مفصلي براي 
آن داشتم. براساس برنامه اي كه تهيه 
كردم، در س��ال 1346 وزارت علوم و 
آموزش عالي تأس��يس ش��د و مجيد 
رهنما، به عنوان نخستين وزير علوم 
و آم��وزش عال��ي ايران انتخاب ش��د 
و من باوج��ود اين ك��ه منتقد جدي 
ساختارهاي تشكيالتي دولتي بودم و 
عالقه مند ب��ودم كار آموزش را خارج 
از چارچوب هاي دست و پاگير دولتي 
ادام��ه دهم ب��ه اصرار مجي��د رهنما 
معاون علمي و تحقيقاتي وزارت علوم 
و آموزش عالي ش��دم با اين شرط كه 
اختيار الزم را براي تشكيل مؤسسه اي 
كه در ذهنم بود، داشته باشم. خيلي 
زود، مؤسس��ه م��ورد نظر، ب��ا عنوان 
مؤسس��ه تحقيق��ات و برنامه ري��زي 
علمي و آموزشي، تأسيس شد و آغاز 
به كار كرد كه دانشگاه بوعلي سيناي 

همدان از دستاوردهاي آن بود. 
 گفتي�د ك�ه اي�ده و تمايل�ي 
ب�راي كار در ح�وزه انرژي اتمي 
نداش�تيد. پ�س چگونه ب�ه اين 

حوزه وارد شديد؟ 
پس از تأس��يس دفتر انرژي اتمي 
سازمان برنامه و بودجه و تكميل طرح 
رآكتور تحقيقاتي دانشگاه تهران، من 
وارد فعاليت هاي آموزشي شده بودم؛ 
اما زماني كه رئيس دانش��گاه بوعلي 
سيناي همدان بودم، ازمن درخواست 
ش��د بار ديگر به حوزه ان��رژي اتمي 
بازگ��ردم. از ق��رار معل��وم، يك��ي دو 
س��ال قبل از آن محمدرضا پهلوي از 
هويدا كه آن زمان نخس��ت وزير بود، 
خواسته بود برنامه اي براي بهره گيري 
از انرژي اتمي تدوين شود و وقتي از 
عدم پيگيري جدي موضوع از س��وي 
دولت، عصباني ش��ده ب��ود از هويدا 
خواس��ته بود، اي��ن مأموريت به من 

محول شود. 
م��ن تمايل��ي ب��ه پذي��رش اين 
مس��ئوليت نداشتم و ترجيح مي دادم 
در هم��ان دانش��گاه بوعلي س��يناي 
همدان، دينم را به ش��هر محل تولدم 
ادا كن��م، اما ب��ا توجه ب��ه اهميت و 
حساسيت موضوع و نگراني از اين كه 
ممكن است بي تجربگي در اين زمينه 
آسيب هاي جدي به بار آورد، با اكراه 
و برخالف ميل باطني اين پيشنهاد را 

قبول كردم. 
 آي�ا حدود و ثغ�ور برنامه اتمي 
اي�ران در آن زمان تدوين ش�ده 
و مش�خص ب�ود ك�ه چ�ه ن�وع 
اس�تفاده اي از انرژي اتمي قرار 

است صورت گيرد؟ 
خير، هيچ برنامه و چش��م اندازي 
وجود نداش��ت. وزارت ني��رو با وجود 
استخدام يك مش��اور خارجي، حتي 
از پس مقدمات كار هم برنيامده بود، 

بنابراين من اعالم كردم يك ماه وقت 
مي خواهم ت��ا گزارش جامعي در اين 
خصوص تدوين كنم و تنها در صورت 
برنامه، پيش��نهاد مسئوليت  پذيرش 
را قبول مي كنم. بع��د از تهيه و ارائه 
اين گزارش، محمدرضا پهلوي آن را 
مطالعه و درباره ابع��اد و جزئيات آن 
پرس��ش هايي مطرح كرد و در نهايت 

آن را به نخست وزير ارجاع داد.
آنچه من تهيه كرده بودم در واقع 
يك برنام��ه نبود، يك جهتگيري بود 
با تعريف س��اختاري كه بتواند به اين 
جهتگيري جان بخشد و آن را اجرايي 
كند. من تأكيد كرده بودم ساختاري 
كه مي خواهد اين جهتگيري را محقق 
كن��د بايد در عي��ن داش��تن اختيار 
كامل، اس��تقالل عمل داش��ته باشد 
چراكه بر اي��ن باور بودم ك��ه برنامه 
اتمي، برنامه اي با ابعاد فني و سياسي 
بسيار خطير است كه نمي توان به هر 
ك��س يا هر نهادي اج��ازه دخالت در 
آن را داد. م��ا موفق ش��ديم در مدت 
كوتاهي پ��س از تصويب قانون مورد 

نياز، س��ازمان انرژي اتم��ي ايران را 
تأسيس و كارهايمان را آغاز كنيم. 

 ابع�اد برنامه انرژي اتمي ايران 
كه ش�ما ترسيم كرده بوديد، چه 
بود؟ آيا تنها به فكر ساخت يك 
نيروگاه اتم�ي بوديد يا ايده هاي 

ديگري مدنظر بود؟ 
كش��وري كه تصميم مي گيرد به 
س��راغ تكنول��وژي اتمي ب��رود، بايد 
الزامات��ي را م��ورد توجه ق��رار دهد. 
در درج��ه نخس��ت باي��د توانمندي 
تكنولوژي��ك خ��ود را ارتقا بخش��د و 
دانش هس��ته اي را فراگيرد. در درجه 
دوم بايد تأسيسات و تجهيزات مورد 
نياز را در اختيار داشته باشد. ساخت 
يك نيروگاه هسته اي، بسيار پيچيده تر 
از س��اخت ي��ك نيروگاه با س��وخت 
مثاًل گاز اس��ت. براي ساخت نيروگاه 
هس��ته اي بايد تدابير و ظرفيت هاي 
الزم براي مكان يابي درس��ت، تأمين 
س��وخت هس��ته اي، ايمني نيروگاه، 
مديريت پس��ماند سوخت و... از ابتدا 

مورد توجه قرار گيرد و همه اين ها به 
منابع مالي س��نگين، دانش پيشرفته 
و منابع انس��اني توانمند نياز دارد كه 
شما قبل از هر كاري بايد تأمين كنيد. 
اگر كشوري تنها يك نيروگاه يا چند 
نيروگاه محدود داش��ته باش��د، چون 
هزينه هاي اوليه كار بس��يار سنگين 
اس��ت، ان��رژي هس��ته اي ب��راي آن 
كشور بسيار پرهزينه و غير اقتصادي 
خواهد بود. اگر ما مي خواس��تيم تنها 
چند نيروگاه بخري��م و با نظارت و با 
تخص��ص خارجي و بوم��ي در ايران 
راه اندازي كنيم و س��وخت مورد نياز 
را ه��م از خ��ارج وارد كنيم، عالوه بر 
اين ك��ه توليد انرژي هس��ته اي فاقد 
توجي��ه اقتص��ادي مي بود، هميش��ه 
وابسته باقي مي مانديم و با هر مشكل 
سياس��ي و بين المللي، ممكن بود از 
ادامه كار بازمانيم. ب��ا اين توجيهات 
م��ن در آن مقط��ع ب��ه دنب��ال يك 
برنامه نسبتًا بزرگ، مستقل و متكي 
بر منابع و دانش ب��ودم و حتي براي 
بومي سازي دانش هسته اي و ساخت 

و تأمين س��وخت هسته اي در داخل 
كشور برنامه داشتم. 

 گوي�ا در ط�رح اوليه، س�اخت 
نيروگاه يك هزار مگاواتي بوشهر 
و نيروگاه ديگري در »دارخوين« 
در نظ�ر گرفته ش�ده بود. ش�ما 
دنبال اين بوديد كه چه س�همي 
از تولي�د ب�رق اي�ران ب�ر دوش 

نيروگاه هاي اتمي باشد؟ 
يكي از مش��كالت ما در آن زمان 
اين بوده كه ما هيچ برنامه مش��خص 
و مدون��ي تحت عن��وان برنامه انرژي 
ايران نداش��تيم كه در آن ميزان نياز 
كش��ور به انرژي، نح��وه تأمين آن و 
س��هم منابع مختل��ف در اين زمينه، 
روش��ن ش��ده باش��د. در برآوردهاي 
اولي��ه، ما درنظر داش��تيم حدود يك 
پنجم برق مورد نياز كش��ور از طريق 

انرژي هسته اي تأمين شود. 
چ�ه  ب�ا  و  چگون�ه  بوش�هر،   
استداللي به عنوان محل ساخت 
نخس�تين ني�روگاه اتم�ي ايران 

درنظر گرفته شد؟ 
ما به سختي مي توانستيم در ايران 
مدل مناسبي براي س��اخت نيروگاه 
اتم��ي پي��دا كني��م. ني��روگاه اتمي 
بر اساس اس��تانداردهاي جهاني، بايد 
در محلي س��اخته شود كه زلزله خيز 
نباش��د، به منابع آب كافي دسترسي 
داش��ته باش��د و عالوه ب��ر آن امكان 
انتقال تجهي��زات نيز وجود داش��ته 
باشد. تجهيزات نيروگاه اتمي، بسيار 
حجيم و س��نگين است و راه هاي آن 
زمان، پل ها، تونل ها و... ظرفيت الزم 
ب��راي جابه جاي��ي اين تجهي��زات را 

نداشتند.
ما در آن دوران، عالوه بر استخدام 
يك متخصص فرانسوي براي بررسي 
جاده هاي كشور، توسط چند شركت 
ايران��ي كه ب��راي همي��ن كار ايجاد 
گسترده اي  بررسي هاي  بوديم،  كرده 
ب��راي مكان يابي س��اخت نيروگاه ها 
انجام دادي��م و در نهايت، مس��يري 

از آبادان به س��مت ش��مال، اصفهان، 
اراك و آذربايجان درنظر گرفته ش��د 
كه در اين مس��ير، مي توانس��تيم 10 
محل براي ساخت نيروگاه پيدا كنيم. 
بوشهر به س��بب قرار گرفتن در كنار 
دريا، امكان انتقال تجهيزات فراهم بود 
و در طرح اوليه هم تغييراتي داده شد 
كه مقاومت ني��روگاه در مقابل زلزله 
افزايش ياب��د. دارخوين هم كه براي 
ساخت 2 واحد نيروگاه 900 مگاواتي 
در نظر گرفته ش��ده بود، در كنار رود 
كارون قرار داش��ت و در اصفهان نيز 
در نزديكي بات��الق گاوخوني، مكاني 
شناس��ايي شده بود كه در يك برنامه 
10 ساله بتوانيم 2 يا 3 واحد نيروگاه 

1200 مگاواتي بسازيم. 
 اشاره كرديد كه برنامه كوچك 
اتم�ي براي هيچ كش�وري مفيد 
و اقتص�ادي نيس�ت و ش�ما هم 
برنامه اي بزرگ در ذهن داشتيد؟ 
آيا براي توليد سوخت مورد نياز 
نيروگاه ها هم برنامه اي داشتيد؟ 
توليد سوخت هسته اي، كار بسيار 
دش��واري اس��ت و تنها چند كش��ور 
مح��دود در دنيا مي توانند س��وخت 
هس��ته اي توليد كنند. برنامه ما اين 
بود ك��ه در مراحل اولي��ه و تا زماني 
كه دانش توليد سوخت را وارد كشور 
كنيم، س��وخت مورد نياز را از س��اير 
كش��ورها تأمين كنيم، ام��ا در عين 
حال ب��راي تضمي��ن دسترس��ي به 
سوخت مورد نياز و ايجاد يك حاشيه 
امن در اين زمينه، 10 درصد از سهام 
كارخانه »يوروديف« را كه كشورهاي 
اروپايي به صورت مشترك در فرانسه 
براي توليد س��وخت س��اخته بودند، 
خري��داري كرديم ت��ا در محصوالت 
 اين كارخانه س��هيم باشيم. اين سهم
10 درصدي، حداقل تا 20 سال نياز ما 
به سوخت هسته اي را تأمين مي كرد 
و اي��ن فرصت 20 س��اله به ما امكان 
مي داد ك��ه به دنبال تكنولوژي توليد 
س��وخت برويم و آن را بومي س��ازي 
كني��م. ما حتي تحقيق��ات جديد در 
اين حوزه را هم پيگيري مي كرديم. به 
عنوان مثال، امريكايي ها و فرانسوي ها 
در آن مقط��ع، در ح��ال مطالع��ه و 
تحقي��ق درخص��وص روش��ي ب��راي 
غني سازي از طريق ليزرهاي قدرتمند 
بودن��د كه نتايج اولي��ه آن اميدبخش 
بود. م��ا هم در س��ازمان انرژي اتمي 
تكنولوژي س��اخت ليزره��اي بزرگ 
و قدرتمند را بومي س��ازي كرديم كه 
بعدها بتوانيم در صورت ضرورت از آن 

استفاده كنيم. 
 چرا با فرانس�ه و آلمان تصميم 
به همكاري گرفتيد، در حالي كه 
هم امريكا و هم ش�وروي در آن 
مقط�ع از پيش�گامان تكنولوژي 

هسته اي بودند؟ 
درخصوص  ما  اوليه  بررس��ي هاي 
تكنولوژي ه��اي راي��ج در آن مقطع 
مناس��ب ترين  ك��ه  م��ي داد  نش��ان 
تكنولوژي براي ساخت نيروگاه اتمي، 
با   PWR نيروگاه ه��اي  تكنول��وژي 
تكنولوژي »آب س��بك تحت فشار« 
است. 4 كشور در اين زمينه تجربيات 
خ��وب و قاب��ل اعتنايي داش��تند كه 
ش��امل امريكا، ش��وروي، فرانس��ه و 
آلم��ان بودند. م��ن از ابت��دا و بدون 
اين كه اشاره اي زباني داشته باشم، در 
ذهن خودم امريكا و ش��وروي را كنار 
گذاشته بودم. باور من اين بود كه اين 
دو كش��ور قاعده و قانون ندارند و در 
مناس��بات سياس��ي و در رويارويي با 
يكديگر، هر روز تصميمي مي گيرند و 
به كش��ورهاي ديگر تحميل مي كنند 
و مراودات آن ها با كش��ورهاي ديگر، 
نه برپاي��ه قراردادهاي فيمابين، بلكه 
در چارچوب اهداف سياس��ي تنظيم 
مي ش��ود، ام��ا ب��ا فرانس��ه و آلمان، 
روابط بهتري داشتيم و در عين حال 

مي توانس��تيم از موضع برابر با آن ها 
وارد معامل��ه ش��ويم. اين ب��ود كه با 
فرانسه و آلمان وارد همكاري شديم و 
قرار شد نخستين نيروگاه را در بوشهر، 
آلماني »زيمنس« بس��ازد.  ش��ركت 
البت��ه در مراحل بع��دي، حتي براي 
پيش��گيري از اقدام احتمالي فرانسه 
و آلمان و همدست شدن آن ها عليه 
ايران، به عنوان يك جايگزين بالقوه با 
ايجاد شركت  انگليسي ها درخصوص 
مشتركي براي بومي سازي تكنولوژي 
»آب س��بك تحت فش��ار« در هر دو 
كشور و فعاليت مش��ترك براي ارائه 
خدمات به كشورهاي ديگر مذاكراتي 

داشتيم كه بدون نتيجه ماند. 
 گوي�ا ش�ما چن�د ماه�ي قبل 
از پي�روزي انق�الب اس�المي از 
س�مت رياس�ت س�ازمان انرژي 
اتمي اس�تعفا كردي�د. علت اين 

كناره گيري چه بود؟ 
از بهار 1353 كه س��ازمان انرژي 
اتمي تأس��يس شد، در عرض 4 سال 
به شرايطي رسيده بوديم كه نيروگاه 

اتمي بوشهر در مراحل پاياني ساخت 
ب��ود و همه ظرفيت ها و امكانات الزم 
براي پيگي��ري مقتدرانه برنامه اتمي 
كش��ور فراهم ش��ده بود، اما با شدت 
گرفتن اعتراضات مردمي در داخل و 
س��ردرگمي طرف هاي خارجي، ديگر 
ادامه كار بس��يار دش��وار ش��ده بود. 
تجهي��زات نيروگاه اتمي بوش��هر در 
پائيز سال 1357 با 36 فروند كشتي 
وارد خليج فارس شد، اما طرف آلماني 
به علت شرايط داخلي، چند هفته اي 
تخليه تجهيزات را به تعويق انداخت 
و در نهايت آن ها را به آلمان برگرداند. 
در اي��ن ش��رايط، من ه��م در زمان 
نخس��ت وزيري ش��ريف امامي استعفا 
 دادم، چ��را كه ديگر نمي ش��د كاري

 انجام داد. 
 در م�ورد نق�ش امريكايي ه�ا 
در برنامه هس�ته اي اوليه ايران، 
دارد.  متفاوتي وجود  روايت هاي 
برخ�ورد امريكايي ه�ا با موضوع 
برنامه اتمي ايران زماني كه شما 
مسئوليت س�ازمان انرژي اتمي 

را برعهده داش�تيد، چگونه بود 
و آيا اين روايت درس�ت اس�ت 
كه برنام�ه اتمي اي�ران پيش از 
امريكايي ها  از حماي�ت  انقالب، 

برخوردار بود؟ 
خالف آنچه گاهي عنوان مي شود، 
امريكايي ها هيچ گاه حامي و پشتيبان 
برنامه اتمي ايران نبوده اند. در ابتداي 
راه اگرچه به نظر مي رس��يد مايل به 
همكاري هستند اما شروطي داشتند 
كه م��ا مخالف آن بودي��م. در زماني 
كه ما مش��غول مذاك��رات اوليه براي 
راه اندازي برنامه اتم��ي ايران بوديم، 
مذاكراتي طوالن��ي هم با امريكايي ها 

داشتيم. 
در آن زم��ان سياس��ت عموم��ي 
كشورهاي توس��عه يافته اين بود كه 
وارد همكاري  وقت��ي مي خواس��تند 
اتم��ي با كش��وري ش��وند، ابت��دا با 
امضاي يك موافقتنامه، ش��رايط فني 
و سياسي حاكم بر همكاري فيمابين 

را مشخص مي كردند.
 امريكايي ه��ا در موافقتنامه اوليه، 

بن��دي را گنجانده بودند ك��ه اگر ما 
وارد هم��كاري ب��ا آن ها مي ش��ديم، 
مديريت پس��ماند س��وخت هسته اي 
بعد از اس��تفاده در ني��روگاه با آن ها 
مي بود و من اين شرايط را مغاير اصل 
حاكميت ملي ايران مي دانس��تم. كار 
به جايي رس��يد ك��ه در پايان ماجرا، 
گروهي از نمايندگان كنگره امريكا به 
ايران آمدند و نامه اي از رئيس جمهور 
امري��كا به هم��راه خود داش��تند كه 
اين نامه خطاب به ش��اه اي��ران بود، 
رئيس جمهور امريكا تأكيد كرده بود 
كه توافقنام��ه هم��كاري اتمي، فرم 
يكساني دارد و اگر تغييري در آن داده 
شود، ممكن است كش��ورهاي ديگر 
نيز به آن ت��ن ندهند و با اين توجيه 
از ش��اه خواس��ته بود كه با توجه به 
ارتباطات و تعامالت مثبت في مابين، 
توافقنامه را با همان شكل امضا كند. 
ش��اه اين نامه را به م��ن داد و نظرم 
را خواس��ت كه من مخالفت كردم و 
 ج��واب نامه رئيس جمهور امريكا را با 

همين فرض داديم. 

 ابراهيم باقري

 ناگفته های 
 پدر دانش
 هسته ای ایران

پای صحبت دکتر اکبر اعتماد
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اعتماد« كه نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران پيش از پيروزي انقالب اسالمي بوده است 
حال 83 س�ال س�ن دارد و چند سالي است كه به گفته خود بهار و پاييز را در آپارتماني كوچك 
در ش�مال تهران س�پري مي كند. او دانش آموخته رشته مهندس�ي برق از پلي تكنيك و دارای 
مدرك دكتری از »مركز فدرال تحقيقات براي رآكتور اتمي« س�وئيس اس�ت. با اكبر اعتماد در 
همان آپارتمان كوچك شمال تهران به گفت وگو نشستيم تا تاريخچه اي كوتاه از چگونگي آغاز 

برنامه اتمي ايران برايمان تشريح كند. 

خالف آنچه گاهي عنوان 
مي شود، امريكايي ها هيچ 
گاه حامي و پشتيبان برنامه اتمي 
اي�ران نبوده ان�د. در ابت�داي راه 
اگرچه به نظر مي رس�يد مايل به 
هم�كاري هس�تند اما ش�روطي 
داش�تند كه ما مخالف آن بوديم. 
در زماني كه ما مشغول مذاكرات 
اوليه براي راه اندازي برنامه اتمي 
ايران بودي�م، مذاكراتي طوالني 

هم با امريكايي ها داشتيم

هسته اي،  س�وخت  توليد 
كار بس�يار دشواري است 
و تنها چند كش�ور محدود در دنيا 
مي توانند سوخت هسته اي توليد 
كنن�د. برنامه م�ا اين ب�ود كه در 
مراحل اوليه و تا زماني كه دانش 
توليد سوخت را وارد كشور كنيم، 
س�وخت م�ورد ني�از را از س�اير 
كش�ورها تأمين كنيم، اما در عين 
حال براي تضمين دسترس�ي به 
س�وخت م�ورد ني�از و ايجاد يك 
حاش�يه ام�ن در اين زمين�ه، 10 
كارخان�ه  س�هام  از  درص�د 
ك�ه كش�ورهاي  را  »يورودي�ف« 
اروپاي�ي ب�ه صورت مش�ترك در 
فرانس�ه ب�راي تولي�د س�وخت 
ساخته بودند، خريداري كرديم تا 
در محصوالت اين كارخانه سهيم 
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ش�روع  ب�راي  مي خ��واه�م   
گفت وگو، به سال 1353 و قبل از 
آن برگرديم؛ زماني كه تالش هاي 
اوليه براي برنامه اتمي ايران آغاز 
ش�د. در آن هنگام چش�م انداز 
ترس�يم ش�ده براي اين برنامه و 
انرژي  از  بهره گي�ري  چگونگ�ي 

اتمي در كشور چه بود؟ 
م��ن با تحصيالت عالي��ه اتمي در 
سال 1344 به ايران بازگشتم. رآكتور 
دانش��گاه ته��ران در آن هن��گام در 
حال نصب و راه ان��دازي بود كه براي 
راه ان��دازي آن ب��ا چالش هاي جدي 
مواجه ش��ده بودن��د و در بدو ورود و 
حضورم در س��ازمان برنامه و بودجه 
از من خواس��ته ش��د اين پروژه را به 
سرانجام برسانم. بعد از راه اندازي اين 
رآكتور، نه در كشور و نه در ذهن من 
برنامه اي ب��راي ادامه كار اتمي وجود 
نداش��ت. بنابراين خيل��ي زود، جذب 
فعاليت هاي آموزش��ي ش��دم. معتقد 
ب��ودم كه فرايند آم��وزش در ايران - 
بويژه در بخ��ش آموزش عالي – بايد 
معقول شود و ايده هاي مفصلي براي 
آن داشتم. براساس برنامه اي كه تهيه 
كردم، در س��ال 1346 وزارت علوم و 
آموزش عالي تأس��يس ش��د و مجيد 
رهنما، به عنوان نخستين وزير علوم 
و آم��وزش عال��ي ايران انتخاب ش��د 
و من باوج��ود اين ك��ه منتقد جدي 
ساختارهاي تشكيالتي دولتي بودم و 
عالقه مند ب��ودم كار آموزش را خارج 
از چارچوب هاي دست و پاگير دولتي 
ادام��ه دهم ب��ه اصرار مجي��د رهنما 
معاون علمي و تحقيقاتي وزارت علوم 
و آموزش عالي ش��دم با اين شرط كه 
اختيار الزم را براي تشكيل مؤسسه اي 
كه در ذهنم بود، داشته باشم. خيلي 
زود، مؤسس��ه م��ورد نظر، ب��ا عنوان 
مؤسس��ه تحقيق��ات و برنامه ري��زي 
علمي و آموزشي، تأسيس شد و آغاز 
به كار كرد كه دانشگاه بوعلي سيناي 

همدان از دستاوردهاي آن بود. 
 گفتي�د ك�ه اي�ده و تمايل�ي 
ب�راي كار در ح�وزه انرژي اتمي 
نداش�تيد. پ�س چگونه ب�ه اين 

حوزه وارد شديد؟ 
پس از تأس��يس دفتر انرژي اتمي 
سازمان برنامه و بودجه و تكميل طرح 
رآكتور تحقيقاتي دانشگاه تهران، من 
وارد فعاليت هاي آموزشي شده بودم؛ 
اما زماني كه رئيس دانش��گاه بوعلي 
سيناي همدان بودم، ازمن درخواست 
ش��د بار ديگر به حوزه ان��رژي اتمي 
بازگ��ردم. از ق��رار معل��وم، يك��ي دو 
س��ال قبل از آن محمدرضا پهلوي از 
هويدا كه آن زمان نخس��ت وزير بود، 
خواسته بود برنامه اي براي بهره گيري 
از انرژي اتمي تدوين شود و وقتي از 
عدم پيگيري جدي موضوع از س��وي 
دولت، عصباني ش��ده ب��ود از هويدا 
خواس��ته بود، اي��ن مأموريت به من 

محول شود. 
م��ن تمايل��ي ب��ه پذي��رش اين 
مس��ئوليت نداشتم و ترجيح مي دادم 
در هم��ان دانش��گاه بوعلي س��يناي 
همدان، دينم را به ش��هر محل تولدم 
ادا كن��م، اما ب��ا توجه ب��ه اهميت و 
حساسيت موضوع و نگراني از اين كه 
ممكن است بي تجربگي در اين زمينه 
آسيب هاي جدي به بار آورد، با اكراه 
و برخالف ميل باطني اين پيشنهاد را 

قبول كردم. 
 آي�ا حدود و ثغ�ور برنامه اتمي 
اي�ران در آن زمان تدوين ش�ده 
و مش�خص ب�ود ك�ه چ�ه ن�وع 
اس�تفاده اي از انرژي اتمي قرار 

است صورت گيرد؟ 
خير، هيچ برنامه و چش��م اندازي 
وجود نداش��ت. وزارت ني��رو با وجود 
استخدام يك مش��اور خارجي، حتي 
از پس مقدمات كار هم برنيامده بود، 

بنابراين من اعالم كردم يك ماه وقت 
مي خواهم ت��ا گزارش جامعي در اين 
خصوص تدوين كنم و تنها در صورت 
برنامه، پيش��نهاد مسئوليت  پذيرش 
را قبول مي كنم. بع��د از تهيه و ارائه 
اين گزارش، محمدرضا پهلوي آن را 
مطالعه و درباره ابع��اد و جزئيات آن 
پرس��ش هايي مطرح كرد و در نهايت 

آن را به نخست وزير ارجاع داد.
آنچه من تهيه كرده بودم در واقع 
يك برنام��ه نبود، يك جهتگيري بود 
با تعريف س��اختاري كه بتواند به اين 
جهتگيري جان بخشد و آن را اجرايي 
كند. من تأكيد كرده بودم ساختاري 
كه مي خواهد اين جهتگيري را محقق 
كن��د بايد در عي��ن داش��تن اختيار 
كامل، اس��تقالل عمل داش��ته باشد 
چراكه بر اي��ن باور بودم ك��ه برنامه 
اتمي، برنامه اي با ابعاد فني و سياسي 
بسيار خطير است كه نمي توان به هر 
ك��س يا هر نهادي اج��ازه دخالت در 
آن را داد. م��ا موفق ش��ديم در مدت 
كوتاهي پ��س از تصويب قانون مورد 

نياز، س��ازمان انرژي اتم��ي ايران را 
تأسيس و كارهايمان را آغاز كنيم. 

 ابع�اد برنامه انرژي اتمي ايران 
كه ش�ما ترسيم كرده بوديد، چه 
بود؟ آيا تنها به فكر ساخت يك 
نيروگاه اتم�ي بوديد يا ايده هاي 

ديگري مدنظر بود؟ 
كش��وري كه تصميم مي گيرد به 
س��راغ تكنول��وژي اتمي ب��رود، بايد 
الزامات��ي را م��ورد توجه ق��رار دهد. 
در درج��ه نخس��ت باي��د توانمندي 
تكنولوژي��ك خ��ود را ارتقا بخش��د و 
دانش هس��ته اي را فراگيرد. در درجه 
دوم بايد تأسيسات و تجهيزات مورد 
نياز را در اختيار داشته باشد. ساخت 
يك نيروگاه هسته اي، بسيار پيچيده تر 
از س��اخت ي��ك نيروگاه با س��وخت 
مثاًل گاز اس��ت. براي ساخت نيروگاه 
هس��ته اي بايد تدابير و ظرفيت هاي 
الزم براي مكان يابي درس��ت، تأمين 
س��وخت هس��ته اي، ايمني نيروگاه، 
مديريت پس��ماند سوخت و... از ابتدا 

مورد توجه قرار گيرد و همه اين ها به 
منابع مالي س��نگين، دانش پيشرفته 
و منابع انس��اني توانمند نياز دارد كه 
شما قبل از هر كاري بايد تأمين كنيد. 
اگر كشوري تنها يك نيروگاه يا چند 
نيروگاه محدود داش��ته باش��د، چون 
هزينه هاي اوليه كار بس��يار سنگين 
اس��ت، ان��رژي هس��ته اي ب��راي آن 
كشور بسيار پرهزينه و غير اقتصادي 
خواهد بود. اگر ما مي خواس��تيم تنها 
چند نيروگاه بخري��م و با نظارت و با 
تخص��ص خارجي و بوم��ي در ايران 
راه اندازي كنيم و س��وخت مورد نياز 
را ه��م از خ��ارج وارد كنيم، عالوه بر 
اين ك��ه توليد انرژي هس��ته اي فاقد 
توجي��ه اقتص��ادي مي بود، هميش��ه 
وابسته باقي مي مانديم و با هر مشكل 
سياس��ي و بين المللي، ممكن بود از 
ادامه كار بازمانيم. ب��ا اين توجيهات 
م��ن در آن مقط��ع ب��ه دنب��ال يك 
برنامه نسبتًا بزرگ، مستقل و متكي 
بر منابع و دانش ب��ودم و حتي براي 
بومي سازي دانش هسته اي و ساخت 

و تأمين س��وخت هسته اي در داخل 
كشور برنامه داشتم. 

 گوي�ا در ط�رح اوليه، س�اخت 
نيروگاه يك هزار مگاواتي بوشهر 
و نيروگاه ديگري در »دارخوين« 
در نظ�ر گرفته ش�ده بود. ش�ما 
دنبال اين بوديد كه چه س�همي 
از تولي�د ب�رق اي�ران ب�ر دوش 

نيروگاه هاي اتمي باشد؟ 
يكي از مش��كالت ما در آن زمان 
اين بوده كه ما هيچ برنامه مش��خص 
و مدون��ي تحت عن��وان برنامه انرژي 
ايران نداش��تيم كه در آن ميزان نياز 
كش��ور به انرژي، نح��وه تأمين آن و 
س��هم منابع مختل��ف در اين زمينه، 
روش��ن ش��ده باش��د. در برآوردهاي 
اولي��ه، ما درنظر داش��تيم حدود يك 
پنجم برق مورد نياز كش��ور از طريق 

انرژي هسته اي تأمين شود. 
چ�ه  ب�ا  و  چگون�ه  بوش�هر،   
استداللي به عنوان محل ساخت 
نخس�تين ني�روگاه اتم�ي ايران 

درنظر گرفته شد؟ 
ما به سختي مي توانستيم در ايران 
مدل مناسبي براي س��اخت نيروگاه 
اتم��ي پي��دا كني��م. ني��روگاه اتمي 
بر اساس اس��تانداردهاي جهاني، بايد 
در محلي س��اخته شود كه زلزله خيز 
نباش��د، به منابع آب كافي دسترسي 
داش��ته باش��د و عالوه ب��ر آن امكان 
انتقال تجهي��زات نيز وجود داش��ته 
باشد. تجهيزات نيروگاه اتمي، بسيار 
حجيم و س��نگين است و راه هاي آن 
زمان، پل ها، تونل ها و... ظرفيت الزم 
ب��راي جابه جاي��ي اين تجهي��زات را 

نداشتند.
ما در آن دوران، عالوه بر استخدام 
يك متخصص فرانسوي براي بررسي 
جاده هاي كشور، توسط چند شركت 
ايران��ي كه ب��راي همي��ن كار ايجاد 
گسترده اي  بررسي هاي  بوديم،  كرده 
ب��راي مكان يابي س��اخت نيروگاه ها 
انجام دادي��م و در نهايت، مس��يري 

از آبادان به س��مت ش��مال، اصفهان، 
اراك و آذربايجان درنظر گرفته ش��د 
كه در اين مس��ير، مي توانس��تيم 10 
محل براي ساخت نيروگاه پيدا كنيم. 
بوشهر به س��بب قرار گرفتن در كنار 
دريا، امكان انتقال تجهيزات فراهم بود 
و در طرح اوليه هم تغييراتي داده شد 
كه مقاومت ني��روگاه در مقابل زلزله 
افزايش ياب��د. دارخوين هم كه براي 
ساخت 2 واحد نيروگاه 900 مگاواتي 
در نظر گرفته ش��ده بود، در كنار رود 
كارون قرار داش��ت و در اصفهان نيز 
در نزديكي بات��الق گاوخوني، مكاني 
شناس��ايي شده بود كه در يك برنامه 
10 ساله بتوانيم 2 يا 3 واحد نيروگاه 

1200 مگاواتي بسازيم. 
 اشاره كرديد كه برنامه كوچك 
اتم�ي براي هيچ كش�وري مفيد 
و اقتص�ادي نيس�ت و ش�ما هم 
برنامه اي بزرگ در ذهن داشتيد؟ 
آيا براي توليد سوخت مورد نياز 
نيروگاه ها هم برنامه اي داشتيد؟ 
توليد سوخت هسته اي، كار بسيار 
دش��واري اس��ت و تنها چند كش��ور 
مح��دود در دنيا مي توانند س��وخت 
هس��ته اي توليد كنند. برنامه ما اين 
بود ك��ه در مراحل اولي��ه و تا زماني 
كه دانش توليد سوخت را وارد كشور 
كنيم، س��وخت مورد نياز را از س��اير 
كش��ورها تأمين كنيم، ام��ا در عين 
حال ب��راي تضمي��ن دسترس��ي به 
سوخت مورد نياز و ايجاد يك حاشيه 
امن در اين زمينه، 10 درصد از سهام 
كارخانه »يوروديف« را كه كشورهاي 
اروپايي به صورت مشترك در فرانسه 
براي توليد س��وخت س��اخته بودند، 
خري��داري كرديم ت��ا در محصوالت 
 اين كارخانه س��هيم باشيم. اين سهم
10 درصدي، حداقل تا 20 سال نياز ما 
به سوخت هسته اي را تأمين مي كرد 
و اي��ن فرصت 20 س��اله به ما امكان 
مي داد ك��ه به دنبال تكنولوژي توليد 
س��وخت برويم و آن را بومي س��ازي 
كني��م. ما حتي تحقيق��ات جديد در 
اين حوزه را هم پيگيري مي كرديم. به 
عنوان مثال، امريكايي ها و فرانسوي ها 
در آن مقط��ع، در ح��ال مطالع��ه و 
تحقي��ق درخص��وص روش��ي ب��راي 
غني سازي از طريق ليزرهاي قدرتمند 
بودن��د كه نتايج اولي��ه آن اميدبخش 
بود. م��ا هم در س��ازمان انرژي اتمي 
تكنولوژي س��اخت ليزره��اي بزرگ 
و قدرتمند را بومي س��ازي كرديم كه 
بعدها بتوانيم در صورت ضرورت از آن 

استفاده كنيم. 
 چرا با فرانس�ه و آلمان تصميم 
به همكاري گرفتيد، در حالي كه 
هم امريكا و هم ش�وروي در آن 
مقط�ع از پيش�گامان تكنولوژي 

هسته اي بودند؟ 
درخصوص  ما  اوليه  بررس��ي هاي 
تكنولوژي ه��اي راي��ج در آن مقطع 
مناس��ب ترين  ك��ه  م��ي داد  نش��ان 
تكنولوژي براي ساخت نيروگاه اتمي، 
با   PWR نيروگاه ه��اي  تكنول��وژي 
تكنولوژي »آب س��بك تحت فشار« 
است. 4 كشور در اين زمينه تجربيات 
خ��وب و قاب��ل اعتنايي داش��تند كه 
ش��امل امريكا، ش��وروي، فرانس��ه و 
آلم��ان بودند. م��ن از ابت��دا و بدون 
اين كه اشاره اي زباني داشته باشم، در 
ذهن خودم امريكا و ش��وروي را كنار 
گذاشته بودم. باور من اين بود كه اين 
دو كش��ور قاعده و قانون ندارند و در 
مناس��بات سياس��ي و در رويارويي با 
يكديگر، هر روز تصميمي مي گيرند و 
به كش��ورهاي ديگر تحميل مي كنند 
و مراودات آن ها با كش��ورهاي ديگر، 
نه برپاي��ه قراردادهاي فيمابين، بلكه 
در چارچوب اهداف سياس��ي تنظيم 
مي ش��ود، ام��ا ب��ا فرانس��ه و آلمان، 
روابط بهتري داشتيم و در عين حال 

مي توانس��تيم از موضع برابر با آن ها 
وارد معامل��ه ش��ويم. اين ب��ود كه با 
فرانسه و آلمان وارد همكاري شديم و 
قرار شد نخستين نيروگاه را در بوشهر، 
آلماني »زيمنس« بس��ازد.  ش��ركت 
البت��ه در مراحل بع��دي، حتي براي 
پيش��گيري از اقدام احتمالي فرانسه 
و آلمان و همدست شدن آن ها عليه 
ايران، به عنوان يك جايگزين بالقوه با 
ايجاد شركت  انگليسي ها درخصوص 
مشتركي براي بومي سازي تكنولوژي 
»آب س��بك تحت فش��ار« در هر دو 
كشور و فعاليت مش��ترك براي ارائه 
خدمات به كشورهاي ديگر مذاكراتي 

داشتيم كه بدون نتيجه ماند. 
 گوي�ا ش�ما چن�د ماه�ي قبل 
از پي�روزي انق�الب اس�المي از 
س�مت رياس�ت س�ازمان انرژي 
اتمي اس�تعفا كردي�د. علت اين 

كناره گيري چه بود؟ 
از بهار 1353 كه س��ازمان انرژي 
اتمي تأس��يس شد، در عرض 4 سال 
به شرايطي رسيده بوديم كه نيروگاه 

اتمي بوشهر در مراحل پاياني ساخت 
ب��ود و همه ظرفيت ها و امكانات الزم 
براي پيگي��ري مقتدرانه برنامه اتمي 
كش��ور فراهم ش��ده بود، اما با شدت 
گرفتن اعتراضات مردمي در داخل و 
س��ردرگمي طرف هاي خارجي، ديگر 
ادامه كار بس��يار دش��وار ش��ده بود. 
تجهي��زات نيروگاه اتمي بوش��هر در 
پائيز سال 1357 با 36 فروند كشتي 
وارد خليج فارس شد، اما طرف آلماني 
به علت شرايط داخلي، چند هفته اي 
تخليه تجهيزات را به تعويق انداخت 
و در نهايت آن ها را به آلمان برگرداند. 
در اي��ن ش��رايط، من ه��م در زمان 
نخس��ت وزيري ش��ريف امامي استعفا 
 دادم، چ��را كه ديگر نمي ش��د كاري

 انجام داد. 
 در م�ورد نق�ش امريكايي ه�ا 
در برنامه هس�ته اي اوليه ايران، 
دارد.  متفاوتي وجود  روايت هاي 
برخ�ورد امريكايي ه�ا با موضوع 
برنامه اتمي ايران زماني كه شما 
مسئوليت س�ازمان انرژي اتمي 

را برعهده داش�تيد، چگونه بود 
و آيا اين روايت درس�ت اس�ت 
كه برنام�ه اتمي اي�ران پيش از 
امريكايي ها  از حماي�ت  انقالب، 

برخوردار بود؟ 
خالف آنچه گاهي عنوان مي شود، 
امريكايي ها هيچ گاه حامي و پشتيبان 
برنامه اتمي ايران نبوده اند. در ابتداي 
راه اگرچه به نظر مي رس��يد مايل به 
همكاري هستند اما شروطي داشتند 
كه م��ا مخالف آن بودي��م. در زماني 
كه ما مش��غول مذاك��رات اوليه براي 
راه اندازي برنامه اتم��ي ايران بوديم، 
مذاكراتي طوالن��ي هم با امريكايي ها 

داشتيم. 
در آن زم��ان سياس��ت عموم��ي 
كشورهاي توس��عه يافته اين بود كه 
وارد همكاري  وقت��ي مي خواس��تند 
اتم��ي با كش��وري ش��وند، ابت��دا با 
امضاي يك موافقتنامه، ش��رايط فني 
و سياسي حاكم بر همكاري فيمابين 

را مشخص مي كردند.
 امريكايي ه��ا در موافقتنامه اوليه، 

بن��دي را گنجانده بودند ك��ه اگر ما 
وارد هم��كاري ب��ا آن ها مي ش��ديم، 
مديريت پس��ماند س��وخت هسته اي 
بعد از اس��تفاده در ني��روگاه با آن ها 
مي بود و من اين شرايط را مغاير اصل 
حاكميت ملي ايران مي دانس��تم. كار 
به جايي رس��يد ك��ه در پايان ماجرا، 
گروهي از نمايندگان كنگره امريكا به 
ايران آمدند و نامه اي از رئيس جمهور 
امري��كا به هم��راه خود داش��تند كه 
اين نامه خطاب به ش��اه اي��ران بود، 
رئيس جمهور امريكا تأكيد كرده بود 
كه توافقنام��ه هم��كاري اتمي، فرم 
يكساني دارد و اگر تغييري در آن داده 
شود، ممكن است كش��ورهاي ديگر 
نيز به آن ت��ن ندهند و با اين توجيه 
از ش��اه خواس��ته بود كه با توجه به 
ارتباطات و تعامالت مثبت في مابين، 
توافقنامه را با همان شكل امضا كند. 
ش��اه اين نامه را به م��ن داد و نظرم 
را خواس��ت كه من مخالفت كردم و 
 ج��واب نامه رئيس جمهور امريكا را با 

همين فرض داديم. 

 ابراهيم باقري

 ناگفته های 
 پدر دانش
 هسته ای ایران

پای صحبت دکتر اکبر اعتماد

 آن سوي ميز، كسي نشسته است كه »پدر برنامه اتمي« ايران به شمار مي رود، وقتي مي خواهد 
ب�ر ضرورت پيگيري حق�وق قانوني ايران تأكيد كن�د، بغض، بر گلويش می نش�يند. دكتر »اكبر 
اعتماد« كه نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران پيش از پيروزي انقالب اسالمي بوده است 
حال 83 س�ال س�ن دارد و چند سالي است كه به گفته خود بهار و پاييز را در آپارتماني كوچك 
در ش�مال تهران س�پري مي كند. او دانش آموخته رشته مهندس�ي برق از پلي تكنيك و دارای 
مدرك دكتری از »مركز فدرال تحقيقات براي رآكتور اتمي« س�وئيس اس�ت. با اكبر اعتماد در 
همان آپارتمان كوچك شمال تهران به گفت وگو نشستيم تا تاريخچه اي كوتاه از چگونگي آغاز 

برنامه اتمي ايران برايمان تشريح كند. 

خالف آنچه گاهي عنوان 
مي شود، امريكايي ها هيچ 
گاه حامي و پشتيبان برنامه اتمي 
اي�ران نبوده ان�د. در ابت�داي راه 
اگرچه به نظر مي رس�يد مايل به 
هم�كاري هس�تند اما ش�روطي 
داش�تند كه ما مخالف آن بوديم. 
در زماني كه ما مشغول مذاكرات 
اوليه براي راه اندازي برنامه اتمي 
ايران بودي�م، مذاكراتي طوالني 

هم با امريكايي ها داشتيم

هسته اي،  س�وخت  توليد 
كار بس�يار دشواري است 
و تنها چند كش�ور محدود در دنيا 
مي توانند سوخت هسته اي توليد 
كنن�د. برنامه م�ا اين ب�ود كه در 
مراحل اوليه و تا زماني كه دانش 
توليد سوخت را وارد كشور كنيم، 
س�وخت م�ورد ني�از را از س�اير 
كش�ورها تأمين كنيم، اما در عين 
حال براي تضمين دسترس�ي به 
س�وخت م�ورد ني�از و ايجاد يك 
حاش�يه ام�ن در اين زمين�ه، 10 
كارخان�ه  س�هام  از  درص�د 
ك�ه كش�ورهاي  را  »يورودي�ف« 
اروپاي�ي ب�ه صورت مش�ترك در 
فرانس�ه ب�راي تولي�د س�وخت 
ساخته بودند، خريداري كرديم تا 
در محصوالت اين كارخانه سهيم 

باشيم

 افقي:
1- پيش غذا- فروشگاه بزرگ

2- دشمن- سنجيدن دو چيز- 
ممكن

3- بيش��تر وقت ه��ا- مجموعه 
داده ه��اي عددي مرب��وط به يك 

موضوع- چسب نجاري
4- نام سوكر رئيس فدراسيون 
فوتبال كرواسي- نشانه اسم مصدر- 

نيام شمشير
5- درونمايه- كوهي در استان 
مازندران- بي حد و حساب- مظهر 

سبكي
6- ت��وپ ميان تهي- وس��يع- 

موي بلند سر زنان
معاوضه كردن-  مع��روف-   -7

نشانه هاي الهي
8- نخ بافتني- كالم- اول، آغاز

9- كافئين حاصل از برگ چاي- 
به آخر رسيده- گرو گذارنده

10- بله نجار!- بسيار ريز- بسيار چيره
11- پادشاه- عضو درخت!- يار پيچ- تصديق فرنگي

12- سره- همراهي عرب- سر سلسله مادها
13- گاري- افترا- صاحبخانه

14- سرور- از مراحل زراعت- رخسار
15- گلي كه در زمستان هم سبز است- تشويش

 عمودي:
1- نيكبختي- نام ديگر مثنوي »گلستان ارم« اثر رضا قلي خان هدايت

2- مخلوط كردن- شعله آتش- ايتالياي قديم
3- مرواريد- شيريني ماه مبارك رمضان- پوچ و تهي

4- پرنده هليم- عروس مي گيرد
5- نفس كشيدن- همان راوي است- خواهر مادر

6- هنوز قاچ نشده!- با آمد آيد- آزاد شده- رخشندگي
7- نظم و ترتيب شايسته- كافي- مخفف تباه

8- ميل خانم باردار به بعضي از خوراكي ها و غذاها- پرنده كوكو- فراهم
9- پور- راه سخت و پرپيچ 

و خم در كوه- آرشيتكت
10- طري��ق كوتاه- آهو- 

گريبان لباس- مرطوب
پوست كن-  11- قصاب، 

زردچوبه- عنصر شيميايي
12- آگاهي يافتن- پيامبر 

بت شكن
13- در ش��عر همراه قافيه 
مي آيد- از سازها- مواد زائد خون

14- كار و كردار- س��وار 
نيست- هماهنگ

كشور  دارالمجانين-   -15
دمشق

 افقي:
1- خواب ب��د- از روش هاي 

درماني نسبتًا جديد
2- حديد- نا بس��اماني- نام 

دخترانه
برچس��ب-  داس��تان-   -3

نمايش
4- پرستاري- دريا- افسانه سرا
5- يادداش��ت- از پادشاهان 
بابل- رقص همراه با موسيقي و 

لباس مخصوص- زهر
زمس��تان  در  زنه��ار-   -6

مي سوزانند- خانه
ن��ف��س-  تن����گ��ي   -7

عكس العمل- سيركننده
8- اختي��اري- ظلم- اعمال 

مخصوص حج
9- مسافر- ستارگان- مسابقه
10- آكندگي- مامان- حمله

11- حرف پيروزي- وسيله پرواز- خجالتي- دور لب
12- نظير- جسر- پس

13- نرده چوبي- دانش سخن- وحشت
14- فتنه و فساد- هفت تير- شهر شمالي

15- غذاي نوروزي مردم تركمنستان- بهترين وضع
 عمودي:

1- جعبه مقوايي- گروه بزرگي از جانوران دريايي
2- مهم بودن- اثر اوگوبتي ايتاليايي- مرد پاك طينت و روشن ضمير

3- نام آور- تأمينات فعلي- مطالعه اجمالي
4- يأس- خيزران

5- ادات تشبيه- عمل منافق- نرم افزاري اختصاصي از مايكروسافت
6- چين زلف- چهارمين ش��ركت بزرگ اتومبيل سازي جهان- جنس- اثر 

لوكلزيو فرانسوي
7- پيامدها- آرميدن- مراقب

8- نيمه گرم- جريب- واكنش عصب در برابر محرك ها
9- قوچ- ضد مليح- نوعي نان

10- شكوفه- توافق و صلح- خوف- به معني نه
11- ان���دوه��گيني- 

افسون- خمره بزرگ
12- گوهر يكتا- ميزان 
هماهنگ��ي و تطبيق بين 
گيربكس  در  چرخ دنده ها 

و دنده هاي برنجي
13- سرزمين- همسر 

فرنگيس- به علت
14- دختر عرب- كل- 

فاقد آرامش
15- متفكر، فيلسوف و 
اقتصاددان آلماني- زنجير

حل جدول ويژه شماره 5520حل جدول عادی شماره 5520
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حونسررايباتش6
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

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

سالمتی... 

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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     

آیا می دانســتید تغییرات مغز 
تقریبا ۲۰ تا ۳۰ سال زودتر از آن 
آلزایمر نمایان شود،  که عالئم 
آغاز می شود.بنابراین، هر کدام 
از ما اگر برای سالم نگه داشتن 
مغز خود بر اساس توصیه های 
سه گانه متخصصان تالش کنیم، 
دیگر نیازی نیست، هر روزمان 
را بــا ترس از ابتال به آلزایمر به 

تلخی و نگرانی بگذرانیم.
•

 گام اول پیشگیری از آلزایمر
 مراقب سالمت قلبتان باشید، نه 
به خاطر آن که به بیماری های 
قلبی مبتال نشوید، بلکه هر چه 

قلب ســالم تری داشته باشید، به 
همان میزان ســالمت مغزتان را 

تضمین کرده اید.
که  هســتند  متعــددی  افــراد 
نمی دانند میان سالمت قلب و مغز 
رابطه مهمــی وجود دارد، چرا که 
بیماری های قلبیـ  عروقی یکی از 
عوامل مهم و مستعدکننده ابتال به 

آلزایمر است. 

چکاپ و بررســی منظم سالمت 
قلب، فشــار خون، کلسترول، قند 
خون و تعادل وزن از سنین پایین 
می تواند مانع ابتال به آلزایمر از ۶۰ 

سالگی به بعد شود.
در صورت مشاهده هر گونه عالئم 
غیرعادی در ناحیه قلب، حتما به 
پزشــک مراجعه شود تا مشکالت 
احتمالی قبل از جدی شدن بررسی 

و درمان شود. هرچه زیان وارد شده 
به عروق ) مشتمل بر عروق داخل 
مغز( ســریع تر تحت درمان قرار 
گیرد، عوامل خطرســاز محدودتر 
می شــوند و در نتیجــه احتمال 
آسیب به عملکرد سلول های مغزی 

کاهش می یابد.
 با وجود تأکیدات بسیار متخصصان 
مبنی بر پرهیز از مصرف ســیگار، 

متاسفانه بسیاری گمان می کنند، 
ایــن توصیه ها بــه خاطر کاهش 
ریسک ابتال به بیماری های قلبی 
ـ عروقــی اســت در صورتی که 
تحقیقات نشان می دهد، ۱4 درصد 
آلزایمر ســابقه مصرف  مبتالیان 

سیگار دارند.
•

 مغزتان را فعال نگه دارید

مطالعات نشــان می دهد، افزایش 
سن مانعی برای رشد و ساخت 
ارتباطــات جدید مغز انســان 
نیســت و این فرآیند همچنان 

ادامه دارد. 
تا زمانی که مغز با فعالیت های 
جدید و چالش برانگیز مشغول 
نگه داشته شود، با وجود کاهش 
سلول های مغزی در سالمندی 
ریســک ابتال به آلزایمر نیز کم 

می شود.
میانساالن و سالمندان باید مغز 
انجــام فعالیت های  با  خود را 
اجتماعــی پیچیــده، متنوع، 
مداوم و سرگرم کننده به چالش 
خانوادگی،  ارتباطات  بکشانند؛ 
بــازی کــردن، دورهمی های 
دوستانه، شرکت در کالس های 
جدول  کــردن  حــل  هنری، 
کلمات متقاطع، پازل، سودوکو و هر 
چیزی که باعث افزایش ارتباطات 

مغزی شود.
•

 دالیل دشمنی ورزش با آلزایمر
 متاســفانه تعداد کمی از ایرانی ها 
هستند که به صورت منظم ورزش 
می کنند . شــاید بگوییــد ورزش 
نامنظم بهتر از آن اســت که اصال 

انجامش ندهیم. قضــاوت در این 
رابطه با خود شماست، اما وقتی با 
تاثیرات ورزش منظم آشنا شوید، 
امیدواریم انجام منظم ورزش را به 
یک الگوی ثابت زندگی خود تبدیل 

کنید.
 اخیــرًا توجه خاصــی به اهمیت 
فعالیت ورزشــی بر سالمت مغز 
و عملکرد ذهنی شــده است . در 
سالمندی،  افزایش جریان خون مغز 
به دنبال فعالیت ورزشی به عنوان 
بهترین راهبرد ارتقا ی ســالمت 
جسم و روان شناخته می شود که 
منجر به بهبود عملکرد شناختی و 

مغزی خواهد شد.
دوران  در  مخصوصــا  ورزش 
ســالمندی باعث افزایش جریان 
خون در مغز می شود.بهبود عملکرد 
مغــز و حافظه به دنبــال فعالیت 
سلول های  ایجاد  باعث  ورزشــی 
مغزی و ایجاد سازگاری های عصبی 
در نواحی مختلف مغز می شــود.

این فرآیند نقش اساسی در انجام 
فعالیت های شــناختی، یادگیری 
و عملکرد حافظه دارد.از ســوی 
منظم  ورزشــی  فعالیت  دیگــر، 

 برویم... آلزایمـرجنگبه 
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دیدگـــــاه...
شایسته الهامی )مونترال(

باعث افزایش سطح ترشح عوامل 
مخل نوروتروفیــک ) بویژه باعث 
رشد عصبی مشتق شده از مغز یا 
BDNF( می شــود که در تقویت 
حافظه و یادگیری نقش بســیار 

مهمی دارند.
انجام ورزش به مدت ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
دقیقه در هفته، نه تنها مانع افزایش 
فشار خون، کاهش سطح کلسترول 
خون و چاقی می شود، بلکه ریسک 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را 
بشدت کاهش می دهد و سالمندان 
می توانند همچنان زندگی شــاد 
بدون حضور آلزایمر داشته باشند. 
تلفیق برنامه ورزشی منظم و رژیم 
غذایی اســتاندارد می تواند باعث 
بهبود و مدیریت بهتر بیماری های 

مزمن شود.
هیچ غذای جادویی برای کاهش 

احتمــال ابتال بــه آلزایمر وجود 
ندارد، ولی برای داشتن بدن و مغز 
سالم بهتر است بخش اعظم رژیم 
غذایی حاوی مقدار زیادی میوه و 
سبزیجات، حبوبات، آجیل، لبنیات 
کم چرب، ماهی و مقادیر کمتری از 

گوشت و غذاهای فرآوری باشد.
•

 پیشگیری از آلزایمر، از سنین 
پایین

اقدامات  معتقدنــد،  متخصصان   
پیشــگیرانه برای دوری از ابتال به 
آلزایمر را همه افراد از سنین پایین 
و قبل از دوران سالمندی باید آغاز 
کنند. اصالح شیوه زندگی شامل 
تغذیه سالم، ورزش منظم، تقویت 
حافظه، یادگیری وشناخت، انجام 
فعالیت اجتماعی مــورد عالقه و 
رضایت بخش و مراقبت از سالمت 

روانــی و اجتماعی از مــا در برابر 
آلزایمــر به میزان بســیار موثری 

محافظت می کنند.
• 

دوستی دیابت و آلزایمر
 کاهش مصــرف مــواد قندی و 
از  پیشگیری کننده  اصول  رعایت 
ابتال به دیابــت را جدی بگیرید، 
چرا که آلزایمر در کمین مبتالیان 
دیابت نشسته است. بنابراین نه تنها 
کنترل مصرف قند، شکر و شیرینی 
را بایــد جدی بگیریــم، بلکه باید 
مراقب وزن خود نیز باشــیم چرا 
که چاقی و الغری مفرط می تواند 

آلزایمر را مهمان مغز ما کند.
منبع: جام جم
•
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درنگی دیگـر برسیاست های ترامپ و هجوم 
پناهندگان به کبک 

از زمان روی کار آمدن ترامپ، به 
خاطر قوانین ضد انســانی و ضد 
مهاجرتی او، عده زیادی از افرادی 
که در ســالهای گذشته وضعیت 
اقامتشان روشــن نشده است، به 
کانادا آمده و درخواست پناهندگی 
می کنند. ایــن پناهندگان اوایل 
از ملیت های گوناگون بخصوص 
عرب ها بودند کــه در اثر جنگها 
داروندار خود را از دست داده و به 

آمریکا پناهنده شده بودند. 
ولی از هفته گذشــته عده زیادی 
) روزانه 250 نفــر( از مردم اهل 
هائیتی ســاکن آمریکا، به کانادا 
ســرازیر شــده و - به دلیل زبان 
فرانسه- مونتریال و کبک را انتخاب 

کرده اند.
در برنامه خبرهای چهارم و هفتم 
اوت، دست اندرکاران قبول شدن 
پناهندگی این عده را مورد تردید 
قرار داده واظهــار نظر کردند که 
امکان مانــدن و داشــتن اجازه 
اقامت برای همه نیست؛ در نتیجه 
ممکن است افرادی را به هائیتی 

بازگردانند.
در نظرسنجی چهارم اوت 25درصد 
مردم موافــق و 75درصد مخالف 
قبول پناهندگی این افراد بودند. با 
این وجود در آخر هفته برنامه ای 
توسط فعالین حقوق بشر در جلوی 
استادیوم المپیک محل اسکان این 
پناهنده ها ترتیب داده شده بود تا 
با خوشــامد گوئی و کمک به آنها 

نظر مثبت خود را ابراز کنند.
در حالیکه قوانین مهاجرتی ترامپ 
بیشترمربوط به مکزیکی ها و مردم 
مسلمان است؛ اهل هائیتی بودن 
در آمریکا و پناهنده شدن شان به 

کانادا عجیب به نظر میرسد.
این موضوع حداقــل باید از زمان 
ژانویه 2010 بعــد از زلزله هفت 

ریشتری هائیتی بررسی شود. 
مسلمًا آســیب پذیری این کشور 
تنها بخاطر این زلزلــه نمیتواند 
باشد. کودتاهائی که آمریکا در این 
کشــورمعروف به "مروارید سابق 
جزایر آنتیل" از دهه شصت کرده 
و دیکتاتوری در آن کشــورحاکم 
کرده نباید نادیده گرفت؛ منتها بعد 
از زلزله 2010 هائیتی کاماًل به یک 

کشور ورشکسته تبدیل شد. 

در برنامه دموکراسی ناو 11 ژانویه 
2013 به مناســبت سومین سال 
وقوع زلزله مصاحبــه ای با آقای 
 Jonathan Katz کیتــز جاناتان 
ترتیب داده شــده بــود. روزنامه 
نگاری که قبل از زلزله در هائیتی 
زندگــی کرده و کتابی نوشــته با 
عنوان "چطور دنیــا برای نجات 
هائیتی آمد ولی زمان ترک آن یک 

»فاجعه« پشت سر گذاشت."
How the World Came to 
Save Haiti and Left behind 
a Disaster....

در شروع برنامه خبرهائی مربوط به 
بعد از وقوع زلزله گفته شد: 

ســیصد هزار نفر کشــته و یک 
میلیون و نیم بی خانمان شــدند. 
هنوز تــا تاریخ مصاحبه چهارصد 
هزار نفر در کمپ زندگی میکنند. 
بعد از زلزله وبا در آن کشور شیوع 
پیدا کرد با اپیدمی شدن وبا هشت 
هزار نفر کشته و نیم میلیون نفر 
مریض شدند. عامل شیوع وبا را به 
ســربازان حافظ صلح وگروه های 

سازمان ملل نسبت میدهند.
کمک های بین المللی پنج ونیم 
میلیارد دالر بود که نصف این مقدار 
پرداخت شد ولی از این مقدارهم 
مقدارخیلی کمی به دست مردم 

هائیتی رسید. 
کیتز میگوید: کشور به همان اندازه 
که در زمان زلزله آسیب پذیر بود 

حاال هم همانست. 
در مورد مصرف این پولها میگوید 
که بیشتر این پولها صرف اسکان 
کارکنــان خارجی در هتل ها و یا 
صرف بنزین هواپیماها برای آوردن 

مهمان هاشد. 
مجری برنامه، امــی گودمن می 

گوید:
- زمــان زلزله من درهائیتی بودم 
بیل کلینتون در آنجا حضور داشت، 
او می گفت دو چیز برای من مهم 
است یکی عروسی دخترم چلسی 
و دیگری بازســازی هائیتی. سر 

بنیاد کلینتون چه آمد؟ 
- بیل می خواست با نخست وزیر 
برای بهبودی هائیتی کمک کند. 

چه چیزی پیش آمد؟ 
- کیتز: بیل کلینتون یک ســال 
قبل از زلزله به عنوان فرستاده به 

هائیتی اعزام شده بود)*(. او به آنجا 
آمد و در مورد احیاء کارخانه لباس 
دوزی تحقیق کند. او میخواست 
لباســهای دوخته شده با حداقل 
دســتمزد را به آمریکا صادر کند. 
در یک زمینه هائی هم موفق شد. 
ولی سئوال این بود که آیا این کار 
در دراز مدت بنفع هائیتی می شد 

یا نه؟ 
)این کار فعاًل درســایر کشــورها 
بدلیل دستمزد پائین و مواد ارزان 
ویتنام،  بنــگالدش،  مثل  قیمت 
چین و... و... انجام میشــود. شاید 
بشود گفت دختر ترامپ، ایوانکا هم 

درسش را از آنجا آموخته است!(
بعد از زلزله میلیونها نفر در محلهای 
ســالم مانده از زلزله جمع شدند. 
مردم نمیتوانستند روی پلیس و 
آتش نشــانی و مدرسه ها حساب 
کنند. حتی بیمارستان پر از موش 
هم برای دارو و ویزیت ساده پولی 
را از مردم درخواست می کرد که 
توانائی پرداخت را نداشتند. حمل 
همه چیــز از آب، بنزیــن برای 
ژنراتورها و جابجائی افراد گرسنه 
فامیــل از محل هــای زلزله زده 
بوسیله کامیون های هجده چرخ 
انجام میشد، کامیون ها از خیابان 
های باریک رد شده و خانه ها را به 
لرزه در می آوردند. گاهی پس لرزه 
ها هم با این لرزش اشتباه میشد. 

کمک کننده های خصوصی مقدار 
کمک ها را زیاد کردند و دولت قول 
داد که ده میلیارد دالر در بازسازی 

کشور سرمایه گذاری میکند. 
حال باید پرســید، چطور شد که 
این کمک ها تاثیری در وضع آن 
کشور نداشــت، کار اولیه هیالری 
کلینتون به عنــوان وزیر خارجه، 
تغییر سیاست آمریکا در هائیتی 
بــود و آن این که بالفاصله مقدار 
زیادی از این پول را به 22000 نفر 
گروه آمریکائی اسکان داده شده در 

هائیتی اختصاص بدهد. 
کسانی که خوش شانس )!( بودند 

توانستند کشور را ترک کنند. 
در نتیجه وضعیت فعلی مربوط به 
گذشته است.تا زمانی که مشکالتی 
که توســط آمریکا در دنیا ایجاد 
کرده، ریشه ای تحلیل نشود، در 
روی همین پاشنه خواهد چرخید 

و مســلمًا مــردم عــادی صدمه 
خواهند دید. 

براساس خبر CNN از سال 1945 
تا سال 2000 آمریکا در انتخابات 
۸4 کشور دخالت کرده است. ایجاد 
جنگهای بیشــتر و وسعت دادن 
به جنگ هــای قبلی فقط جیب 
اسلحه سازان را پر میکند. در این 
میان مردم عادی همه مشکالت 
را پای پناهنده ها خواهند نوشت. 
رفتار محبت آمیز انســانها نسبت 

بهم عوض میشود. ما جامعه امن را 
از دست خواهیم داد. و این چیزی 
نیســت جز حرص نمایندگان و 
رهبران آمریکا و دنیا، که به آمدن 
ترامپ یا هیالری کلینتون ارتباط 

ندارد.

_______________
)*در آن زمــان هیالری کلینتون 
وزیر امور خارجــه دوره اول اوباما 

بود.(

همچنین داده های آماری بســیار 
نفتی  درآمدهای  درباره  پرارزشی 
شــوروی و وابســتگی روزافزون 
اقتصاد آن کشور به این درآمدها 
و سرانجام ریشــه های فروپاشی 
اقتصاد این کشــور بر پایه آمار و 
گفته های سران شوروی، و پیوند 
آن با بازی نفتــی آمریکا در این 
خوانندگان  دســترس  در  بخش 
نهاده می شــوند. از گفتآوردهای 
دردآور این بخش یکی نیز سخنان 
کارشناس  ارشــد  افسر  فریدمن 

نظامی ناتو است:
»به آمریکا پیشــنهاد می کنم که 
]در جنگ درونی اوکرائین[ همان 
اســتراتژی ریگان در جنگ ایران 
و عراق را پی گیرد.او هردو طرف 
جنگ را پشــتیبانی کرد ]...[ این 
استراتژی اگرچه غیراخالقی بود، 
ولی بــدون آن امکان شکســت 
روســیه و امکان ســلطه جهانی 
آمریکا بر اروپا و آســیا امکان پذیر 

نبود«.
درپــی بررســی موشــکافانه ای 
از نقش آفرینــی آمریــکا پس از 
جنگ دوم و گرایش این کشــور 
بــه فرمانروائی جهان و همچنین 
رویاروئی آن با شــوروی، و بویژه 
انگشــت نهادن بر نقش نهادهای 
پولی در سیاست جهانی، نویسنده 
در بخش ششــم به »علل وقوع 
انقالب 1979 ایــران« می پردازد. 
او از زبــان چارلــز کورتســَمن 
استاد دانشــگاه کارولینای آمریکا 
می نویسد »یک انقالب غیر قابل 
درک که علــل آن با هیچ معیار 
شناخته شده در انقالبها و حرکتهای 
سیاسی جهان تعریف نمی شوند، نه 
از دیدگاه اقتصادی و نه از دیدگاه 

اجتماعی و نه حتی دینی«. 
در جای دیگر می خوانیم که »در 
ماه مــی 1973 شــاه ]...[ توافق 
فوق را باطل اعالم نمود و شرایط 
جدیــدی را مطرح کــرد. در 31 
جوالی 1973 کنسرسیوم شرایط 
جدید را پذیرفت و مالکیت کلیه 
تأسیســات نفتی به شرکت ملی 
نفــت ایران واگذار گردیــد ]...[ از 
سال 1979 هرگونه نقش و نفوذ 
کنسرســیوم های نفتی جهان بر 
صنایع نفت ایــران بطور کامل از 

بین می رفت«. 
بخــش هفتم بــه »نقش آفرینان 
اجرای طــرح جایگزینی قدرت از 
شاه به آیت الله خمینی« می پردازد 
و داده هــای ارزشــمند فراوانی را 
درباره چهره های برجسته انقالب 
در دســترس خوانندگان می نهد. 
نویسنده در این بخش پیوندها و 
همکاریهای پیــدا و پنهان برخی 
از ایــن نقش  آفرینان بــا نهادها و 
سازمانهای جاسوســی و امنیتی 

آمریکا را بازمی گوید.
بخش هشــتم با فرنام »شــروع 
گردباد« گزارشی ریزبینانه از روند 
انقالب و کنشــها و واکنشــهای 
دست اندکاران آن است. جهانبخش 
در اینجا از دیدارهای ســالیوان با 
آیت الله بهشتی گرفته تا گفتگوهای 
ابراهیــم یزدی با گری ســیک و 
هنری پرشت تا پیشواز سالیوان از 
خمینی در پائین پلکان هواپیمای 
او در فــرودگاه مهرآبــاد پــرده 
برمی دارد. در زیربخش سوم بخش 
هشت، نویســنده از »پرستاری از 
حکومت نوپا تا قدرت گیری مطلق 
آیت الله خمینی بر ایران اسالمی« 
سخن می گوید و از اینکه سفارت 

آمریکا در تهران داده ها و آگاهیهای 
پرارزشــی را دربــاره »جریانات و 
توطئه هــا و فعالیتهای شــوروی 
در افغانســتان و عراق و مخالفین 
سیاســی و نظامی حکومت« در 

دسترس دولت بازرگان می نهاد. 
»در سپتامبر 1979 اسرائیل تهدید 
عراق را جدی گرفت. مناخیم بگین 
از کارتر خواست تا از دولت بازرگان 

پشتیبانی کند«.
در بخش نهم »ایجاد شرایط جنگ 
با عراق« بررســی می شود. رخداد 
گروگان گیــری در ایــن میان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار می شود. 
»سناتور هاریســون ویلیام ]...[ از 
وزیر امور خارجه ایران، قطب زاده 
خواســت که گروگان هــا را در 
آینده ای نزدیک آزاد نکند و منتظر 

اعالم نظر او شود. 
در راستای پشتیبانی از جمهوری 
اسالمی »بنا بر نوشته گری سیک 
در کتاب خود »سقوط کامل« فاش 
کردن نقشه کودتا ]نوژه، م. ب.[ و 
مطلع کردن دولت ایران به دستور 
ویلیام کیســی وزیر امور خارجه 
آمریکا صورت گرفــت و او برادر 
حجت االسالم هاشمی رفسنجانی 

را مأمور اطالع رسانی کرد«.
ســرانجام بخش دهم به »جنگ 
ایران و عراق« می رسد و جهانبخش 
با همان روش موشکافانه سرتاسر 
کتــاب، به داده هــای آزمون پذیر 
پایبنــد می مانــد. در این بخش 
می خوانیم »اسرائیل که از سالهای 
فروش هدفمند  با   19۸1-19۸2
قطعات و ســالح ارتباط مستقیم 
با ایران داشت توجهی به اقدامات 

آمریکا نمی کرد«.

کتاب: گامبی شاه ...   << ادامه از صفحه: 39
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استخدام
 کمپانی حمل و نقل 

به یک نفر راننده 
برای انجام کارهای 

دفتــری نیازمندیم. 
---------------
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سـالمت... 

در مناطق تاریخی کشور نیز منتهی 
شــده اســت. به عنوان نمونه در 
یک دوره خبر گنــج کوروش در 
)محل  فارس  مرودشــت  منطقٔه 
دفن کوروش و تخت جمشــید( 
در شبکه های اجتماعی دست به 

دست می شد.
هرچنــد از   همان ابتدا ســازمان 
میراث فرهنگی پس از بررســی، 
احتمال وجود این گنج در روستای 
فــاروق را رد کــرد و حتی پس از 
گذشــت حدود ۱۰ روز اعالم شد 
که مدعیان وجــود این گنج پس 
از اینکه نتوانستند ادعای خود را 
ثابت کنند، تحویل مقامات انتظامی 
داده شدند بازهم عده ای در پی این 
گنج بوده اند. به تاراج رفتن میراث 
فرهنگی به دست قاچاقچیان که 
بسیاری از آن ها نیروهای امنیتی 
و نظامی »خودی« هستند موضوع 

دیگری است.
•

افزایش دستفروشی
ماموران  به درگیری  اخبار مربوط 
شــهرداری ها با دستفروشان و در 
مواردی رفتارهای خشــونت آمیز 

با آن ها یا خودکشی آن ها به اخبار 
روزانه در کشور تبدیل شده است. 
فضاهای  همٔه  در  دستفروشــان 
عمومی مشغول به کار هستند و هر 
روز روش های تازه ای برای حضور 
در مناطقی که حضور آن ها محدود 
ابداع می کنند.  شده )مثل مترو( 
دستفروشــی به یکی از معضالت 
جدی شهرداری ها در تنظیم امور 
شهری تبدیل شــده است. تنش 
میان مغازه داران و دستفروشــان 

یکی از پیامدهای این پدیده است.
•

ازدواج کودکان
بر اساس آمار ثبت احوال ایران، در 
ســال ۹4 بیش از ۳7 هزار دختر 
با سن کمتر از ۱۵ ســال ازدواج 
کرده اند؛ بیــش از ۹۰ درصد این 
تعیین  پیــش  از  ازدواج ها  نــوع 
شــده بوده و 7۵ درصد عروسان 
خردسال، پس از ازدواج از تحصیل 
بازمانده اند. ازدواج کودکان دختر 
عمدتــا در مناطق روســتایی رخ 
می دهــد و علت اصلی آن فقر پدر 
و مادر و دلیل آن توجیهات شرعی 
است. والدین این کودکان به دلیل 

بتوانند  اینکه دختران  از  نا امیدی 
روزی دستگیر آن ها باشند و برای 
کم کردن تعداد »نان خور ها« آن ها 
را در واقع به مردان ســالخورده تر 
می فروشند اما این مالی روستاست 
که زمینٔه ذهنی این عمل شــنیع 
را که به ســوء استفاده جنسی از 

کودکان می انجامد فراهم می کند.
•

افزایش اجاره نشینی
در سال های اخیر از درصد مالکان 
خانه کاســته و بر درصــد اجاره 
نشــینان افزوده شده است. امروز 
حدود 7 میلیون خانوار )حدود یک 
سوم یا ۳۶ درصد( در ایران اجاره 
نشین هســتند و باید بیش از یک 
سوم درآمد خود را صرف پرداخت 
اجاره کنند. درصد اجاره نشینان در 
سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد بود. 
ضررهای  نشین  اجاره  خانوارهای 
متفاوتی برای تغییر دائمی مسکن 
خود می پردازند، از شکسته و خراب 
شــدن لوازم منزل در جابجایی تا 
هزینٔه معامالت ملکــی، از هزینٔه 
انتقال لوازم تا هزینٔه اجتماعی از 

دست دادن همسایگان. 

•
کــودکان کار

از حــدود ۱8 میلیــون کودک و 
نوجوان در سن تحصیل تنها حدود 
۱۲ میلیون نفر به مدرسه می روند. 
۶ میلیــون باقی مانــده اکثرا در 
سال های ششــم به بعد مدرسه را   
رها می کنند تا کمک خرج خانواده 
باشند. تعداد کودکان کار درایران 
میان ۵. ۱ تا 7 میلیون نفر تخمین 
زده شــده اســت که اگر در برابر 
آمار ترک تحصیل قرار داده شــود 
حد باالی آن   همان ترک تحصیل 
کرده ها به عالؤه حدود یک میلیون 
کودک و نوجوان افغانی است. همٔه 
این کودکان کار دارای کارهای تمام 
وقت و پایدار نیستند. بخش قابل 
توجهی از آن ها به دستفروشــی و 
کارهای دیگر در خیابان ها مشغول 
هستند. بخشــی از آنان که بیکار 
می ماننــد طبعــا در فعالیت های 
مخاطــره انگیز و غیــر قانونی به 
کار گرفته می شــوند و نسل آیندٔه 

بزهکاران را تشکیل می دهند.
•

ســوء تغذیه
تغذیٔه ایرانیان با مشکالت متعدد 
و متنوعــی مواجه اســت. صرف 

پروتئین در سطح خانوار ها نشان 
می دهد کــه مصــرف آن در 7۰ 
درصد افراد جامعه کمتر از مقدار 
توصیه شده است و فقط ۳۰ درصد 
از خانوار ها باال تر از حد توصیه شده 
پروتئین مصرف کرده اند. )رییس 
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 
آبزیان ایران، خبر آنالین، ۱۹ خرداد 

)۱۳۹۵
بنا به گزارش دبیر کل دفتر بهبود 
تغذیــه جامعه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی »88 
درصــد مردم ایــران کمتر از حد 
مورد نیاز ســبزی و میوه مصرف 
می کنند... از نظر مصرف لبنیات 
نیز هر فرد بایــد روزانه ۲۵۰ گرم 
لبنیــات مصرف کند، اما ســرانه 
مصرف لبنیات در بیــن ایرانیان 
کمتر از این میــزان و حدود ۱۹۰ 
گرم در روز است. در مورد شیر این 
وضعیت بد تر اســت به طوری که 
هر فرد باید هر سال ۱۶۵ کیلوگرم 
شیر مصرف کند در صورتی که هم 
اکنون هر ایرانی ســاالنه فقط 7۰ 
کیلوگرم شیر مصرف می کند که 
کمتر از نصف میزان الزم است.« 

)ایرنا ۲۱ آبان ۱۳۹۵(
رویکرد به فســت فود یا غذاهای 

آماده در ایران ناشی از وقت اندک 
شــهروندان برای آماده کردن غذا 
و ساعات کار طوالنی افراد نیست، 
بلکه به علت قــدرت خرید پایین 
اکثر شــهروندان است. گوشت و 
سبزیجات خام و لبنیات در ایران با 
توجه به سطح درآمد ها بسیار گران 
هستند و دو سوم جمعیت قدرت 
خریــد کافی برای تهیــٔه آن ها به 
اندازٔه کافی را ندارند. البته مشکل 
غذاهای آماده، عام اســت و صرفا 
طبقات فقیر را شــامل نمی شود. 
یافته طبقات  در جوامع توســعه 
مرفه و تحصیل کرده نسبت به غذا 
حساسیت بیشتری دارند و اصوال 
تغذیه جایگاه ویژه ای در تحصیالت 
دانشــگاهی و اطالع رسانی دارد. 
آگاهی در مورد غذا اصوال از فرهنگ 
عمومی در ایران غایب است. میزان 
نمــک، شــکر، و چربی بــر روی 
غذاهای آماده یا نان و شیرینی جات 
از طریق برچسب های روی بسته 
بندی ها به مردم داده نمی شــود. 
اطالعات روی مواد غذایی وارداتی 
به زبان های خارجی است و مردم 

نمی توانند بخوانند.
•
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نشانه ای که به اگزما اشاره دارند
شما  پوست  اگر 
گاهــی اوقــات 
دچار خارش شده 
و قرمز می شــود، ممکن است به 
اگزما مبتال باشــید. این بیماری 
پوســتی در میان کودکان بسیار 
شایع است، اما بزرگساالن نیز می 

توانند به آن مبتال شوند.
اگزما گاهی اوقات به نام درماتیت 
آتوپیک نیز شــناخته می شود، 
که شایع ترین شکل این بیماری 
اســت. در شرایطی که اگزما یکی 
از شایع ترین بیماری های پوستی 
است، اما تشــخیص آن می تواند 
دشــوار باشد. در ادامه با چگونگی 
تشــخیص اگزما بیشتر آشنا می 

شویم.

•
 به محل پوست حساس و خشک 

توجه داشته باشید
 بســیاری از بیماری های پوستی 
می توانند موجب خشکی، تحریک 
و حساســیت پوست شــوند یا 
واکنش به یک ماده شــوینده یا 
عطر نیز می تواند چنین شرایطی 
را ایجاد کند. برای تشخیص این 
که آیا با اگزما مواجه هســتید به 
محلی که پوست دچار خشکی و 
تحریک شده است، توجه داشته 
اتوپیک  باشید. اگزما یا درماتیت 
بیشتر در مناطقی از بدن که خم 
می شوند، مانند محل خم شدن 
دست ها، محل خم شدن مچ ها، 
محل خم شــدن گردن، و پشت 

زانوها شکل می گیرد.
•

 آیا با خارش شدید 
مواجه هستید؟

 خارش شــدید یکی 
از نشــانه های شایع 
اگزما اســت، اما این 
شــرایط می تواند در 
نتیجه یــک واکنش 
آلرژیک یــا تحریک 
ناشی از اســتفاده از 
یک محصول زیبایی 
جدید نیز شکل بگیرد. 
پس از کجا تفاوت آنها 

را تشخیص دهیم؟ 
به  توجه  دیگــر،  بار 
شدید  خارش  محل 
و  خشــکی  همانند 
پوست  حساســیت 
اهمیت دارد. بهترین 
گیری  شکل  نشانگر 
یا پس  خارش پیش 
راش  یــک  وجود  از 
است. اگزما به عنوان 

»رش«ی که دچار خارش اســت 
شناخته می شــود، زیرا احتماال 
پیش از توســعه یــک »رش« با 
خارش شــدید مواجه می شوید. 
درباره درماتیت تماســی یا دیگر 
اشــکال »رش« اغلــب شــرایط 
برعکس است: رش پیش از این که 
حالت خارش ایجاد شود، شکل می 

گیرد.
•

 شکل رش یا تاول ها را بررسی 
کنید

 پوسته پوسته شدن یا شکل گیری 
تاول ها روی پوست بدن بدون در 
نظــر گرفتن دلیل آن شــرایطی 
ناخوشایند و نگران کننده را ایجاد 
می کند. هم اگزما و هم درماتیت 
ها می توانند موجب شکل گیری 
تاول شــوند. عامل تمایز بین آنها 
شکل و شرایط توزیع تاول ها است. 
اگــر این تاول ها روی مکان هایی 
مانند سطح دست ها یا پاها و روی 
یک عضله شکل گرفته اند، احتماال 
در نتیجه یک واکنش حساسیت زا 
ایجاد شــده اند. اما در اگزما تاول 
ها بیشتر روی مناطقی از بدن که 
خم می شــوند، پدیدار می شوند. 
همچنین، شکل تاول ها متفاوت 
خواهد بود. رش هــای حاصل از 
واکنش به یک عامل حساسیت زا 
بیشــتر شــبیه خطوطی باریک 
هستند، در شرایطی که تاول های 
اگزما بیشتر گرد بوده و با هم ادغام 

می شوند.
•

 آیا از آسم یا تب یوجنه نیز رجن 
می برید؟

 مردم اغلب پوست قرمز و ملتهب 
ناشــی از اگزما را با تحریک های 
پوستی ناشــی از تماس با لباس، 
چمــن، یا حیوانــات خانگی، و یا 

ها،  آلرژی  آکنه، 
و  ســوریازیس، 
دیگر بیماری های 
اشتباه  پوســتی 
تفاوت  گیرند.  می 
در مــدت زمان و 
و  قرمزی  الگــوی 
بود.  التهاب خواهد 
این پرسش  با خود 
ها را مطــرح کنید 
زمانی  که چه مدت 
از التهــاب و قرمزی 
پوست می گذرد، آیا 
برای نخستین بار است 
این شرایط شکل  که 
گرفته است، همچنین، 
آیا سابقه خانوادگی ابتال 
به آسم و آلرژی دارید، 
و فــردی در خانــواده 
شرایطی مشابه را دارد؟

اگزما بخشــی از چیزی 
اســت که پزشــکان در 
کنار آسم و تب یونجه به 
نام سه گانه آتوپیک می 
شناسند. اگر به یکی از این 
سه بیماری مبتال هستید و 
پوست ملتهب قرمز رنگ در 
مناطقی از بدن که خم می 

شوند، وجود دارد، به احتمال زیاد 
با اگزما مواجه هستید. 

همچنیــن، از آنجایــی که این 
بیماری ژنتیکی اســت، عالئمی 
مشابه با عالئمی که در یک کودک 
دیده می شــود، خواهید داشت و 
مشکلی عود کننده خواهد بود. اما 
اگر برای نخستین بار است، پوست 
شــما به این شکل واکنش نشان 
می دهد یا به ندرت این گونه می 
شود، احتماال به واسطه یک عامل 
تحریک کننده و نه اگزما شــکل 

گرفته است.

•
 مناطقی پوسته پوسته که با 

عالئم دیگر همراه هستند
به خاطر داشــته باشید که وصله 
هــای فلــس مانند پوســت می 
تواننــد در نتیجه بیمــاری هایی 
مانند سوریازیس یا درماتیت های 
تماسی شــکل گرفته باشند و یا 
تنها خشکی پوست در نتیجه آب 
و هوای خشــک یا خشکی هوای 
خانه عامل آن باشد. اگر در شهری 
زندگی می کنید که عوامل آلرژی زا 
و آالینده ها یا استفاده از گرمایش 

داخلی رایج است، خشکی پوست 
می تواند به راحتی شــکل بگیرد. 
امــا اگر به اگزما مبتال هســتید، 
این بیماری می تواند عامل اصلی 
پوسته پوسته شدن پوست باشد. 
برای بررســی این که آیا با اگزما 
مواجه هستید یا خیر مناطقی از 
بدن که خم می شوند، مانند پشت 
زانوها و آرنج ها را بررسی کنید، اگر 
با خارش مواجه هستید، مشخص 
کنید اغلب چه زمانی رخ می دهد 
و این که آیا به آسم یا تب یونجه 

مبتال هستید یا خیر.
منبع: »ریدرز دایجست«
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بار در هفته ماساژ 10دقیقه ای پاها شد، نشــان داد که بیمارانی که سه مطالعه ای که در دانشگاه میامی انجام ســایر عوامل محیطی مربوط است، حدود زیادی به افزایش اســترس و رو به افزایش اســت کــه این امر تا تعداد افرادی که فشار خون باال دارند فشار خون نیز مقابله می کند؛ امروزه ماساژ شــبانه کف پاها، با باال رفتن  •

را تجربه 
ه  کــرد
ند،  د بو
روحیه 
بهتری 
داشته 

خون این اشخاص نیز کاهش یافته تستهای انجام شــده نشان داد فشار اضطرابشان کم شده بود همچنین و 
بود.
کاهش عالئم اضطراب و افسردگی •
• 

تسکین سردرد
تســکین عالئم خار پاشنه و صافی  •

کف پا
تســکین عالئم پیش از قاعدگی و  •

یائسگی
مایعات اضافی در حفره ها و بافتهای بیماری اســت که منجر به تجمع کاهش اثــرات خیــز )ادم یا خیز،  •

بدن می شود(.

5
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•
حمله به مهمانی ها

دور هم جمع شدن انسان ها برای 
خوشــگذرانی )رقص و آوازخوانی 
و نوشــیدن در کنار گپ و گفتگو 
و لطیفه گویــی و بــازی( به عصر 
غارنشــینی باز می گــردد. اما به 
دلیل آن که این تجمعات از سوی 
روحانیــون و حکومت دینی قابل 
کنترل و مهندســی نیست با آن 
برخورد می شــود. حمله نیروهای 
سپاهی و بســیجی و انتظامی به 
مهمانی ها یک امر عادی و در جریان 
در ایران است. توجیه این برخوردها 
وجود مشروبات الکلی یا مواد مخدر 
یا اختالط دختر و پســر است اما 
توجیه اصلی پیروی از فرهنگ غربی 
است، گویی قبل از آشنایی ایرانیان با 
غرب در ایران مردم نمی رقصیده اند 
یا مشروب نمی نوشیده اند یا خوش 
نمی گفته و خوش نمی شنیده اند. 
انتساب این امور به فرهنگ غربی 
برای تسهیل سرکوب آنهاست اما به 
تدریج به جای توجیه کننده سرکوب 
به علت سرکوب تبدیل شده است.

•
لغـو  کنسرت ها

با  دشــمنی نهادینه و حکومتی 
موسیقی از روز به قدرت رسیدن 
روحانیون آغاز شد. شکستن ساز، 
بازداشت و ممنوع الفعالیت کردن 
موسیقیدان ها )بدون هیچ تفاوتی 
میان نوع کاری که انجام می دادند(، 
منع ابدی تک خوانی زنان، فشــار 
بــر نوازندگان و خوانندگان جهت 
خانه نشینی و عدم فعالیت، بستن 
آموزشــگاه های موسیقی و قطع 
بودجه ی نهادهای دولتی مرتبط با 
امر موسیقی از جمله فعالیت های 
مبتنی بر این دشمنی بوده اند. لغو 
کنسرت ها در سال های اخیر تنها 
بخش بسیار کوچکی از این گونه 
حمالت علیه موسیقی بوده است. 
در نهایت نیز حکومت تنها آن نوع 
موسیقی را که برای تداوم فعالیت 
دستگاه تبلیغاتی انحصاری خود 

الزم داشت به رسمیت شناخت.
در کشــوری که قرن ها ســابقه 
موســیقی دارد و مردم روزانه با 
موسیقی زندگی کرده و می کنند 

این گونه دشمنی با موسیقی صرفًا 
در تالش اسالمگرایان جهت کنترل 
گوش مردم است اما این سرکوب را 
با متمایز جلوه دادن خود با زندگی 
به ســبک غربی توجیه می کنند، 
گویی گوش دادن به موســیقی و 
آوازخوانی ابداع غربیان بوده است. 
حتی اگر این امور ابداع غربیان بوده 
باشد هیچ دلیلی بر نادرستی آنها 

وجود ندارد.
•

مســافرت زنان
زنان در کشــورهای غربی آزادانه 
جا به جا شده و در فضای عمومی 
حرکت می کنند. آنهــا نیازی به 
اجازه قیم خود برای مســافرت یا 
ارتباط گیــری با دیگــران ندارند. 
اسالمگرایان با تمسک به شریعت 
ایــن حقــوق ابتدایــی را از زنان 
ستانده اند. زنان ایرانی حق ندارند 

بــدون شــوهر و بــرادر و پدر به 
مسافرت بروند. برای خروج از کشور 
شوهر یا پدر باید به آنها اجازه دهد 
تا گذرنامه بگیرند. در داخل کشور 
نیز اگر به تنهایی مسافرت کنند 
نمی توانند بدون مجوز اداره اماکن 
در هتل اتاق بگیرند. در سال های 
اخیر به دلیل افزایش بی سابقه زنان 
مجــرد و بیوه و مطلقه مراجعه به 
اداره اماکــن برای مجوز، این اداره 
دستور قبلی خود را لغو کرده است 
اما هتل ها به دلیل رفع مسئولیت از 
خود در صورت رخدادی برای زنان 
همچنان بدون مجوز اماکن به زنان 
تنها اتاق نمی دهند. اسالمگرایان 
با غربی اعالم کــردن آزادی زنان 
از جمله در مسافرت آنها را از این 

حق ابتدایی محروم کرده اند.
•

جـدا سازی جنسیتی
مذکر و مؤنث در ایران باید در دو 
دنیای متفاوت زندگی کنند حتی 

در اندرونی خانــه. چون در غرب 
جداسازی جنسیتی برداشته شده 
و جمهــوری اســالمی باید 1۸0 
درجه متفاوت با غرب باشد حتی 
کودکان زیر شش سال نمی توانند 
در استخر مختلط شنا کنند. معاون 
امور اجتماعی بهزیســتی استان 
تهران می گوید: »هیچ مهد کودکی 
حق برگزاری اســتخر مختلط را 
ندارد و در صورت مرتکب شــدن 
به چنین تخلفی، آن مهدکودک 
پلمب می شود«. )تسنیم 2۸ تیر 
1395( کــودکان نابالغ حتی در 
مدرســه نمی توانند در کنار هم 
باشند همانطور که آنها را مجبور 
می کنند از شــش سالگی حجاب 
داشته باشــند. برای تحقیر زنان 
آنهــا را از کودکــی به این تحقیر 
عادت می دهند. اصواًل چون زنان 
را ضعیــف می پندارنــد در مورد 
تأثیرپذیری آنها از فرهنگ غربی 
حساســیت بیشــری وجود دارد. 
کلمات انگلیسی بر روی پیراهن 
پســران آن قدر حساسیت بر 
نمی انگیزاند که این کلمات بر 

روی مانتوهای زنان.

•

منــع آرایش و پوشش و 
زیــور آالت

هرچه از پوشــش و آرایش و زیور 
آالت )حتی منع ناشــده از سوی 
شــریعت( در غرب مد شده و به 
ایران بیاید یا جوانان از ورزشکاران 
یا بازیگران و خوانندگان غربی یاد 
بگیرند تحت عناوین من درآوردی 
مثــل شیطان پرســتی ممنــوع 
می شود. نوشته روی لباس، مانکن 
پشت شیشــه مغازه ها، رنگ های 
روشــن و خالصه هــر آنچه در 
خیابان های لنــدن و نیویورک و 
پاریس دیده می شود ممنوع است 
و با آن برخورد می شــود صرفًا به 
خاطر آن که غربی اســت. منطق 
فقط دشــمنی با غرب اســت و 
این که نباید ظاهر ایرانیان شبیه 

غربیان باشد و بس.
***

پیش از قدرت گرفتن اسالمگرایان 
نیز شریعت در جامعه ایران مطرح 
بود. مسلمانان از بسیاری از روندها 
دلخوش نبودند، اما اکثر آنها دست 
به اعمال وحشیانه یا ابلهانه برای 

تحقق ایده های خود نمی زدند.
•

آدم های باهوش...   << ادامه از صفحه: 12

22 مــرداد- دبیر کنگــره قلب و 
عروق از آمار تکان دهنده از کاهش 
ســن سکته قلبی در ایران و فوت 

روزانه 300 نفر در کشور 
به خاطر سکته قلبی خبر 
داد. آلودگی هوا، ســیگار 
و قلیان، اضافــه وزن، کم 
اســترس های  و  تحرکی 
مزمــن از عوامل این روند 

معرفی می شوند.
مسعود قاسمی، از آلودگی 
هــوا، جمعیت بــاال، کم 
تحرکی و فعالیت در فضای 
پر استرس، به عنوان عوامل 
باال بودن آمار سکته  قلبی 
در تهران نام برد. او مصرف 

ســیگار و قلیان، مصرف فســت 
فود، اضافــه وزن و چاقی و خواب 
نامناسب را از عوامل اصلی کاهش 
سن ابتال به بیماری های قلبی در 

ایران دانست.
نوزدهمیــن کنگره بیــن المللی 
تازه های قلــب و عروق در تهران، 
قرار اســت از 21 تا 24 شهریور و 
با شــرکت متخصصان داخلی و 

خارجی برگزار شود.
روز شــنبه )12 اوت/21 مرداد( 
دکتر قاســمی در نشست خبری 
کنگره یاد شــده اعــالم کرد که 
میزان بیماری های قلبی نزد مردان 
در ســنین باالی 40سال، ساالنه 
57درصد اســت و ایــن آمار در 
آبان که انتشار گازهای مختلف و 
باالتر  تشدید می شود،  آلودگی ها 

می رود: »در آبان 1395 از حدود 
چهارهزار و 766نفر که در کشور 
فوت کردند، 441 نفرشان به دلیل  
ایست قلبی جان باختند.«
دبیر کنگره تازه های قلب 
و عــروق گفته که میزان 
مــرگ و میر ســاالنه در 
است  نفر  ایران 357هزار 
به  نفرشــان  که 35هزار 
خاطــر ســکته مغزی و 
قلبی جان خود را از دست 
داده اند: »فشــار خون باال 
عامل اصلی سکته مغزی 
و قلبی اســت. 40درصد 
مرگ و میرها در ایران به 
قلبی  بیماری های  خاطر 
اســت که 20درصد آن ناشــی از 

سکته های قلبی است.«
دکتر مسعود قاسمی به لزوم تغییر 
ســبک زندگی و رعایــت اصول 
بهداشتی برای کاهش آمار سکته 
قلبی اشاره کرده و ضمن هشدار 
در مورد افزودنی های کشــنده به 
مواد خوراکی، از ایزومر ترانس به 
عنوان یکی از مواد مضر و کشنده 
نام برده است: »ایزومر ترانس که 
در تولید روغــن های خوراکی به 
کار می رود، ســبب مطبوع شدن 
طعم شیرینی ها می شود و بیشتر 
در قنادی ها استفاده می شود؛ در 
ایزومر روغن های  گذشته میزان 
خوراکــی حــدود 65 درصد بود 
اما اکنون با سیاســت های وزارت 
بهداشــت به 10درصد رسیده و 

تالش برای کاهش آن به کمتر از 
پنج درصد درحال انجام است.«

بیماری های قلبی؛ اولین عامل 
مرگ در ایران

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 
63درصد مرگ ومیرهــا در ایران 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی 
و 2۸درصد به بیماری های مغزی 

مربوط هستند.
دبیر علمی کنگــره تازه های قلب 
و عروق نیز فشــار خــون باال را 
مهم ترین عامل بروز ســکته های 
قلبی و مغزی خوانده و گفته است: 
»60درصد افراد باالی 60سال در 
ایران فشارخون باال دارند و نیمی 

از آنها از بیماری خود بی خبرند.«
به گفته دکتر مسعود اسالمی، آن 
دسته از مبتالیان به فشار خون در 
کشور نیز که از بیماری خود اطالع 
دارند یا تحت درمان قرار نمی گیرند 
یا خودسرانه اقدام به قطع مصرف 

دارو می کنند.
در کنگره های پیشین بیماری های 
قلب و عروق ایران نیز تاکید شده 
که بیماری های عروق کرونر در این 
کشور، ناشی از عوامل محیطی و 
تغذیه ای است. رئیس انجمن قلب 
و عروق ایران، دکتر فریدون نوحی 
دو سال قبل گفته بود سن ابتال به 
بیماری هــای قلبی و عروق کرونر 
در  ژنتیکی  زمینه هــای  نیازمند 
خانواده درجه اول و دوم و کنترل 
چربی به صورت خانوادگی است: 

سکته قلبی 
ساالنه 
به مرگ 
93هزار 
ایرانی 
منجر 

می شود و 
اولین عامل 
مرگ و میر 
ایرانیان 
است. 

»روغن هایی که مصرف می شــود 
و غذاهای آمــاده نقش مهمی در 
گسترش بیماری های قلب و عروق 

دارند.«
علی اکبر ســیاری، معــاون وزیر 
بهداشــت در ســال 1393 اعالم 

کرده بود که بر اساس آ خرین آمار 
مطالعات سیمای مرگ در کشور، 
سکته قلبی ساالنه به مرگ 93هزار 
ایرانی منجر می شود و اولین عامل 
مرگ و میر ایرانیان است. او سکته 
مغزی با مرگ آوری ساالنه 43هزار 

مــورد را دومین عامل، ســرطان 
را با 30هزار مرگ، عامل ســوم و 
تصادفات رانندگی با 19هزار مرگ 
را دلیــل چهارم مــرگ ایرانی ها 

معرفی کرده بود.
•

آمار تکان دهنده از کاهش سن سکته قلبی در ایران
آیا »Airbnb« سبـب افزایش اجـــاره 

در مونتریال می شود؟
بنابر یک گزارش تحقیقی انجام 
شده در دانشگاه مک گیل، در 
 »Airbnb« آمد اجاری شرکت
در فاصله ماه های ژوئن 2016 
و مه 2017 بــه 131 میلیون 
دالر رسیده اســت. درمیان 3 
کالنشــهر کشــور، مرکز شهر 
مونتریال بیشــترین سهم را از 
حضور این شــرکت دارد. این 

پدیده می تواند تا میزان سالی 
13۸ دالر به زیان مســتأجران 
تراکم مسکن  باشد.  مونتریالی 
هایی که توسط »Airbnb« در 
مونتریال اجاره داده می شــود 
بیشتر در مرکز شهر و پالتو مون 
رویال است. از آنجا که واحدهای 
مسکونی اجاره داده شده توسط 
این شــرکت بــرای درازمدت 

نیســت، این امر ناگزیر موجب 
افزایش اجــاره بهای واحدهای 
مسکونی دیگر می شود. درطول 
سال گذشته تعداد آگهی های 
مونتریــال 39  در   »Airbnb«

درصد افزایش داشته است. 
اوت   5 مونتریــال،  )الپــرس 

.)2017

حضور تانک های کانادایی در سرکوب 
مردم در عربستان سعودی

فریلند،  کریســتیا  اعالم  بنابر 
وزیر امــور خارجه کانادا، دولت 
درمورد  اعالم شــده  خبرهای 
اســتفاده حکومت عربســتان 
سعودی از تانک های کانادایی 
برای ســرکوب مردم را »خیلی 
جــدی« مــی گیرد ولــی به 
اطالعاتی »کامال قابل اعتماد« 

دراین مورد نیــاز دارد تا بتواند 
درباره آن تصمیم بگیرد. به گفته 
وزیر امور خارجه، او به کارکنان 
وزارتخانه متبوعش دستور داده 
که »با احســاس فوریت« برای 
دراین  وضعیت  روشن شــدن 
مورد که آن را »بســیار نگران 
کننده« می داند تحقیق کنند. 

اگر مشخص شود که ریاض از 
تانک های ســاخت کانادا برای 
سرکوب اقلیت شیعه در شرق 
عربستان سعودی استفاده کرده، 
دولت کانادا »به ترتیب مقتضی« 
اقــدام خواهد کرد. )تلخیص از 
تارنمــای رادیو کانــادا، 7 اوت 

.)2017
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علی 
وعده  رغــم 
وعید های انتخاباتی در زمینه 

ارتقاء مقــام زن و حضور فعال 

زنان در انتخابات، در ایران أن 

یک وزیرزن در دور اول کابینه 

آقای روحانی را هم از دســت 

دادیم، 157 تن از نمایندگان 

مجلس در نامــه ای به رئیس 

جمهور که در مجلس خوانده 

شد تاکید بر گماردن زنان در 

ســطح وزیر داشته اند چرا که 

در توسعه پایدار زنان از ضمانت 

گران این توسعه اند. 

انتخاب کابینه آقاى روحانی در 

این دوره محافظه کارتر و بیشتر 

در راضی نگاه داشتن رهبر بوده 

تا "ایران براى همه" ، "دوباره 

ایران" ، "دوباره پیوند".

خانم سلحشوری از پرکار ترین 

زنان نماینده در صحن مجلس 

اعالم داشت، رئیس جمهوری 

در معرفی کابینه نیمی از جامعه 

)زنان( را نادیده گرفته اســت، 

زنان تحصیل کرده و شایسته 

در ایران کم نیستند، اگر سخن 

از توسعه پایدار می کنیم باید با 

ایجاد فرصت های برابر و رفع 

تبعیض جنسیتی در این زمینه 

گام برداشت، بدون حضور زنان 

توسعه میسر نخواهد شد.

خانم مینو لنگرودی از فعالین 

جنبش زنان میگوید ســقف 

هــای شیشــه ای در ایران به 

ضخامت صخره هستند؛ وقتی 

جامعه ســود محور و سرمایه 

ساالر 
همه  اســت، 
حذف شدگان از قدرت تحت 

نظــام کنترل بــی ثروتان در 

کشور قرار میگیرند

بدنبال انتقادات به نبود زن در 

کابینه اقــای روحانی اقدام به 

معرفی ســه زن بعنوان معاون 

خود نموده اند، خانم معصومه 

ابتکار معاون رییس جمهور در 

امور زنان و خانواده ، دکتر لعبا 

جنیدی معاون حقوقی و خانم 

شهیندخت موالوردی دستیار 

رییس جمهور در امور حقوق 
شهروندی .

کشور همسایه افغانستان دارای 

4 وزیــر زن در دولت اســت 

چرا باید در ایران بجای اینکه 

با افتخار نــام زنان فرهیخته، 

ســربلند و موفق را بــه زبان 

بیاورنداز أنان می هراســند؟ و 

چنین نتیجه گیری شود که :

زنان در کشور ما، هنوز آمادگی 

پذیرفتن مسوولیت هایی چون 

وزارت در کابینــه ی دولت را 
ندارند. 

زیرا:

هیچ زنــی نمی توانــد 700 

میلیارد اختالس کند ...!

هیــچ زنی نمــی تواند صدها 

هکتار از زمین های ورامین را 

به زور تصرف کند ...!

هیچ زنی نمی تواند ادعای هاله 

ی نــور بر دور ســرش کند و 

درعین حال به 170 نمایندگان 

مجلــس پــول کالن بدهد تا 

وزارتش را استیضاح نکنند ...!

هیچ زنی نمی تواند میلیاردها 

اختالس 
حتــی  و  کنــد 

دستش به خون مظلومان آلوده 

باشــد و فقط 200 هزار تومان 

جریمه بشود ...!

هیچ زنی نمی تواند خساراتی 

بیشتر از ۸ سال جنگ به کشور 

خودش وارد کند ...!

هیچ زنی نمی تواند سه تن از 

بزرگان کشور را به جرم انتقاد 

مســالمت آمیز 6 یا 7 سال در 

حصر خانگی نگه دارد ...!

هیچ زنی نمــی تواند در یک 

دوره ی مســوولیتش کشور را 

50 ســال به عقب برگرداند و 

پس از 3۸ ســال بگوید مردم 

روزی یک وعده غذا بخورند ...!

هیچ زنی هر چه قدر هم نماز 

بخواند نمی تواند جای مهر نماز 

را روی پیشانی خود خالکوبی 
کند...!!

هیچ زنــی نمی توانــد لباس 

خاصی بپوشــد که عوام تصور 

کنند او لباس پیغمبر را پوشیده 

پیامبرگونه  و خــودش هــم 
است...!

هیچ زنی نمی تواند آن قدر بی 

احساس باشد که درد و رنج و 

بیماری و فقر و فساد در میان 

مردم و جامعه ی خود را ببیند 

اما باز هم سرمایه های کشور را 

به حلقوم شیوخ و شکم گنده 

های منطقه بریزد ...!

هیچ زنی نمی تواند به اندازه ی 

یک ... مرد ... »نامرد«  ... باشد 
!...

•

مهدیه گلرو فعال حوزه زنان
---------
نقش زنان در توسعه، مساله بسیار 
مهمی  محسوب می شود که تاکنون 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
به این ترتیب اگرچه حضور فعال 
زنان در امور روزمره زندگی به ویژه 
در خانــه داری و تربیت کودکان 
آشــکار اســت اما نقش حساس 
آن ها در تولید و توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان 
که باید محســوس نبوده اســت. 
ازســوی دیگر وجود این باور در 
میان برخی از مردان که نیازی به 
کار زنان نیست و جای زنان درخانه 
است، موجب شــده که فرهنگ 
نان آوری مرد در کشورهای توسعه 
نیافته، باقی بماند و فشار بیشتری 
را بر نان آور خانواده که همان مرد 
است، تحمیل کند. مخالفت مردان 
با کار زنان عالوه بر ایجاد فشــار 
روانی، نــرخ فقر در جمعیت زنان 
)زنانه شــدن فقر( را افزایش داده 
است. از ســوی دیگر باعث شده 
هزینه های ملی صرف شده برای 
تحصیالت و ارتقای اجتماعی زنان 
با دور ماندن آن ها ازچرخه کار هدر 
رود و این رکودهــای خانوادگی، 
کشور و در مرحله بعد کل منطقه 
را با آمار و ارقام نگران کننده رکود 

اقتصادی هم بسترکند. 
این درحالی است که کارشناسان 
بانک جهانی برخالف عقیده این 

از  گــروه 
درخاورمیانه  مــردان 

معتقدند جامعه به شدت به اشتغال 
وکار زنان نیازمند است. در سال های 
اخیر گرچــه عواملــی همچون 
عملکرد سازمان های بین المللی، 
افزایش ســطح آموزش، گسترش 
جمعیت شــهری و... به طور قابل 

مالحظه ای در دیدگاه های مربوط 
به اســتقالل زنان در ایران نقش 
داشته است اما هنوز نتوانسته اند 
آن رابه ســطح مطلوب برسانند. 
از این رو بســیاری از محققان که 
اشــتغال زنان را به عنوان نیمی 
از پیکره جامعه در رفع مســائل 
افزایش  بی سوادی،  مانند  بنیادی 
بی رویه جمعیت و... موثر می دانند، 
لزوم ایجاد زمینه های مساعدتری 
را به لحاظ حقوقــی، فرهنگی و 
اقتصادی یادآور می شوند تا به این 
وسیله به مشارکت مطلوب تر زنان 
در تحقق برنامه ریزی های اقتصادی 
و اجتماعی کمک شود. در دو قرن 
اخیر، جهان شاهد پدیده اجتماعی 
ـ اقتصادی جدیدی به 
نام »مشارکت زنان در 

بازار کار« بوده است. 
این رخداد، پیامد تغییر 
و تحوالت اساســی در 
اجتماعی،  رویکردهای 
اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاسی جوامع بشری 
به مســاله زنان و کار 
بوده اســت. در کل دو 
سوم کارهای انجام شده 
در جهــان را زنان ـ  که 
نیمی از جمعیت جهان 
را تشــکیل می دهندـ 

برعهده دارند. 
چنانچه به استعدادهای بالقوه این 
پتانســیل قوی که انواع مختلف 
کارها را چه به صورت رســمی و 
چه غیررســمی انجام می دهند، 
توجه شود، می توان آن را به یکی 
از بزرگ ترین منابع سرمایه گذاری 
برای کشــورهای در حال توسعه 
تبدیل کرد. مشارکت زنان ایرانی 
در بازار کار، صد سال بعد از حضور 
همتایان شــان در جوامع صنعتی 
بوده و این مشارکت در طول سه 
دهه اخیر، با نوسان های شدیدی 
روبه رو شده است. طبق آمارهای 
ارائه شــده، نرخ مشــارکت زنان 
در بازار کار کشــورهای پیشرفته 
آمریکای شــمالی و کانادا حدود 
50 درصد است؛ در حالی که این 
عدد در کشور های خاورمیانه، بین 
11 تا 13 درصد است. نرخ اشتغال 
زنان در ایران، بر اســاس آمارهای 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
حدود 11 درصد و بر اساس برخی 
آمارهای غیر رسمی از اوایل دهه 
90 شمســی بالغ بــر 13 درصد 
شده است. در بررسی عرصه های 
بین المللی شــاخص، رفاه زنان را 
می توان از سطح آموزش، باروری 
و میانگیــن عمر آنان مشــخص 
کــرد. آمارهای موجــود در این 
زمینه در کشورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا نشانگر پیشرفت های 
قابل مالحظه ای بوده است اما در 
زمینه مشــارکت زنان در اقتصاد 
و ارتقــای توانمنــدی آنــان در 
عرصه های سیاسی، شاهد حضور 
بسیار کمرنگ این کشورها در این 
زمینه بوده ایم. این امر را می توان 
به علت وجود منابع سرشار نفتی 
و باال بودن ســطح درآمد غیر از 
حاصل کار دانســت. رونق نفتی  
دهــه 70 میــالدی درخاورمیانه 
موجب افزایش سریع دستمزدهای 
واقعی شــد و افراد شاغل را قادر 
ساخت تا بتوانند مخارج بستگان 
غیرشاغل خود را تا اندازه ای تامین 
کننــد اما در دهه ۸0، با شــروع 
رکود اقتصادی و افزایش فشارهای 
اقتصادی بر خانوارها، اشتغال زنان 
در بیرون از منــزل ضرورت پیدا 
کرد. البته ذکر ایــن نکته دارای 
اهمیت اســت که زنان همواره در 
کنار کار و اشتغال رسمی به امور 
منزل نیز پرداخته اند و در قبال آن 
هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

کتاب: گامبی شاه...   << ادامه از صفحه: 28

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 10سپتامبر

از ساعت 11 صبح تا  13:30
------------

در محل دفتر انجمن
---------------------

به همــه زنان عالقمند خوش آمد 
می گوئیم

8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4

(Metro: Jarry)

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-۵14 با ما تماس بگیرید.

نرخ مشارکت زنان در 
بازار کار کانادا %50  

است؛ این عدد در 
کشور های خاورمیانه، 

11% است.

زنان و توسعه اقتصادی

زنان کابینه آقای روحانی؟!

ازاین رو این بخش از فعالیت های 
آنان در بیشتر کشورهای جهان در 
آمارهای رسمی به حساب نمی آید. 
توسعه، فرآیندی پیچیده و صورتی 
از دگرگونی اســت که در سطح 
جهانی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای 
و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی قابل تحقق است؛ فرآیندی 
که در پی تبدیل وضعیت موجود 
به وضعیتی مطلوب و بهینه است. 

وضعیتی که در آن اعضای جامعه 
به منابع ارزشمند، قدرت، ثمرات 
و ثروت دسترســی بیشتری پیدا 
می کنند و بهبود و ارتقای ســطح 
زندگی اجتماعی، انسانی و تعالی 
انســان را به دنبال دارد. در زمان 
حساســی از تاریخ کــه نابرابری 
بین کشــورهای مختلف و درون 
هر کشــور بیداد مــی کند، فقر، 
گرســنگی، فقدان بهداشت، کم 
سوادی و تبعیض هایی از این دست 

می روند که جاودانه شوند و آنچه 
را که حیات بشــر به آن ها وابسته 
است، به سوی زوال هدایت کنند. 
نیروی انســانی، یکی از مهم ترین 
منابع توسعه پایدار است که شامل 
مجموعه افکار، عقایــد، باورها و 
فرهنگ و دانش و مهارت خالقانه 

است.
•

 و همچنیــن اینکــه »بیــش از 
سه ســال دهها نفر از مشاوران و 
تکنسین های اسرائیلی در ایران در 
محلی در شمال زندان اوین اقامت 
داشتند و افســران ایرانی را یاری 

می دادند«. 

کتاب »گامبی شاه« تنها از نگرگاه 
داده های پرشــمارش نیست که 
از ارزش ویژه ای برخوردار اســت. 

جهانبخش در این کتاب دســت 
به کاری زده اســت، که در میان 
است.  کمیاب  ایرانی  پژوهشگران 
او برای بررســی انقــالب ویرانگر 
اســالمی تنها به خود آن بسنده 
نکرده و از ســویی ایران را بسان 
چرخدنده ای در یک دستگاه بسیار 
بزرگ دیــده و پیوندهای آن را با 
تاروپود اقتصاد و سیاست جهانی 
بررســیده اســت و از دیگر سو، 

دست به واکاوی زمینه های تاریخ 
ییدایش آن دستگاه بزرگ یازیده و 
تالش کرده است که گرداگرد این 
پدیده بَگردد و آن را از نگرگاههای 
گوناگون واکاوی کند. او در پایان 

می نویسد:
»با بررسی وقایع سالهای 1977 تا 
19۸0 جای پای آمریکا و مدیریت 
کامل آن در ایجاد انقالب اسالمی 
به رهبری خمینی و ایجاد شرایط 

جنگ و مدیریت جنگ تا فروپاشی 
شــوروی، تا جایی که مدارک در 
دسترس اجازه می دادند نشان داده 
شده اســت. آمریکا بدون شلیک 
حتی یک گلوله، بدون تحمل هیچ 
ضایعه جانی، ابرقدرت شوروی را به 
زانو درآورد. در این راه آمریکا ملت 
ایران، شاه و نظام شاهنشاهی در 
ایران را قربانی کرد. از این روی نام 
این کتاب را قربانی کردن شاه در 
صحنه سیاست جهانی یا »گامبی 

شاه« برگزیده ام«. 
»گامبی شــاه« کتابی است برای 
اندیشیدن، برای آموختن و دیگر 
کردن نگاه به جهان و رخدادهای 
آن. مــا هرگز نخواهیم توانســت 
گذشــته را دگرگون کنیــم، اما 
می توانیــم از آن بیاموزیم تا امروز 
را بهتــر دریابیم و با کژروی هایی 
کمتر و پنداربافی هایی اندک تر پای 

به جهان آینده نهیم.
در پایان این نکتــه را نیز ناگفته 

کــه  گذاشــت،  نمی بایســتم 
گردانندگان نشر فروغ با چاپ این 
کتاب بار دیگر نگاِه تیزبین و هوش 
کتابشناســانه خود را به نمایش 

گزارده اند؛
دستشان مریزاد!

------------
خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی 
را از ایران زمین بدور دارد
-----------------------
مزدک بامدادان
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صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

در شــماره قبل توضیح در مورد 
حســاب بســیار مهم پس انداز و 
بازنشستگی  ویژه  سرمایه گذاری 
RRSP را آغاز و نوشتم که دالیل 
اهمیت حســاب RRSP چیست 
و چگونــه کار می کند. همچنین 
اینکه نحوه مشــارکت سالیانه در 

حساب RRSP چگونه است. 
ســپس توضیح دادم کــه درآمد 
سالیانه قابل محاسبه برای حساب 
بازنشستگی شامل چه درآمدهایی 
می باشــد و آیا برای واریز پول به 
حســاب RRSP مهلت زمانی و 

تعهدی وجود دارد یا خیر؟ 
در مورد وام ویژه RRSP، جریمه 
مشارکت غیر مجاز و حداکثر زمان 
استفاده از حســاب بازنشستگی 
نیز نوشــتم  و در آخر اشاره کردم 
که چگونه می توان با اســتفاده از 
حساب RRSP  مالیات بر درآمد 

سالیانه را برگشت داد؟ 
حال در این بخش به موارد تکمیلی 

می پردازم.
--------------

•
چه زمانی می توامن از 

موجودی حساب بازنشستگی 
خود استفاده منایم؟

توصیــه می شــود که تــا زمان 
بازنشستگی از حساب RRSP خود 
برداشــت ننمایید زیرا میزان پول 
برداشت شده مشمول مالیات می 
گردد.  مگــر اینکه بخواهید برای 
خرید خانه اول خــود در کانادا یا 
ادامــه تحصیل برداشــت نمایید 
که در اینصــورت معاف از مالیات 

خواهد بود. 
•

چگونه می توامن از حساب 
بازنشستگی خود برای خرید 

خانه یا ادامه حتصیل استفاده 
منایم؟

 Home شما با اســتفاده از طرح
مــی   (Buyers' Plan (HBP
توانید تا سقف مبلغ 25,000 دالر 
از حساب RRSP خود برای خرید 

خانه اول در کانادا به صورت معاف 
از مالیات برداشت نمایید. همچنین 
اگر قصد ادامه تحصیل دارید می 
 Lifelong توانید با استفاده از طرح
بــرای   Learning Plan )LLP(
پرداخــت هزینه تحصیــالت از 
حســاب RRSP خود به صورت 
معاف از مالیات برداشــت نمایید. 
البته با استفاده از این طرح ها به 
میزانی که برداشــت می کنید به 
حســاب RRSP خود بدهکار می 
شوید و بعدا باید مبالغ برداشتی را 
 RRSP با شرایطی ویژه به حساب

خود بازگردانید.
---------------

"شما می توانید از حساب 
بازنشستگی خود برای خرید 

خــانه اول و یا ادامه حتصیل 
استفاده منایید!"

-------------------------
•

در زمان بازنشستگی چگونه 
می توامن از حساب بازنشستگی 

خود استفاده منایم؟
همزمان با بازنشستگی عمر قانونی 
حساب RRSP نیز پایان می یابد 
لذا بایستی برای موجودی انباشته 
خــود تصمیم بگیریــد. در زمان 
بازنشستگی سه روش معمول برای 
اســتفاده از حساب RRSP وجود 
دارد که در ادامه به آنها می پردازم. 
اما قبل از آن به یاد داشته باشید 
که ترکیبی از این ســه روش نیز 
می تواند برای حساب بازنشستگی 

مورد استفاده قرار بگیرد:
1- برداشت نقدی: 

شــما مــی توانیــد از حســاب 
نقدی  برداشت  بازنشستگی خود 
داشته باشید که البته این برداشت 
درآمد محســوب شــده مشمول 
مالیات می گردد. البته از آنجا که 
معموال افراد بازنشسته دارای درآمد 
کم یا بدون درآمد بوده در رده های 
پایین جدول مالیاتی قرار می گیرند 
لذا خود به خود مالیات کمتری می 
پردازند، اما چون میزان برداشت از 

حساب بازنشستگی می تواند رقم 
قابل توجهی باشــد بهتر است با 
مشورت مشاور مالی خود روشی 
را برای برداشت انتخاب کنید که 
منجر به پرداخت کمترین مالیات 

شود. 
:RRIF 2- انتقال به حساب

اگر بخواهید موجودی RRSP خود 
را حفظ و به پس انداز و ســرمایه 
گذاری ادامه دهید، می توانید آن 
 RRIF را به حساب دیگری با نام
 Registeredعبــارت مخفف  که 
Retirement Income Fund  می 
باشد انتقال دهید. اما یکسال بعد 
از افتتاح حســاب RRIF مجبور 
به برداشــت حداقــل مبلغی به 
صورت سالیانه خواهید بود. میزان 
برداشت توسط دولت )اداره درآمد 
کانادا( اعــالم که معادل درصدی 
از موجودی حســاب می باشد و 
مشمول مالیات نیز می گردد. نکته 
قابل توجه اینکه هر چه سن باالتر 
رود درصد برداشــت اجباری نیز 

افزایش می یابد.
3- خرید Annuity )مستمری(:

 Annuity برای دانســتن اینکــه
چیست بهتر است اول نحوه کارکرد 
بیمه را مرور کنیم. وقتی که شما 
بیمه ای را خریــداری می کنید 
مطابق قرارداد نسبت به یک سری 
پرداخت های مشخص در یک بازه 
زمانی از پیش تعیین شده متعهد 
می شوید. در عوض شرکت بیمه 
هم متعهد می شــود که در زمان 
وقوع رخدادی مشخص مبلغی از 
پیش تعیین شده را پرداخت کند. 
فرض کنید فردی بیمه عمر دائمی 
به مبلغ 200 هزار دالر با پرداخت 
ماهیانــه 100 دالر خریداری می 
کند. یعنی اینکه تا زمانی که زنده 
است ماهیانه 100 دالر به شرکت 
بیمه می پردازد و شرکت بیمه در 
زمان فوت او )هــر وقت و در هر 
سنی که باشــد( مبلغ 200 هزار 

دالر پرداخت می کند. 
اما Annuity برعکس آن است! 

یعنی اینکه فرد مبلغی را در همان 
ابتدا -به صورت یکجا- به شرکت 
بیمه می پردازد و شــرکت بیمه 
متعهد می گردد که تا پایان عمر 
یا تا زمانی مشــخص مبلغی را به 
صورت مستمری تضمین شده به 

او پرداخت نماید. 
بنابراین Annuity می تواند برای 
یک فرد بازنشسته، که پول انباشته 
ای در حســاب بازنشستگی خود 
دارد، مفید واقع شود؛ چرا که تا هر 
زمان که بخواهد مستمری تضمین 
شــده دریافت نموده نگرانی های 
مالی بابت عدم و یا کسری درآمد 
دوران بازنشستگی خود را کاهش 

می دهد. 
یادآوری می کنم که هر یک از راه 
های فوق یا ترکیبی از آنها بسته 
به شرایط مالی فرد بازنشسته می 
تواند در مورد حساب RRSP مورد 

استفاده قرار گیرد. 
•

در صــورت فوت دارنده 
حساب RRSP تکلیف حسـاب 

چه می شود؟
به طور خالصه موجودی حساب 
RRSP نیــز مانند ســایر اموال 
شخص به بازمانده او مثال همسر یا 
فرزند او می رسد. حال اگر بازمانده 
 RRSP، هر یک از حســاب های
RRIF یا RDSP )ویژه معلولین( 
را داشته باشد می تواند موجودی 
حســاب RRSP متوفی را به آن 
انتقال دهد. اگر هم بازمانده به هر 
دلیل قصد برداشــت موجودی را 
داشته باشد درآمد محسوب شده 
بســته به میزان درآمد و جدول 
مالیاتی همان سال مشمول مالیات 

می گردد.   

جمع بنــدی

در اینجا توضیح در مورد حساب 
بازنشستگی RRSP را به پایان می 
برم با ذکر این نکته که این حساب 
جزییات فراوان دیگری نیز دارد که 
از حوصله این نوشتار خارج است. 

تا اینجا سه حســاب دولتی یا  
ثبت شده )Registered( شامل 
 ،)TFSA( حساب معاف از مالیات
کــودکان  تحصیلی  حســاب 
)RESP( و حساب بازنشستگی 
)RRSP( توضیح داده شد. البته 
حساب دولتی دیگری نیز وجود 
دارد کــه ویژه معلولین اســت. 
 RDSP این حســاب به اختصار
نامیده می شــود کــه مخفف 
 Registered Disability  عبارت
Savings Plan می باشــد. اما به 
دلیل اینکه تعداد استفاده کنندگان 
از این حســاب انگشت شمار می 
باشند از توضیحات آن صرف نظر 

می نمایم.
------------------

"اگــر تا به حال در وبسایت اداره 
درآمــد کانادا ثبت نام نکرده 
اید همین امروز این کار را اجنام 

دهید!"
-------------------

در اینجا قصد دارم به معرفی یک 
وبسایت بســیار کاربردی و مهم 
بپردازم که عضویــت در آن برای 
همگان بسیار ضروری می باشد. 
این عضویت که هزینه ای هم ندارد 
باعث می شود که ابزار بسیار خوبی 
برای کمک بــه مدیریت زندگی 
مالی خود در اختیار داشته باشید. 
لذا اگر تا به حال در وبسایت اداره 
 Canada Revenue کانادا درآمد 
)Agency )CRA ثبت نام نکرده 
اید همین امــروز این کار را انجام 

دهید!
نشانی جدید: 

www.canada.ca/en/reve-
nue-agency.html

 My را جستجو نموده در قسمت
Account ثبت نام نمایید. 

شما با انجام این کار برای همیشه به 
صفحه اختصاصی خود دسترسی 
خواهید داشت. در این صفحه می 
توانید از وضعیت حســاب های 
انداز معاف  TFSA )حساب پس 
از مالیات( و RRSP )حساب پس 
انداز باز نشستگی( خود آگاه شوید. 
از دیگر ویژگــی های این صفحه 
این اســت که به فرمهای مالیاتی 
خود دسترسی داشته از وضعیت 
مالیاتی خود و برگشت آن اطالع 
پیدا می کنید. بنابراین عضویت در 
این وبسایت و دسترسی به صفحه 
اختصاصی My Account برای هر 
فرد کانادایی بسیار الزم می باشد. 
پایان

سخـن پایانی
هم اکنون دو ســال از انتشار سلسله مقاالت موفقیت می گذرد و این 
پایانی اســت بر همکاری "آقای موفقیت" با نشــریه ارزشمند پیوند 
مونتریال! همراهی با این نشریه و مخاطبانش همیشه برای من موجب 
فخر و مباهات بوده اما علی رغم اظهار لطف جناب رحیمیان گرامی 
مبنی بر ادامه همکاری، این سلسله مقاالت را در اینجا به پایان می برم. 
مقاله هایی که با هدف اطالع رسانی و آگاه سازی مخاطبان در خصوص 
جنبه های عمومی علم موفقیت آغاز و پس از مدتی به موضوع موفقیت 

مالی پرداخت. 
در این دو سالی که میهمان ثابت صفحه 32 نشریه پیوند مونتریال بوده 
ام همواره سعی اکید برآن داشته ام که از کپی کاری مطالب، که این 
روزها مانند خوره به جان همه نوع رسانه افتاده است، حذر کنم. پس 
مطالبی که در این دو سال آمد نوشته های من است نه دیگران! لذا اگر 
چه هر از گاهی در زمینه مسائل علمی، رسمی و قانونی ناگزیر از ترجمه 
متون اصلی بوده ام، اما همان ها را نیز با شــیوه خود نوشتم تا ضمن 
حفظ سالمت متن اصلی، موضوعات را جذاب و درک آنها را آسان کنم. 
در پایان از جناب رحیمیان و تیم خوبشــان تشــکر می کنم که در 
این دو سال میزبان مقاالت بودند! همچنین امیدوارم که این کارنامه 
دوساله مورد پذیرش و استفاده مخاطبان گرانقدر نشریه ارزشمند پیوند 

مونتریال قرار گرفته باشد!  آرزومند موفقیت و بهروزی شما
کیوان نصیرنیا )آقای موفقیت(

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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نیویورک تایمز / ترجمان
کوچه و خیابــان و جنگل و دریا 
پر شــده اســت از زباله هایی که 
بیشترشان پالستیکی اند و آن قدر 
این منظره ها را خــراب کرده اند 
تنهایی  که دلمــان می خواهــد 
دســت به کار شــویم و جمعشان 
کنیم. اما تا وقتی ندانیم چقدر از 
این پالســتیک ها در طبیعت رها 
شــده، نمی توانیم برایش چاره ای 
بیندیشــیم. تحقیق جدیدی به 
ما می گوید، در طی هفتاد ســال 
گذشته، حدود هشت میلیارد ُتن 
پالستیک تولید شــده که سهم 
بازیافت و سوزاندن به یک پنجم آن 
هم نمی رسد. واقعًا با باقِی آن چه 

می توان کرد؟ 
اگر قرار بود تمدن بشــر تخریب 
شود و شــهرهایش از روی نقشه 
محو شــوند، گونه هــای جاندار و 
هوشمند آینده با یک روش ساده 
می فهمیدند میانۀ قرن بیستم با 

چه چیزی آغاز شده است: 
پالستیک. 

از دهۀ 1950 تا امروز، ۸.3 میلیارد 
ُتن پالستیْک تولید شده که حدود 
نیمی از آن پس از 2004 ساخته 

شده است. 
و ازآنجاکه پالستیک به طور طبیعی 
تجزیه نمی شــود، میلیاردها تن 
پالستیکی که در گورستاِن زباله 
دفن، در اقیانوس ها شــناور، یا در 
خیابان های شهر تلمبار می شوند 
برای تمدن های بعدی نشانه ای اند 
تا اگر خواســتند، بتوانند جایگاه 
عصر ما را مشــخص کنند. شاید 
آن ها ایــن دوره از زمین را عصر 

»پالستوسین«  بنامند. 
تحقیق جدیدی که در »ساینس 
اَدَونِسز« منتشر شد، برای اولین بار 
دربارۀ تمام پالستیک هایی که تا به 
حال به صورت انبوه تولید شده اند، 
تحلیلی عرضه کرد: چه مقدار و از 
چه نوعی تولید شده است و، وقتی 
که غیرقابل استفاده می شود، چه 

اتفاقی برای پسماندش می افتد. 
روالند گِیر، نویســندۀ اصلی این 

تحقیق، بیان کرد: 
»شعار من این است که نمی توانید 
چیزی را کــه انــدازه نگرفته اید 
مدیریــت کنیــد و، بــدون آمار 
واقعی  مشکل  نمی فهمید  خوب، 

کجاست«. 

ن  گا یسند نو
از دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا، 
دانشگاه جورجیا، و انجمن مطالعات 
دریا در وودز هوِل ماساچوســت 
هســتند و، در تخمین زنــی، از 
داده های منابــع مختلفی دربارۀ 
تولید پالستیک استفاده کرده اند. 

یافته هــای آنان نشــان می دهد 
اقیانوس ها،  که محیط زیست ــ  
و  زبالــه،  گورســتان های 
زیســت بوم های آبی و خاکی  ــ 
مقادیر بهت آوری از آشــغال های 
تقریبــًا نابودنشــدنی را در خود 
دارد و احتمال دارد که این مقدار 
افزایش یابد و، تا ســال 2050، به 
12 میلیــارد تن برســد که یا در 
گورستان های زباله مدفون اند یا در 

طبیعت رها شده اند. 
طبق مطالعات قبلی، دانشمندان 
برآورد می کنند که ساالنه بین 5 
تا 13 تن پالستیک وارد اقیانوس 

جدید  داده هــای  می شــود. 
آلودگی  می دهنــد  نشــان 
در رودخانه ها و چشــمه ها 
و همچنیــن ســطح زمین 
روزبه روز بیشــتر می شود و، 
اغلب، این آلودگی به شــکل 
تکه های میکروسکوپی الیاف 
مصنوعی است که عمدتًا در 

پوشاک تولید می شوند. 
اولین دلیلی که برای گسترش 
پالستیک  ســریع  بســیار 
می تــوان یافــت کاربرد آن 
در صنعت بسته بندی است 
که در ســال 2015 حدود 
پالستیک  تولید  درصد   42
غیرالیافی را به خود اختصاص 
دومین  ساخت وساْز  می داد. 
بخش پرمصرف پالســتیک 
است؛ این بخش ساالنه 19 
درصد پالستیک غیرالیافی را 

مصرف می کند. 
می کنند  بــرآورد  محققان 
بسته بندی، که عمومًا به سال 
نرسیده کارایی اش را از دست 
می دهد، 54 درصد پالستیک 
غیرالیافِی دورریز در ســال 

2015 را در بر می گرفت. 
بیشتر پالستیکی که تاکنون 
ســاخته شــده دیگر قابل 

استفاده نیست: 
از 1950، حدود 6.3 میلیارد 
ریخته  دور  پالســتیک  تن 
شــده، حدود 12 درصد آن 
خاکستر شــده )که تنها راه 

انهدام همیشگی پالستیک است(، 
9 درصد بازیافت شــده )که فقط 
انهدام نهایی را به تأخیر می اندازد(، 
و 60 درصد ــ حدود 4.9 میلیارد 
در گورســتان های  مدفون  تن ــ 
زباله است یا همچنان در طبیعت 

پراکنده اند. 
در اروپا، 30 درصد پالستیک های 
غیرالیافی بازیافت می شــود و، در 

ایاالت متحده، 9 درصد. 
اروپا همچنین پالستیک بیشتری 
 ــ یعنی چیــزی حدود 40 درصد 
از زبالۀ پالســتیک غیرالیافی اش 
ـ می سوزاند، اما ایاالت متحده  رـا
تنها حدود 16 درصد را خاکستر 
می کند. چین نزدیک به 25 درصد 
از زباله هــای پالســتیکی خود را 
بازیافت می کند و نسبتًا 30 درصد 
آن را می ســوزاند. محققان برآورد 
می کنند که نرخ بازیافت، انهدام، و 
خاکسترسازی در سایر نقاط جهان 

نیز احتمااًل مشابه ایاالت متحده 
است. 

دکتــر گِیر گوشــزد می کند که 
بازیافــْت درمان قطعــی ای برای 
آلودگی پالستیکِی جهانی نیست. 
وی می گوید تنها ســود بازیافْت 
پالســتیک  تولید  مقدار  کاهش 
جدید بود و »ما به درستی نمی دانیم 
بازیافت تا چه حد توانسته تولید 

اولّی پالستیک را کاهش دهد«. 

ویژگی هایی که ســبب شــده اند 
پالستیک در بازار جهانی تا این حد 
مهم باشد همان هایی هستند که 
آن را به آالینده ای فراگیر تبدیل 

کرده اند: 
دوام و مقاومت در برابر تجزیه. 

در نظر دکتر گیر، ما دربارۀ عواقب 
درازمدت این میزان پالســتیک و 
انهدام آن اطالعات کافی نداشتیم. 
»اکنون پالســتیک خیلی سریع 

انباشته می شود و دیگر تجزیه هم 
نخواهد شد، پس راهی جز تلنبار 

شدن ندارد«. 
وی افزود: »فکر می کنم، اگر توجه 
کنیم، انواع عواقب ناخواســتۀ آن 
را می بینیم. خوشحال خواهم شد 
اگر بفهمم تولید این زباله ها صرفًا 
مشــکلی زیبایی شــناختی بوده 

است«.
•

زیست...  The Plasticized Oceanتا ۲0۵0 زیر پالستیک دفن خواهیم شد!محیط 

Dimanche 17 septembre à 7h30
Oscar Peterson Hall
7141 Sherbrooke ouest
Metro Vendome, bus 105
Parking disponible
Info: 514 678-4030
Ticket: tapesh Digital : 514 223-3336
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ناهیدپاکروان
سفر به ایران 
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کوه نور، آدونیس و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (
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پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،۵ سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم .لطفا با شماره 
تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

فروش فرش
تعدادى فرش ایرانی  
 نائین کاشان وتبریز   
در انداره و طرح هاى 

مختلف بفروش می رسد. 
تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-696-1590
         514-814-6577

آمــوزش
      IELTS  مکالمه  و
ادیت مقاالت دانشجویی

توسط استاد قدیمی موسسه 
کیش و سفیر

با  مدرک کارشناس ارشد  
  TESOL  

Tel.: 514-929-3937
pd2nov0117

استخـدام
به یک خانم برای انجام 

کارهای منشی گری در دفتر 
کمپانی نیازمندیم: 

آشنایی به زبان انگلیسی و 
کامپیوتر ضروری است. 

Tel.: 514-999-2480
P2esp7

آمــــوزش 
خصوصی ریاضی

آمادگی برای آزمون های 
 GRE، ،مدارس، دانشگاه ها

GMAT، CEGEP و …
علی صبری کارشناس مهندسی 
برق و کارشناس ارشد ریاضی از 

دانشگاه های تهران و کوئین کانادا؛ 
آموزش به زبــان های 

فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

Tel.:438-990-6529

آمــــوزش 
نوازندگی پیانو

کالسیک، پاپ و ایرانی در سطوح 
مبتدی تا پیشرفته

علی صبری با بیش از 20 سال 
سابقه در نوازندگی پیانو

بهره گیری از متدهای قدرتمند و 
تخصصی برای کودکان، نوجوانان 
و بزرگساالن؛ آموزش به زبان های 

انگلیسی و فارسی

Tel.:438-990-6529

کامپیـو تر 
و  وبسایت
E v O L W E B
خدمات: نرم افزار و 
سخت افزار کامپیوتر

طراحی وبسایت 
 Google AdWords, 
Facebook Ads, SEO

Tel.: 514-649-9366
Pd2june17

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

پرستــار
نگهداری از مادر و نوزاد 

در بیمارستان 
هنگام زایمان 

)اعظم  _  پرستار(

شماره تماس:
514-806-7870

azag17

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

استخدام
 کمپانی حمل و نقل 

به یک نفر راننده 
برای انجام کارهای 

دفتــری نیازمندیم. 
تلفن اطالعات: 

Tel.: 514-892-5433 
azjan01

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم: 
تلفن اطالعات:  احمد

Tel.: 514-651-2661
abedi free

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

    Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From September 25th to December10th
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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 افقي:
1 - دروازه ب��ان – يك��ي از غذاهاي 

اصيل ايراني
2- دردمند شدن – عدد يك رقمي 

– نام پسر طهماسب – مخفيانه
3- تاك – اس��لحه ساز – به معني 

لقب – رود آرام
4- حقوق دائمي قديم – هنوز شاد 

نشده – جيحون قديم
5- پاكت لباس! – گذرگاه – شهری 

در استان چهارمحال و بختياري
6- دع��وا ب��راي خي��رات آن 
 نيس��ت – س��رزمين هزار معبد – 

قريحه شعري
7- س��بزي نقلي – سبيل – جزيره 

معروف اندونزي
8- ماض��ي ش��دن – جداش��ده – 

ضدگرسنگي – همراه لرز
9- نهاي��ت، مقص��ود – خ��وراك 

سنجاب – پسوند حرفه ساز
10- تاس – مركز ايرلند جنوبي – مرتاض

11- هواي خنك متحرك – طناب ميان ستون فقرات – مهمانخانه
12- قبل از افاده مي آيد – تير پيكاندار – روزنامه

13- دندانه سوهان – ريزه آتش – قسمت كننده  - مادر عرب
14- پيش، جلو – دل آزار كهنه – پايين – هلهله شادي

15- اولين فضانورد تاريخ – صف

 عمودي:
1 - روكفشي – پدر مرثيه سرايي

2- واجب و ضروري – لقب اروپايي – چه چيزي؟ - پاره و بخش
3- فرمان اتومبيل – الزم بودن – نيام شمشير – محل ورود

4- برتري ها – من و جنابعالي – جدول نجومي
5- ماه هفتم سال قمري – با گفت آيد – ابزار تزريق

6- بسيار بخشنده – از نان هاي سنتي ما – نيروها، زورها
7- نمو – پول سابق آلمان – دوختن شكاف

8- پراكندگي – پدرزن حضرت موسي )ع( – سوغات قمصر – تولد
9- مركز افغانستان – با سرعت – از مشتقات نفتي

10- س��نگيني – آزرده شدن 
– روان

11- جس��ت وجوگر – دوا – 
پيراستن به شيوه باغبان

12- مرغ سعادت – جانشين 
او – دختر بي پدر

13- چاشني ساالد – گرداب 
– توليدكننده – سمت و سو

14- مقاب��ل باخ��ت – خرس 
فلك��ي – ضدف��راخ – حافظه 

جانبي رايانه
15- لق��ب ام��ام س��جاد )ع( 

چهارمين امام شيعيان – قمر

 افقي:
1 - م��درك – بن��اي تاريخ��ي 

كنگاور
2- نگاه كردن – لوس – ناپديد، 

غايب – اولين قوم ايراني
3- چرك زخم – غالم س��لطان 
محم��ود – روز چهارده��م ماه 

شعبان – پايين حوض
4- دوقلو – مخفف كاه – گال

5- س��پاس – تنگ��ه معروف – 
توزيع كننده

6- ن��ام ب��اوت مداف��ع س��ابق 
منچس��تر – كشور سري بگاوان 

– بزرگ شدن
7- توپ پارچه – با س��نگ هاي 

قيمتي سرو كار دارد – ظرف
8- عزي��ز عرب – ب��ا پريدن آن 
برق مي رود – درياچه قزاقستان 

– جهت
9- شمارك – پاسبان – كريم

10- پسوند حرفه ساز – شهد – حالتي از ماده
11- ارث برنده – پول كانادا – چاق

12- بت جاهليت – تشك موس – به نيكويي ستودن
13- نوعي گياه معطر – الستيك رويي چرخ – لقب شيطان – كدو تنبل

14- يك چهارم – حرف همراهي - فلج – از بازي هاي توپ و چوب
15- اثري از لويي هنري الروشفوكو – طبع

 عمودي:
1 - گياه سرشوي – يكي از بزرگترين توليدكنندگان خودرو در سراسر جهان

2- آجر نصفه – روز – رمق آخر – كم دلي
3- درنده – دشوار – كيسه زر – شمردن

4- ظرافت – حرف هجدهم الفباي ابجد – نوشتن رسمي بر كاغذ
5- رفيق – كلمه تعليل – سرسراي هتل
6- لج – بالغ و كارآمد – سرآغاز شكست

7- مخترع اتومبيل بنزين سوز – به هيچ وجه – درختچه اي زينتي
8- محل ورود – پانصد هزار قديم – مقابل خراب – شلوار جين

9- توده بسيار بزرگ برف – صداي خطر – پرتاب سنگ
10- امر به نگريستن – شهرك زراعي قزوين – خبر پرسيدن

11- هدف – پول چين – 
آغشته به سم

12- قط��ار – ب��رج كج – 
كاسه سر 

13- دريا – بي ذوق – فيلم 
افشين ش��ركت – بازكن 

آذري
14- تاجيك – جگر سفيد 
– بيداد – مركز بنگالدش

15- هافب��ك دفاع��ي 
س��ابق تيم مل��ي هلند – 
 نوعي خ��ودروي صحرايي 

محكم

حل جدول عادی شماره 5521 حل جدول ويژه شماره 5521

 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.
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 يوز پلنگ هاي خوش شانس
يوزپلنگ ايراني  خيلي خوش شانس  
بود كه به محض خيز برداش��تن براي 
جام جهاني، سپ بالتر رئيس فيفا هم 
به ايران آمد. يوز  آس��يايي)ايراني( از 
روزي ك��ه آرش نورآقايي كارش��ناس 
گردشگري پيش��نهاد داد تا نقش آن 
روي لب��اس و وس��ايل تيم ملي حك 
ش��ود با پيگيري هاي محمد درويش 
کارش��ناس محيط زيس��ت، حماي��ت 
رسانه ها ومس��ئوالن ميراث فرهنگي، 
محي��ط زيس��ت و ورزش آنقدر پيش 
رفت تا موافقت و حمايت بالتر را هم 
جلب كرد. حمايتي كه بس��ياري را به 
اين نتيجه رسانده  كه يوزهاي ايراني 
ك��ه تعداد آنها را بين 50 تا 70 قالده 
مي دانن��د با غ��زاالن تيزپاي تيم ملي 

خواهند دويد.  
به گفته »ن��ور آقاي��ي« حاال هم، 
او و همكاران��ش يك��ي از عكس هاي 
ي��وز ايراني)آس��يايي( را انتخ��اب و 
پيكس��ل بندي كردن��د تا  ب��ا حضور 
10 ه��زار نف��ر داوطل��ب در يك��ي از 
استاديوم هاي ورزشي كشور اجرا شود 
و تصوير بزرگي از يوز ايراني به نمايش 
درآي��د. اجرايي كه البته تأمين هزينه 
آن -كه به گفته نورآقايي 100ميليون 
تومان مي شود-نياز به حضور خيراني 
 دارد ك��ه دغدغ��ه محيط زيس��ت 

دارند. 
اين اي��ده بازه��م از س��وي آرش 
نورآقاي��ي مطرح ش��ده و  پيكس��ل و 
بخش بندي عكس يوز ايراني توس��ط 
»زيب��ا كش��اورز پي��ر« و »مهرنوش 

زمانيان« انجام گرفته است. 
آنها اعتقاد دارند ك��ه اين طرح از 
چند منظر مي تواند حائز اهميت باشد. 
اول اين كه يك اتفاق بزرگ فرهنگي 
خواهد بود چرا كه مي تواند نمادي از 
حمايت ورزش و دوس��تداران فوتبال 
از ي��ك گونه حيواني به عنوان نمادي 
از محيط زيست باش��د. نورآقايي هم 
اعتق��اد دارد ك��ه  بازت��اب خبري آن 
درخ��ارج و داخل ايران  به ش��ناخته 
ش��دن اين گونه مه��م حيواني كمك 

خواهد كرد. 
اجراي چنين ايده هايي در خارج از 
ايران بس��يار پرطرفدار، جذاب و حائز 
اهميت اس��ت و در افتتاحيه بسياري 
از برنامه ها و يا توس��ط طرفداران يك 
تيم مش��خص بارها انجام شده است. 
نورآقاي��ي هم اعتق��اد دارد كه اجراي 
اين طرح پي��ش از رفتن تيم ملي در 
جل��ب توجه نگاه جهانيان به وضعيت 
يوز ايراني مؤثر اس��ت.  نگاهي جهاني 
كه مي  تواند كمك هاي مالي زيادي را 
براي حمايت از يوز ايراني جلب كند، 
همان طور كه ببر نپال توانس��ت توجه 
لئوناردو دي كاپري��و، را به خود جلب 
كند و س��ه ميلي��ون دالر كمك از او 

بگيرد.
ستاره فيلم هاي »گتسبي بزرگ«، 
»م��رده« و »تايتانيك« اين پول را  از 
طريق مؤسسه خيريه خود، به حمايت 
مالي از صندوق جهاني حيات وحش 

  محي�ط زيس�ت ايران 
ه�م  ب�ا مدد گرفت�ن از 
ش�خصيت هاي بين الملل�ي 
سينماي  ملي خود چون »عباس 
كيارستمي«، »اصغر فرهادي«، 
»بهرام بيضايي«، »امير نادري«، 
»بهم�ن فرم�ان آرا«، »داريوش 
مهرجويي«، »سوسن تسليمي« 
و... مي تواند در اين حوزه دست 
به ظرفيت سازي زده و نامداران 
ثروتمن�د س�ينماي جه�ان را 
ترغي�ب ب�ه حماي�ت از ط�رح 
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در 
 اي�ران و ديگ�ر طرح ه�اي 

مشابه كند

   بالت�ري ك�ه  خ�ود را 
نماين�ده ي�وز ايران�ي 
مي داند و  مي گوي�د: »ما از اين 
موضوع استقبال مي كنيم. خودم 
از نمايندگان كار در اين موضوع 
ب�ودم و ارزش اي�ن كار را ب�ه 
خوب�ي مي دان�م. در ب�ازار داغ 
بين الملل�ي اس�تفاده از اي�ن 
موضوع ها مي تواند خيلي خوب 
باش�د. اين كه بخواهيد از نماد 
جان�وري حت�ي در لباس ه�ا 
اس�تفاده كنيد مورد استقبال ما 

است.«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 س ا ل ا د س و پ ر م ا ر ك ت

2 ع د و م ق ا ي س ه ش د ن ي

3 ا غ ل ب ا م ا ر س ر ي ش م

4 د ا و و ر ا ر غ ل ا ف ا

5 ت م ق ا ر ن گ ز ا ف پ ر

6 ب ل و ف ف ر ا خ گ ي س

7 ب ن ا م ت ب ا د ل ا ي ا ت

8 ك ا م و ا س خ ن ا ب ت د ا

9 ت ي ي ن م ن ت ه ي ر ا ه ن

10 ا ر ه خ ر د ه ق ه ا ر

11 ش ه ش ا خ ه م ه ر ه ي س

12 ن خ ا ل ص م ع د ي ا ك و

13 ا ر ا ب ه ت ه م ت م و ج ر

14 م و ل ا ا ب ي ا ر ي ر و ي

15 ه م ي ش ه ب ه ا ر د ل ه ر ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ك ا ب و س ن و ر و ف ي د ب ك

2 ا ه ن ا خ ت ل ا ل ت ي ن ا

3 ر م ا ن م ا ر ك ت ي ا ت ر

4 ت ي م ا ر ي م س ا م ر ل

5 ن ت ا ي ر ج ب ا ل ه س م

6 ا م ا ن ه ي ز م س ر ا

7 خ ف گ ي و ا ك ن ش س ي ا ر

8 ا ر ا د ي س ت م م ن ا س ك

9 ر ا ه ي ك و ا ك ب ك و ر س

10 پ ر ي م ا د ر ي و ر ش

11 و ي ب ا ل ن ك م ر و ن س

12 س م ا ن ا پ ل د ن ب ا ل

13 ت ا ر م ي ب ي ا ن ه ر ا س

14 ا ش و ب ت پ ا ن چ ه ا م ل

15 ن و ر و ز ب ا م ه ب ه ي ن ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

   در من آهويي است
 بهمن نجفي*

* محيط بان بازنشسته

اي آدميان؛ چه آن وقت كه آنقدر زياد بوديم كه س��الطين حاكم بر ش��ما ما را قالده 
قالده براي آموزش و ش��كار به دست »يوزبان ها« مي سپردند و چه حال كه بايد روزها و 
ساعت ها دس��تتان را سايبان چشمتان كرده يا چشم هايتان را از »دوربين كشي« نابينا 
كنيد تا ما را ببينيد محتاج حمايت شما بوده ايم. يادم نمي رود كه يوزپير ما از قرن گذشته 
مي گفت: وقتي موتورهاي وحشتناك نبودند، وقتي ماشين نبود؛ چه راحت در سايه بوته 
»تاغي« مي آرميديم و از فاصله كمي، خوردِن چاييِ ساربان بي موتور و شتردار ِبي آزار را 
مي نگريس��تيم. ياد آن دشت هاي بي موتور، سرزمين هاي امن، ساربانان ني نواز بي سالح، 
س��ايه هاي بدون خون، بوته هاي سبز، آس��مان فارغ از دود و آرامش دلنواز بدون صداي 

ناهنجار به خير.
اي آدمي��ان؛ حال كه پس از نابودي ش��ير و پس از آن بب��ر ايراني، به فكر نجات اين 
حيوان دورافتاده كويري كه تعدادمان در آسيا از دو برابر مجموعه انگشتان دست و پاي 
يك نفر بيشتر نيست افتاده ايد، حال كه مي خواهيد از انقراض ما جلوگيري كنيد، حال 
كه باور كرده ايد ما بدون حكمت نيامده ايم، حال كه فقط به خاطر تبديل پوست زيبايمان 
به پالتو، گرد هم نيامده ايد من يعني يوز به نمايندگي يوزهاي ديگر، به نمايندگي شيرها 
و ببرهاي��ي ك��ه رفته اند و ديگر نخواهند آمد و به نمايندگ��ي جانوراني كه اينك من در 
رأس هرم كميابي آنها  ايس��تاده ام از ش��ما مي خواهم به درستي حفاظتم كنيد، نگهبان 
بيش��تري در زيس��تگاه هاي بزرگ و پراكنده من بگماريد و آنگاه براي ش��ناخت بهتر و 
بيش��تر من، براي بهره برداري از رازهاي پيچيده زيس��تگاه، جوالنگاه، بدن و حركت من، 
ايستگاه هاي مطالعاتي در حاشيه قلمروهايم داير كنيد و با مطالعه و تحقيق ببينيد چرا 
آفريده ش��ده ام، چرا غ��رور دارم، چرا خجولم، چرا با آن كه ق��درت دارم و در عرض چند 
ثانيه مي توانم بهترين دونده ها را به چنگ بياورم فقط به اندازه نيازم شكار مي كنم، چرا 
براي خوردن مانده غذايم برنمي گردم، چرا نمي توانم تمام توله هايم را به ثمر برس��انم و 
 هزاران چراي ديگر و چگونه ساخته شده ام كه با سريعترين حركت در ويراژهاي تعقيب 

به زمين نمي خورم.
از شما مي خواهم كه براي حفظ من وهمه جانوران آنچه مي توانيد به انجام رسانيد.

اي آدميزاد، خلوتي به دس��ت آور و بر مركز ديدگانت ش��و، آنگاه از دقيقترين زاويه 
ديده ات گذشته ها را بنگر، نگريستني عميق، نه فقط با چشم َسر كه چون آدميزاده اي وتو 
را اشرف مخلوقات گذاشته اند، سزد كه دلت را به ايوان چشم خوانده و از مغزت نيز بخواهي 
تا در اين گردهمايي، گذشته بيني، در خانه چشمت جلوس كند.آنگاه چشم انداز گذشته 
را خوب بنگر و صحنه ها را زود نگذر. آنجايي كه نه تنها سرسلسله جانوران جنگل وجود 
دارد، بلكه با دارودس��ته و زيردستانش برو بيايي داشته و در بيشه ها با خاطرجمعي قدم 
مي زده است. يك لحظه، همان صحنه، در همان مكان ها را در منظره كنوني بنگر كه نه 
تنها سلطان ما بلكه اثري از دودمانش ديده نمي شود، سپس به صحنه ديگري قدم گذار و 
دورنماي ببر و وضعيت حال او را بنگر، نزديكان ما كاراكال، گربه وحشي، پاالس، گوره خر، 
جبير و خود ما را ببين، رنگ و زيبايي آفتابي آن زمان و حالت كنوني اش را در كنار زرده 

تخم مرغ محلي و نوع ماشيني اش قراربده و هر دو را مقايسه كن.
 به شفافي سپيده آن زمان بنگر، به سايه هاي سرد گرماي تابستان زير درختان مقاوم 
كويري آن زمان نگاه كن و به سايه هاي كناره هاي رودخانه هاي بي روحي برگرد كه انگار با 

زغال كاروانكش رنگشان زده اي.
بگو ببينم اي آدميزاد چرا سلطان ما را بردي، چرا ببر زيباي ما را چنان كردي و چرا 
ما را و زيس��تگاه هاي ما را چنين نمودي تا تعداد چند هزاره ما فقط همين كه مي بيني 
باشيم. اي انسان سوگندت مي دهيم به آفريدگار، به زمين و به سايه هاي قشنگ گذشته، 
به درختان زيبا، به رنگ هاي قشنگ پرندگان، به زمان هاي بدون موتور، به فضاهاي بدون 
آلودگي، به تعادل، به آب ها و خاك هاي پاك، به طبيعت گذشته، به سرزمين ايران، به آسيا 
و ب��ه كره زمين كه مرا درياب، گله هاي قوچ و ميش و جبير و خرگوش و همه گونه هاي 
جانوري و گياهي را قدر بدان و بر ما نگهبانان زيادي بگمار، آنگاه تحقيق و تبليغ درباره ما را 
در بين همه نفراتت آنقدر زياد كن تا آنهايي كه ما را نمي شناسند، بشناسند و ما را مزاحم 

ندانند و فقط در انديشه تهيه پالتو از پوستمان، خيره خيره نگاهمان نكنند.

یوزنامه

)WWF( پرداخت��ه اس��ت. كم��ك 
مالي دي كاپريو به طور مشخص براي 
افزايش جمعيت ببر در نپال تا س��ال 
2022 پرداخت شده است. كمكي كه 
در نهايت قرار اس��ت به توانمندسازي 
محيط بان��ان و افزايش ضريب امنيتي 
زيستگاه ها براي زادآوري ببرها منجر 

شود. 
سال 2022  براساس تقويم چيني 
س��ال »ببر« است. همان سالي كه در 
ايران و برخي كشورها به عنوان سال 
پلنگ ش��ناخته مي ش��ود. دي كاپريو 
اميدوار اس��ت كه كمك س��ه ميليون 
دالري اش به دو برابر ش��دن جمعيت 
ببر نپال كمك كند. ببر نپالي همانند 

»ي��وز ايراني« در خط��ر انقراض قرار 
دارد. سراشيبي كه »تخريب زيستگاه« 
و »افزاي��ش ش��كار غيرقانوني« پيش 
پ��اي اين ببر گذاش��ته اس��ت. همان 
سرنوشتي كه براي يوز ايراني رقم زده 
شده  و پيش از آن ببر و شيرايراني را 

به نيستي كشانده است. 
بنياد خيريه دي كاپريو پيش از اين 
ه��م  به افزايش جمعيت ببر در پارك 
ملي »ترايي بارديا« نپال كمك كرده 
و اين گونه را  از  18 قالده به 50قالده 
رسانده است. »كارتر رابرتس« رئيس 
صندوق جهان��ي حيات وحش اعتقاد 
دارد ك��ه  تأثير بني��اد دي كاپريو در 
دستيابي به نتايج واقعي براي حفاظت 
روي زمي��ن و توانمندس��ازي جامعه 
بومي بي��ش از هركج��ا در نپال قابل 

مشاهده است.
بني��اد دي كاپري��و همچني��ن  به 
حفاظت »آخري��ن پهنه هاي طبيعي 
زمي��ن« و »ايج��اد رابط��ه هماهنگ 
بين جامعه انساني و طبيعت« كمك 
كرده است. براساس آمار موجود  اين 
بني��اد اوايل س��ال مي��الدي تاكنون 
توانس��ته  38/8 ميليون دالر از طريق 
حمايت ه��اي مردم��ي و ح��راج آثار 
هنري در گالري »كريستي« نيويورك 

كمك مالي جمع آوري كند. 
بر اس��اس اع��الم WWF، كمك 
مالي ب��راي ببرهاي نپال، نخس��تين 
مح��ل ص��رف كمك ه��اي مال��ي 
جمع آوري ش��ده از طريق حراج آثار 

هنري توسط اين بنياد است.
»محمد درويش« عضو هيأت علمي 
مؤسس��ه تحقيقات جنگل ها و مراتع 

كشور اعتقاد دارد، محيط زيست ايران 
هم  با مدد گرفتن از ش��خصيت هاي 
بين الملل��ي س��ينماي مل��ي خ��ود 
چ��ون »عباس كيارس��تمي«، »اصغر 
فره��ادي«، »بهرام بيضاي��ي«، »امير 
نادري«، »بهمن فرمان آرا«، »داريوش 
مهرجوي��ي«، »سوس��ن تس��ليمي« 
و... مي توان��د در اين حوزه دس��ت به 
ظرفيت سازي زده و نامداران ثروتمند 
سينماي جهان را ترغيب به حمايت از 
طرح حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در 
ايران و ديگر طرح هاي مشابه كند. او و 
بسياري ديگر از فعاالن و كارشناسان 
اعتق��اد دارند كه اين اق��دام تا اندازه 
بس��يار زيادي مي تواند ب��ه ماندگاري 

طبيعت ايران كمك كند؛ بستري كه 
هنوز بوجود نيامده است. 

 دي كاپريو به جای فردوسي پور
درحالي كه دي كاپريو 10ميليون 
دالر خ��رج حفاظ��ت از بب��ر نپ��ال 
مي كند در اين س��وي ماجرا اما عادل 
فردوس��ي پور باوج��ود انتظارات��ي كه 
از او م��ي رود، حضور بالت��ر در جمع 
محيط زيس��تي ها و در م��وزه تن��وع 

زيستي را زير سؤال مي برد. 
بالتري ك��ه  خ��ود را نماينده يوز 
ايراني مي داند و  مي گويد: »ما از اين 
موضوع اس��تقبال مي كنيم. خودم از 
نمايندگان كار در اي��ن موضوع بودم 
و ارزش اي��ن كار را به خوبي مي دانم. 
در ب��ازار داغ بين الملل��ي اس��تفاده از 
اين موضوع ه��ا مي تواند خيلي خوب 
باشد. اين كه بخواهيد از نماد جانوري 
حت��ي در لباس ه��ا اس��تفاده كني��د 
مورد اس��تقبال ما اس��ت.« در نهايت 
او و معصوم��ه ابت��كار به اي��ن نتيجه 
مي رس��ند ك��ه در نامه اي مش��ترك 
ب��ه »بان كي مون«  دبيركل س��ازمان 
ملل متح��د از او بخواهن��د از ط��رح 
اس��تفاده ايران از نماد يوزپلنگ روي 
لباس تيم ملي فوتبال در جام جهاني 

برزيل حمايت كند. 
همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
اين نام��ه فوتبال را به عن��وان ابزاري 
مناس��ب براي  تروي��ج و تبليغ صلح 
و حفاظ��ت از محيط زيس��ت در همه 
جهان ذكر مي كنند. اين نامه توس��ط 
برنامه محيط زيس��ت ملل متحد با نام 
اختصاري »يوان اي پي- UNEP« كه 
نهادي وابسته به س��ازمان ملل متحد 
اس��ت به دس��ت بان كي مون رس��انده 
مي شود. ايده نوشتن اين نامه پس از 
ديدار معصومه ابتكار و س��پ بالتر در 
محل سازمان حفاظت از محيط زيست 
اي��ران ش��كل گرف��ت. در آن دي��دار 
در پاي��ان صحبت هاي بالت��ر و ابتكار 
طرفين عن��وان كردند كه اين پيام به 
اطالع دبيركل س��ازمان ملل رسانده 

شود.
از سوي ديگر واكنش فردوسي پور 
و فتح اهلل زاده به درج تصوير يوز ايراني 
روي پيراه��ن تي��م مل��ي درحالي به 
ناراحتي افكارعموم��ي وفعاالن حوزه 
منجر ش��ده  كه پيش ازاين ش��ركت 
ايران خودرو حمايت خود را از آهوان 
ايراني اعالم داشت و 5 سال حفاظت 
از آن را ب��ه عهده گرف��ت. در همين 
راس��تا آهوي ايران��ي به نم��اد ايران 
خ��ودرو تبديل ش��د و آرم برجس��ته 
آهوي ايران��ي روي پيراهن بازيكنان 

آن قرار گرفت.  
ع��ادل فردوس��ي پور پي��ش ازاين 
ه��م دس��ت رد ب��ه س��ينه فع��االن 
ميراث فرهنگ��ي و گردش��گري زد 
وحاضر نشده بود در برنامه 90 درباره 
يوزپلنگ ايراني و حك نقش آن روي 
وس��ايل تيم ملي صحب��ت كند. اين 
درحالي اس��ت كه كارشناسان حوزه 
محي��ط زيس��ت و مناب��ع طبيعي از 
جمله افش��ين عليزاده شعباني، عضو 
هيأت محيط زيس��ت دانشكده منابع 
طبيعي هم اعتق��اد دارند درج تصوير 
يوز ايراني روي پيراهن ملي مي تواند 
توج��ه جامعه جهاني را ب��ه اين گونه 
درمع��رض انق��راض جلب كن��د و از 
انقراض اين گربه س��ان زيبا جلوگيري 

كند. 
به گفته او اين گونه جانوري اكنون 
در جه��ان منق��رض ش��ده و فقط در 
مناط��ق بياباني و كوي��ر ايران زندگي 
مي كن��د و از گونه ه��اي ب��ا ارزش و 
گوشتخوار بوده كه نيازمند توجه الزم 

براي جلوگيري از انقراض است. 
بر اساس آمارها اكنون تخمين زده 
مي ش��ود حدود 70 قالده از يوزپلنگ 
ايراني و آس��يايي در استان هاي يزد، 

سمنان، خراس��اني رضوي و جنوبي، 
اصفهان و كرمان وجود داشته باشد.

البته ب��ه گفته »هوم��ن جوكار«، 
مدي��ر ط��رح بين الملل��ي يوزپلن��گ 
آسيايي بر اس��اس قوانين فدراسيون 
جهاني فوتب��ال درج هرگون��ه تبليغ 
روي پيراه��ن تيم ه��اي حاض��ر در 
جام جهان��ي ممنوع اس��ت ما به دنبال 
يافتن راهكارهاي الزم براي اس��تفاده 
از اين نماد در اين بازي ها هستيم.« 

او مي گويد هدف اوليه اين اس��ت 
كه از اب��زار فوتبال براي شناس��اندن 
وضعيت يوز ايراني )آس��يايي( و نفوذ 
چش��مگير آن در مي��ان هم��ه مردم 

جهان استفاده  شود. 
به گفته جوكار تاكنون تالش هايي 
ب��راي آگاه��ي دادن به م��ردم در اين 
رابط��ه انج��ام ش��ده  اما قطع��ًا نفوذ 
اين موضوع به واس��طه فوتبال بس��يار 
باالتر خواهد رف��ت. در اين چارچوب 

مي خواهي��م ه��م نقاط ضع��ف و هم 
نق��اط قوت وضعيت ي��وز ايراني را به 

افكارعمومي دنيا معرفي كنيم. 
وقتي تيم ملي كشورمان بازي دارد 
هم��ه فوتبال آنها را ن��گاه مي كنند از 
م��ردم نقاط ش��مال ش��هر ته��ران تا 
دورافتاده ترين روس��تاهاي كشور، به 
اين ش��كل مي توانيم پيام حفاظت از 
يوز ايران��ي را در س��طحي فراگير به 

همه مردم برسانيم.«
بدون شك حضور يوزهاي ايراني در 
آوردگاه جهاني برزيل، توجه بسياري 
از نهادها و فعاالن حوزه محيط زيست 
در جهان را به خود جلب خواهد كرد؛ 
بوي��ژه با عملكرد ظريفي كه  ايران در 
ژنو  داش��ت، شرايط بس��يار مطلوبي 
براي همكاري ه��اي بين المللي پيش 
آمده اس��ت. بنابراي��ن يوزهاي ايراني 
دوس��تان خوبي پيدا خواهند كرد كه 

يكي از آنها شايد دي كاپريو باشد. 

بازي تداركاتی يوز ايراني
 تالش هاي مقدماتي براي حضور یوزهاي ایراني 

در جام جهاني برزیل ادامه دارد

 زهرا کشوری

»لئوناردو دي كاپريو«، ستاره هاليوود سه ميليون دالر به طرح حمايت از ببر »نپال« هديه كرد، درست پس از 
آن كه عادل فردوسي پور در برنامه »نود«، حضور »سپ بالتر«رئيس فيفا را در جمع محيط زيستي ها و حمايت 
او  از حك نقش يوزپلنگ ايراني روي پيراهن تيم ملي زير س�ؤال برد و »فتح اهلل زاده« مدير عامل باش�گاه 
اس�تقالل از مس�ئوالن ورزشي خواست به جاي نش�ان دادن مرغ و گوسفند به بالتر با مديران ليگ برتري 
جلسه بگذارند. لحن فتح اهلل زاده اعتراض گروه هاي مختلف را در پي داشت و به نامه نگاري يكي از محيط بانان 
يوز به او منجر شد. هرچند بالتر پيش از اين كه به سوئيس برود اعالم كرد كه  او  نماينده يوزپلنگ ايراني 
است و سعي مي كند،  يوزپلنگ را نماد پيراهن ورزشكاران كند. همچنين او به محض  رسيدن به »زوريخ«، 
در نامه اي مراتب تش�كر خود را از »معصومه ابتكار« رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست  اعالم كرد اما 
افكارعمومي مي پرسد كه چرا زماني كه آلودگي هواي كالنشهر، حتي يك پياده روي ساده را از شهروندان 
آن گرفته، حمايت از نماد زيست محيطي ايران بايد با چنين برخوردهايي رو به رو شود؟ »آرش نورآقايي« 
كارشناس گردشگري و پيشنهاد دهنده نخست حك نقش يوز روي پيراهن تيم ملي در گفت وگو با ايران از 
برنامه جديدي خبر مي دهد. برنامه اي كه در صورت حمايت خيران و تأمين مبلغ 100 ميليون تومان هزينه 
آن، يوز ايراني پيش از آن كه به جام جهاني برود، در استاديوم آزادي به بازي خواهد آمد و با حضور 10 هزار 

نفر تصوير بزرگي از اين گونه به نمايش درخواهد آمد. 

فعاالن حوزه محيط زيست و گردشگری قصد دارند نقش يوز ايرانی را با حضور 10 هزار نفر در استاديوم آزادی به تصوير درآورند
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

�������
�������

������

�����

����
	�����
	����

����������������������������

����������
	������������������

POISSONERIE & BOUCHERIE

����
�����

����
�����

�����
����

���

�	��

���

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

���
	����

������	���

�����
	����

�����������
	���

������������
���


���� �����������

����	�������

���	�������

����������
	������������������

������������������������������������������
	����������	���
��������������������������� �

���������� ����
�������������� ������

�������������������
��������
	�
	�������

����������

6$ 99

����

����������������

��������������

�
������������������������������	�������

�������������������

�������������������������������

�

������� �����
���������������

2$ 99
����

�����
���	���

��
�

�� ���

������
����

����������
����������
	����

��������������������� 

�	������������

����������	���
�����������������������������
�������������������¡

��������������� ����¢�£���¤
�������������������¥����¥�
��¤

��������������������������������������	��������
����

���������	����������������������	������������

����������
¦�����	�������������

Best Se v ce, r i

Best Quality  ,

est pri e...
B

c  

��� �����
������

�����

�����
�
������

������

�§�
���

��������
�

�
����������� �����

����������¡���������£�����̈ �������
����������¡���¢������©�£�ª���

������
���������

� ����

�����

���	

���¥���
��

«�

�������������¬�����¦�������
¦��

���
���

���������
���

����
��®� ���� �̄��

��	� �®�°����̄
���

����±
�

�

� � �²�³́

� � �����

����ª
������

���

���������������������µ�	�����

�¶����¶���·�³��

���¥���̧ ���
������«¹�

�����ª��
���������£� ������¡
����������

�ª��������������������
�¹���º�»����¼������	�������������������½������
��������¦����������
¦���½����
��������¶�����¢��������¢�£����������������¢�����
�©����̧����½�����

�� ����� �
�����������

���
����

� ��� ��
��£� �����«�

�
�����
��
�������������

��	���

���������£�����̈ �������
��������³�������

�������
�������

������

�����

����
	�����
	����

����������������������������

����������
	������������������

POISSONERIE & BOUCHERIE

����
�����

����
�����

�����
����

���

�	��

���

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

���
	����

������	���

�����
	����

�����������
	���

������������
���


���� �����������

����	�������

���	�������

����������
	������������������

������������������������������������������
	����������	���
��������������������������� �

���������� ����
�������������� ������

�������������������
��������
	�
	�������

����������

6$ 99

����

����������������

��������������

�
������������������������������	�������

�������������������

�������������������������������

�

������� �����
���������������

2$ 99
����

�����
���	���

��
�

�� ���

������
����

����������
����������
	����

��������������������� 

�	������������

����������	���
�����������������������������
�������������������¡

��������������� ����¢�£���¤
�������������������¥����¥�
��¤

��������������������������������������	��������
����

���������	����������������������	������������

����������
¦�����	�������������

Best Se v ce, r i

Best Quality  ,

est pri e...
B

c  

��� �����
������

�����

�����
�
������

������

�§�
���

��������
�

�
����������� �����

����������¡���������£�����̈ �������
����������¡���¢������©�£�ª���

������
���������

� ����

�����

���	

���¥���
��

«�

�������������¬�����¦�������
¦��

���
���

���������
���

����
��®� ���� �̄��

��	� �®�°����̄
���

����±
�

�

� � �²�³́

� � �����

����ª
������

���

���������������������µ�	�����

�¶����¶���·�³��

���¥���̧ ���
������«¹�

�����ª��
���������£� ������¡
����������

�ª��������������������
�¹���º�»����¼������	�������������������½������
��������¦����������
¦���½����
��������¶�����¢��������¢�£����������������¢�����
�©����̧����½�����

�� ����� �
�����������

���
����

� ��� ��
��£� �����«�

�
�����
��
�������������

��	���

���������£�����̈ �������
��������³�������

�������
�������

������

�����

����
	�����
	����

����������������������������

����������
	������������������

POISSONERIE & BOUCHERIE

���
����

�����
����
���

����
���
���

�
�	
���

��

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

���
	����

������	���

�����
	����

�����������
	���

������������
���


���� �����������

����	�������

���	�������

����������
	������������������

������������������������������������������
	����������	���
��������������������������� �

���������� ����
�������������� ������

�������������������
��������
	�
	�������

����������

6$ 99

����

����������������

��������������

�
������������������������������	�������

�������������������

�������������������������������

�

������� �����
���������������

2$ 99
����

�����
���	���

��
�

�� ���

������
����

����������
����������
	����

��������������������� 

�	������������

����������	���
�����������������������������
�������������������¡

��������������� ����¢�£���¤
�������������������¥����¥�
��¤

��������������������������������������	��������
����

���������	����������������������	������������

����������
¦�����	�������������

Best Se v ce, r i

Best Quality  ,

est pri e...
B

c  

��� �����
������

�����

�����
�
������

������

�§�
���

��������
�

�
����������� �����

����������¡���������£�����̈ �������
����������¡���¢������©�£�ª���

������
���������

� ����

�����

���	

���¥���
��

«�

�������������¬�����¦�������
¦��

���
���

����
������

��

���
�

��®� ���� �̄��

��	� �®�°����̄
���

����
±�

�

� � �²�³́

� � �����

����ª
������

���

���������������������µ�	�����

�¶����¶���·�³��

���¥���̧ ���
������«¹�

�����ª��
���������£� ������¡
����������

�ª��������������������
�¹���º�»����¼������	�������������������½������
��������¦����������
¦���½����
��������¶�����¢��������¢�£����������������¢�����
�©����̧����½�����

�� ����� �
�����������

���
����

� ��� ��
��£� �����«�

�
�����
��
�������������

��	���

���������£�����̈ �������
��������³�������

�������
�������

������

�����

����
	�����
	����

����������������������������

����������
	������������������

POISSONERIE & BOUCHERIE

����
�����

����
����

����
�����

��
��


�	��
��

�

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

���
	����

������	���

�����
	����

�����������
	���

������������
���


���� �����������

����	�������

���	�������

����������
	������������������

������������������������������������������
	����������	���
��������������������������� �

���������� ����
�������������� ������

�������������������
��������
	�
	�������

����������

6$ 99

����

����������������

��������������

�
������������������������������	�������

�������������������

�������������������������������

�

������� �����
���������������

2$ 99
����

�����
���	���

��
�

�� ���

������
����

����������
����������
	����

��������������������� 

�	������������

����������	���
�����������������������������
�������������������¡

��������������� ����¢�£���¤
�������������������¥����¥�
��¤

��������������������������������������	��������
����

���������	����������������������	������������

����������
¦�����	�������������

Best Se v ce, r i

Best Quality  ,

est pri e...
B

c  

��� �����
������

�����

�����
�
������

������

�§�
���

��������
�

�
����������� �����

����������¡���������£�����̈ �������
����������¡���¢������©�£�ª���

������
���������

� ����

�����

���	

���¥���
��

«�

�������������¬�����¦�������
¦��

���
���

���������
���

���
�

��®� ���� �̄��

��	� �®�°����̄
���

����
±�

�

� � �²�³́

� � �����

����ª
������

���

���������������������µ�	�����

�¶����¶���·�³��

���¥���̧ ���
������«¹�

�����ª��
���������£� ������¡
����������

�ª��������������������
�¹���º�»����¼������	�������������������½������
��������¦����������
¦���½����
��������¶�����¢��������¢�£����������������¢�����
�©����̧����½�����

�� ����� �
�����������

���
����

� ��� ��
��£� �����«�

�
�����
��
�������������

��	���

���������£�����̈ �������
��������³�������

Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

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

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

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

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
----------------

پروین عبائی
Tel.: 514-675-4405

abaee:azsepfree

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 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

فروش پیانــو 
یک پیانوی ساده )کیبورد( 

مارك یاماها به فروش می رسد.
شماره تماس:

(514) 527-8944

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

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم مینا در ایران

ساعت تماس 12 تا 2 بعدازظهر بوقت مونتریال 
و 9 تا 12 ظهر بوقت ونکوور       مبلغ 2۵ دالر کانادا  

تلفـــــن اطالعــــات:  

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

)

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

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

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: 

CLASSIFIEDS

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی 

فروش 44 متر مغازه نوساز با همه امکانات و پارکینگ اختصاصی 
آدرس: شریعتی بین طالقانی و سمیه 

لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید: )خانم مدنی(
(416) 948-4317  

azjune’15U)

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

STORES
Montreal
3400 Crémazie Blvd. E.
514 722-1890

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January 26 and 27, 2013 only.

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

Saint-Léonard
6025 Jean-Talon E.
514 259-1890

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir 
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa 

partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas 
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$ 
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ / 

Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /  
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas 

et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$
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فروش سالن آرایش فرح
Salon Farah unisex
   اوکازیون بی نظیر

سالن آرایش 
با 16سال سابقه 
در محل شلوغ 
با مشتری ثابت

برای آگاهی از جزئیات بیشتر 
با شماره زیر تماس بگیرید: 

5388 Queen Mary Road 
Montreal Qc. H3X 1V3

Tel.: 514-971-3138
azjly1u

گل آرائی 
انجام کلیه گل آرایی برای 
مجالس  شما: عروسی، 
جشن ها، یادبود و غیره

Facebook: 
JAS Floral Decor 
matta@jasfloral.com
Tel.:514.567.0888

High quality, Canadian-made women’s clothing for sale!
Guaranteed exceptional prices…

Open to the public SATURDAYS  9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501 

MONTREAL  QC   H2N1C8

حراج پوشاک بانوان با کیفیت عالی
به قیمت باورنکردنی 

و  برترین سرویس 
در خدمت هموطنان عزیز 
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چگونه عکاسی در وضعیت 
»تنظیمات دستی« را بیاموزیم؟

اولیــن  از  نگارنــده  توصیــه 
قســمتهای مقالــه دنباله دار 
زبان  بــه  عکاســی  »آموزش 
خوش« همواره این بوده که از 
دوربین عکاســی، در وضعیت 
یا Manual استفاده  »دستی« 
کرده و حتی االمکان از عکاسی 
در وضعیت »اتوماتیک« احتراز 
نماییم. دلیل آن هم این است 
که گاهی دوربین در محاسبه 
برخی مولفه های ثبت تصویر 
دچار اشتباه شده، تصویری را که 

میخواهیم به ما نمیدهد. اگر هم نتیجه 
نسبتا خوب باشد، در حد یک عکس 
حرفه ای نبوده و فرقی با عکســهای 
آماتور نخواهد داشت. بنابراین عکاس 
بایــد خودش ابتکار عمل را بدســت 
گرفته و تصویــر را به بهترین صورت 
ممکن به ثبت برساند. اکثر دوربینهای 
دیجیتال دارای تنظیمات فراوانی بوده 
و یادگیری تمامی این تنظیمات تالش 

و همت خاصی را میطلبد.
اولین روش فراگیری تنظیمات مختلف 
دوربین، مطالعه کامل دفترچه راهنما و 
آگاهی از کلیه عملیات و توانایی های 
دوربین شماست. طبیعتا باید اطالعات 
جامعی از یک زبان خارجی داشــته 
تا بتوانید از نحوه کارکرد بخشــهای 
مختلف دوربین آگاه شوید. البته مشکل 
دفترچه راهنما این است که تکنیکها 
و اصول عکاســی را به شــما آموزش 
نمیدهد و به فرض دانستن کامل یک 

زبان خارجی، مطالعه دفترچه راهنما 
برای یادگیری تکنیکها و اصول عکاسی 
کفایت نخواهــد کرد. به عبارت دیگر 
در اکثر این دفترچه ها، فرض بر این 
است که کاربر، اصول عکاسی را از قبل 
میداند و فقط قسمتهای دوربین جدید 

را معرفی میکند.
روش دوم: جســتجو در اینترنــت و 
مطالعــه نظرات کاربران و عکاســان 
دیگر اســت که تجربیات خود را در 
معرض اســتفاده بقیه گذاشــته اند. 
منابع بسیار عظیمی در این زمینه در 
دسترس همگان بوده و میتوان خیلی 
از تکنیکهــای عکاســی در وضعیت 

»دستی« را بصورت آنالین فرا گرفت.
روش سوم: اگر زمان و حال و حوصله 
مطالعه دفترچه راهنما و یا جستجو در 
اینترنــت را ندارید، و ترجیح میدهید 
با ســرعت به نتیجه مطلوب برسید، 
میتوانید در یک دوره کوتاه و فشرده 
عکاسی شــرکت کرده و 
تکنیکهای عکاسی و نحوه 
کارکــرد دوربین را از یک 
عکاس حرفه ای بیاموزید. 
در »اســتودیو فوتوبوک« 
یک دوره فشرده طراحی 
ایــم کــه کاربران  کرده 
بتوانند موارد فوق را بدون 
اتالف وقت و به سرعت فرا 
بگیرند. مطالبی که در این 
دوره بــه کاربران آموزش 
میشود شــامل موارد زیر 

است:
• تشــریح ســاختار کلی 
دوربین عکاســی و اجزای 

داخلی آن: 
این قسمت بسیار  آموزش 

مهــم بوده و هنرجــو میتواند در هر 
شــرایطی تشــخیص دهد که درون 
دوربیــن چه اتفاقاتــی در حال وقوع 
بوده و بداند چگونه عکس را به بهترین 
وجه ممکن به ثبت برساند. 
یادگیــری ایــن بخش را 
میتوانیم با آموزش کارکرد 
موتور  مختلف  قسمتهای 
آموزش  زمان  اتومبیل در 
کنیم  مقایســه  رانندگی 
که در نهایت راننده بداند، 
در هــر ثانیــه چه عملی 
در موتــور اتومبیل انجام 
شــده تا کنترل بهتری بر 
روی اتومبیل و قسمتهای 

مختلف آن داشته باشد.
• تشریح اصول کلی و تکنیکهای پایه 
ای عکاســی که با تکیه بر آن، کاربر 
بتواند با دوربین خود عکاسی کرده و 
آن دانســته ها را بر روی هر دوربین 
دیگری نیز به منصه ظهور برســاند. 
در این بخــش مهمترین مولفه های 
ثبت تصویر از قبیل، مقدار گشادگی 
دیافراگم و اثــرات آن بر روی تصویر، 
سرعت شــاتر در زمان عکاسی با نور 
شــدید و یا در جــای تاریک، فاصله 
کانونی و اثرات آن بر روی تصویر، عمق 
میدان و رابطه آن با پیش زمینه و پس 
زمینه تصویر، حساسیت نور و انتخاب 
بهتریــن گزینه در جاهــای تاریک، 
عکاسی از اجسام متحرک، اصول ثبت 
پرتــره، انتخاب نوع نور و مفاهیمی از 

این قبیل به هنرآموز ارائه میگردد.
• پــس از انجام مراحــل فوق، نوبت 
تطبیق مطالــب ارائه شــده بر روی 
دوربین میباشد. به عبارت دیگر تک 
تک مــوارد فوق را بــر روی دوربین 
هنرآموز نشــان داده و به او میآموزیم 
که هر کدام از مولفه های تنظیم نور و 
ثبت تصویر را به صورت عینی بر روی 

دوربین خود تشخیص دهد.
• مرحله پایانــی، بکارگیری تمامی 
موارد فــوق به صورت عملــی و در 
محیط استودیو و ثبت تصویر میباشد. 
در این قســمت ســعی میشود که با 
توجه به خواســت و عالقه هنرآموز، 
ســبک خاصی از عکاسی به صورت 
فشرده و عملی به ایشان ارائه شده و 
خــودش بتواند عکس بگیرد. معموال 
اکثر کاربران ترجیح میدهند که موارد 

زیر را تمرین کنند: 
آمــوزش پرتــره مقدماتــی و انجام 
اصول آن بصورت عملی در استودیو، 
آموزش ثبت نورپردازی برای عکسهای 
خانوادگی و تصویربرداری از کودکان، 
عکس برداری در محیطهای کم نور و 

یا داخل منزل.
با توجه بــه عالقه اکثــر کاربران به 
عکاســی پرتره، همیشــه به کاربران 
توصیه میکنیم که یک مدل زیباروی 
و خوش سیما با خود به همراه داشته 
باشند تا به جای عکاسی از عروسک، 
از یک انســان تصویربرداری کرده و 
عکسهایشان به هدر نرود. در ضمن 
خانم یا آقای »مدل« هم یک سری 
فایل عکس عالی در استودیو بطور 
مجانی دریافت میکند و همه راضی 

و خوشحال خواهند بود!
این دوره آموزشــی فشــرده در دو 
جلسه به مدت یک ساعت و نیم و 
به قیمت 75 دالر برای هر جلســه 
به عالقمنــدان ارائه خواهد شــد. 
اگر میخواهید باز هم از این ارازنتر 
برایتان در بیاید و فقط نصف آن را 
بپردازید، میتوانید این دوره کوتاه را 
به صورت دو نفری گرفته و هزینه 

آن را با دوستتان قسمت کنید.
•

Costs of Living for International Students
With the fall semester fast 
approaching, I am going to 
take an in-depth look into 
the costs of studying in 
Canada as an international 
student.
Compared to many coun-
tries, the cost of getting 
an education in Canada is 
extremely affordable. 
You will need between 
$20,000CAD and 
$30,000CAD annually 
to live in Canada, which 
includes tuition costs and 
living expenses. 
However, this cost range is 
an average and will most 
likely fluctuate depending 
on the program which you 
are enrolled, the location 
of your school and living 
expenses. 
All Canadian cities have 
different costs of living so 
getting a precise number is 
next to impossible, but stay-
ing within the price range 
mentioned above should 
relieve you of any problems.

Tuition
Tuition expenses will differ 
from province to province 
and from school to school. 
The chart at the end of 
article will highlight the 
average tuition costs (in 
Canadian dollars) for full 
time international students, 
by field of study. 
Remember that the expenses 
associated with attending 
university include more than 
just tuition costs. You must 
also consider items such as 
books and costs of living 
and housing.

Citizenship & Immigra-
tion Canada obliges you to 
prove that you have enough 
money to meet your finan-
cial needs while attending 
school in Canada before you 
start. It is very important 
to begin sorting out your 
finances and if it applies to 
you, to start looking for a 
possible scholarship to help 
fund your education.

Housing
Most universities will offer 
on-campus residences for 
students, some of them 
strictly for scholars from 
abroad. But don’t get it 
wrong, getting accepted 
into a Canadian university 
doesn’t mean you will have 
a room to sleep in right 
away. Student must apply 
and register for on-campus 
housing separately from 
their application, and the 
cost will vary from school 
to school. The cost will 
mostly depend on whether 
or not you want a private 
room and some even come 
with the choice of having 
meals ready for you sporad-
ically during the day.
Most foreign students 
choose to live off-campus 
in an apartment. Rent in a 
Canadian city can vary from 
$500 to $1500 a month, 
depending of the city and 
type of apartment being 
rented. As a tenant, you 
will have additional costs 
such as electricity, home 
or cell phone, internet and 
cable TV, food, as well as 
personal expenses and home 
insurance. Some students 
choose to live with a room-
mate to help with the costs 
of living. 
Most universities will have 
a department dedicated to 
helping students find an 
apartment to rent.
Transportation 
Depending on the location 
of your school relative to 
your apartment, you may 
be able to walk or bike to 

school or if the distance to 
is too far to walk or bike, 
you may have to take public 
transportation such as buses, 
subways, trains and ferries. 
One-way public transit 
prices will costs you a few 
dollars whereas a monthly 
pass can range from 80$ to 
110$ depending on the city, 
and make sure to look into 
student discounts.

Health Insurance
All international students ar-
riving to Canada must arrive 
with health insurance, and 
the medical packages that 
are available will vary from 
province to province. Alber-
ta, British Columbia, Man-
itoba, Newfoundland and 
Labrador, and Saskatchewan 
cover international students 
under their provincial health 
care packages and the cov-
erage will depends on the 
length of your stay.
However, students planning 
on attending school in New 
Brunswick, Nova Scotia, 
Ontario, Prince Edward 
Island or Quebec must make 
arrangements to get private 
health insurance.
That’s it, it doesn’t seem so 
bad now does it? Just make 
sure to properly organize 
your finances to avoid any 
surprise when arriving in 
Canada. Happy semester 
and good luck. 
For more information on 
International student or any 
aspects of Immigration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, and 

make sure 
laughter is in 
your every-
day life. 

ترجمه فارســی 
در  را  مقــاالت 
مــا  وبســایت 

بخوانید
Maria Cot-
tone
Regulated 
Canadian 
Immigration 
Consultant
Registered 
with Quebec 
Immigration
www.maria-
cottone.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial 

امور مھاجرتیۀکلی
استانی-کبک-فدرال

  
 

  

 

 
 

Thank you ماعتماد و حمایت شما سپاسگزاریاز Merci
təşəkkür شکراً  Gracias谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद

Immigration Canada Maria Cottone
 

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

 

Registered with Quebec Immigration
No. 11322 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبکو مشاور رسمی مھاجرت        

 

و فدرالکلیۀ امور دانشجویان کبک
 

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

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
  ۱۴۸۳ ۸۵۵۲ (۰۲۱)            بدون ھیچ پیش شماره

ایران وقتبھبامداد۲تا۱۹دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
۹۲۰۴۵۵۰۵۱۴تلگرام   ایمووایبر    واتزآپ   

 

 
6621 rue, Sherbrooke est, suite 103 

Montreal, Quebec H1N 1C7 
By appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00 

www.mariacottone.com 

 

 

Immigration آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

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 :تلگرام
گروه ما در فیسبوک: »همه چیز در مورد مونترآل«
MTL PLUS TV تلویزیون آنالین مونترآل پالس

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:

97
خطبه

2016 – 2017 International Tuition Fees for Full Time Study 

Field Of Study    Undergraduate   Graduate 

Education    $17,337   $13,962 
Visual & Performing Arts  $20,571   $13,150 
Communications Technologies  $20,571   $13,150 
Humanities    $22,229   $13,460 
Social & Behavioral Sciences   $21,604   $13,557 
Law, Legal Professions and Studies $27,056   $16,549 
Business Management    $23,555   $20,518 
Public Administration    $23,555   $20,518 
Life Sciences and Technologies   $24,456   $13,730 
Mathematics & Computer Sciences $25,273   $13,067 
Engineering    $26,582   $15,870 
Architectural Technologies  $22,171   $20,123 
Agricultural Resources    $20,268   $12,416 
Dentistry    $53,105   $20,565 
Medicine    $33,084   Not Available 
Nursing     $18,806   $12,183 
Pharmacy    $32,886   $10,548 
Veterinary Medicine     $58,629   $8,640 
Health, Parks, Recreation & Fitness $20,117   $16,031 
Source: Statistics Canada 
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ُجرم شناسی سبز: 
سرمایه داری چگونه زیست بوم را نابود می کند؟

----------
معرفی  کـــتاب 
ُجرم شناسی سبز: 

ُجــرم، عـدالت، 
و محیط  زیست

------------------------
ر. رمضانی

به همــان نســبتی کــه درک 
انســان ها نســبت به بحران های 
می رود  باالتــر  زیســت محیطی 
به همان نســبت هــم رفتارهای 
بیش تری آســیب بــه طبیعت و 
ناروا به حســاب می آیند. بسیاری 
از رفتارها که شاید در گذشته ای 
نه چندان دور عادی تلقی می شدند 
اکنــون جرم  زیســت محیطی به 
شــمار می آینــد و مجازات هایی 
برایشان در نظر گرفته شده است. 
به همین ترتیب، »جرم شناســِی 
یا »جرم شناسِی  زیست محیطی« 
سبز« نیز عمر چندان درازی ندارد. 
کتاب »جرم شناســِی سبز: ُجرم، 
عدالت، و محیط  زیست« به تازگی 
بــه قلم تنی چند از متخصصان و 
از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 
منتشر شده اســت. می توان این 
کتاب را نخســتین اثری دانست 
کــه بطور جــدی این شــاخه از 
جرم شناسی را به بوته ی پژوهش 

گرفته است.
»جرم شناسِی سبز« کتابی آغازگر 
و نوآور است که نه تنها ُجرم شناسی 
در حوزه ی محیط زیســت را به 
بررســی و ارزیابی می گیرد، بلکه 
همچنیــن ما را به اقــدام در این 

زمینه فرا می خواند. 
کتاب »جرم شناسِی سبز« توجه ما 
را جلب می کند به این که سازمان 
ســرمایه داری  سیاسی-اقتصادِی 
به چه شــیوه هایی بــه ویرانی و 
به هم ریختگِی زیست بوم می انجامد. 
این کتاب بر مسائل واقعی مربوط به 
جرم  سبز و عدالت زیست محیطی 
متمرکز می شــود و در فصل های 
کتاب موضوعاتی چون »برداشت از 
زیست بوم« )برای نمونه، از طریق 
معدن و قطع درختان و برداشت 
آب(، »افــزودن به زیســت بوم« 
)بــرای نمونــه، جاده ســازی یا 
رهاکردِن پسماندها در طبیعت(، 
و  »شهرهای ســّمی«، »شــکار 
تجارت حیات وحش«، »قانون های 
»سازمان های  و  زیست محیطی«، 
زیســت محیطِی مردم نهاد« طرح 

می شوند. 
این کتــاب همچنیــن درآمدی 

آسان فهم بر پژوهش در زمینه ی 
مسائلی چون تغییر اقلیم، سطوح 
آلودی، و اثر انگشــت انسان ها در 
محیط زیست در اختیار خواننده 
می گذارد و بدین ســان بســتری 
میان رشــته ای بــرای تحلیل در 
زمینه ی جرم شناسِی سبز فراهم 

می آورد.
کتاب برای دانشجویان و دیگرانی 
که در زمینه ی جرم شناسِی سبز 
پژوهش می کنند بسیار خواندنی 
خواهد بود به ویژه که در پایان هر 
فصلی راهنماهایی برای مطالعه ی 

بیش تر هست.
**********

در بخشی از این کتاب 
می خوانیم:

هدف این کتاب یکی این اســت 
که طرحی از نوشــتارگانی که در 
زمینه ی جرم شناسیِ  سبز هست 
ارائه دهد، و دوم اینکه بررســی و 
روشــن کند که چگونه نظریه ی 
تحلیل  برای  سیاســی-اقتصادی 
جرم شناســِی ســبز و خسارت و 
قانون و عدالت سبز به کار می آید. 
هدف این اســت که این شاخه از 
پژوهش را مــرور کنیم و دیدگاه 
خود را نیز در زمینه ی مطالعه ی 
جرم شناسیِ  سبز و قانون و عدالت 
به آن بیفزاییم. بنابرین این کتاب 
فقــط پژوهش هــا و نظریه ها در 
زمینه ی جرم شناسِی سبز را مرور 
نمی کند بلکه همچنین در چند 
جرم شناســیِ   مفهوم های  فصل 
ســبز را برای مســائل جدید در 
حــوزه ی محیط زیســت به کار 
می بندد. بــرای اینکه کتاب برای 
مخاطب آســان یاب باشد هر جا 
که الزم بوده مفهوم ها و ایده ها را 
به زبانی ساده بیان شده است، اما 
برای خوانندگانی که می خواهند 
بیش تر در جرم شناســِی سبز کار 
کنند هم برخی اطالعات مفصل تر 

درباره ی مباحث پیچیده تر 
در کتاب آمده اســت. در 
پایــان هر فصل بخشــی 
برای دانشجویان و بخشی 
بــرای پژوهشــگران آمده 
اســت: در بخشی که برای 
دانشجویان در نظر گرفته 
شــده نکته هایی که الزم 
است دانشــجو درک کند 
آمده و در بخشی که برای 
پژوهشگران در نظر گرفته 
ایده ها برای  شــده برخی 
پژوهِش بیش تر در اختیار 

خواننده گذاشــته می شود. بدین  
قرار، این کتاب هم می تواند چون 
کتابی درســی و راهنمــا خوانده 
شود و هم برای پژوهش جدی در 

زمینه ی جرم شناسیِ  سبز.
ایده ی جرم شناسیِ  سبز در اوایل 
دهه ی 1990 پدیدار شــد یعنی 
زمانی که فجایع زیست محیطی، 
که از مسامحه کاری و حتا رفتارهای 
جنایی سرچشمه می گرفت، کم کم 
انســان ها را در مقیاسی بزرگ به 

دردسر می انداخت. 
بــرای نمونــه، در ســال 19۸4 
فاجعه ی نشت گاز در کارخانه ی 
آمریکایی یونیون کارباید در شهر 
بوپال هند دســت کم جان 2200 
انسان را گرفت و نیم  میلیون انسان 
را در خطر مســمومیت از متیل 
ایزوسیانات قرار داد. تاکنون شمار 
کسانی که در نتیجه ی این رخداد 
کشــته شــده اند به 16000 تن 
رسیده است. دولت هند چندین نفر 
را در این باره به جرائمی متهم کرد 
که از جمله ی آنان وارن اندرسون 
مدیر کارخانه ی »یونیون کارباید« 
بود که به جرم نسل کشــی متهم 
شده بود. اما اندرسون هیچ گاه در 
هیچ دادگاهی در هند حاضر نشد.

از دیگر فاجعه های زیست محیطی 
که توجه به توسعه ی جرم شناسیِ  
سبز را برانگیخت رویداد »چرنوبیل« 
در ســال 19۸6 در اکرایــن بود 
که طِی آن یک رآکتور هســته ای 
منفجر شد و تشعشعات هسته ای 

به محیط بیرون راه یافت. 
رخداد چرنوبیل بالفاصله شــمار 
زیادی از انســان ها را نکشــت اما 
قرار گرفتن در معرض آالینده های 
هســته ای که از نیروگاه چرنوبیل 
آزاد شــد در درازمــدت به مرِگ 
چیزی در حدود 4000 تا 9300 
انسان انجامید. با این حال اما شمار 
دقیق مرگ ومیر بر اثر این رویداد را 

زیست...  محیط 

نمی توان بطور دقیق محاسبه کرد 
چراکه آالیندگِی تشعشعات بسیار 
گســترده بوده و مطالعات نشان 
داده که این آالیندگی تا فاصله ای 

بسیار دورتر از نیروگاه رسیده  است. 
برخی حتا گفته اند این آالیندگی 
در سطح جهان پخش شده است. 
افزون بر این، چون تشعشات بسیار 
گســترده بودند، و چون امکان 
دارد تشعشعات تا دهه ها هنوز 
ممکن  همیشه  باشند،  اثرگذار 
نیســت بیماری یــا مرگ یک 
فرد را مســتقیمًا به این رویداد 
نسبت داد. با این حال اما برخی 
پژوهش ها بــرای مثال افزایش 
سرطان تیروئید و سرطان خون 
به ویژه در میان کودکان را به این 

رویداد نسبت می دهند.
ســبز  جرم شناســیِ   وقتــی 
پایه گــذاری شــد، هنــوز در 
نوشتارگان جرم شناسی جرم های 

زیســت محیطی هنوز تا اندازه ی 
باالیی نادیده گرفته می شدند حتا با 
اینکه توجه و نگرانِی عامه ی مردم 
به این جرائــم زیاد بود. و وقتی از 
این جرائم بحث می شد در ارتباط با 
جرم ایالتی یا جرم شرکتی یا جرم 
ســازمان یافته بود و به خودی خود 
بااهمیت تلقی نمی شدند. اکنون، 
بیش از بیســت و پنج سال پس 
از آن زمان، جرم شناســِی ســبز 
چشمگیرانه توســعه یافته  است 
و از ایــن رو می توانیم تعریف ها و 
توصیف های پرشــماری درباره ی 
چیستِی جرم شناسِی سبز و جایگاه 

آن بیابیم.
•

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 9, 15, 21, 29 août et le 6 septembre 2017     de : 9:00 à 11:15 

Session: le 28 août au 1er décembre 2017
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017    de 17:00 à 19:15

Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:  
les 10, 17, 22 et 30 août    de 9:00 à 11:15

Session : le 28 août au 1er décembre 2017

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

www.slaec.ca

�������������

Metro  
Cote
Vertu

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.

Ville St. Laurent,Qc   H4M 1A7

نام نویسی مدرسه فارسی دهخدا
اولیای محترم،  بدینوسیله از شما تقاضا می شود 
برای پیش ثبت نام فرزند خود در مدرسه ی فارسی 
زبان دهخدا، اطالعات زیر را تا قبل از 5 ســپتامبر 

2017 به آدرس مدرسه ایمیل نمایید 
تا قبل از شروع کالس ها برنامه ریزی و هماهنگی 

های الزم انجام پذیرد.
بدیهی است در شروع کالس ها کتاب های درسی و 
سایر مقدمات برای افرادی که پیش ثبت نام نموده 

اند، فراهم گردیده است.
الزم به ذکر است که مدرسه از تاریخ 9 

سپتامبر 2017 آغاز می شود 
و ساعات کالس ها از 11 صبح تا 2:30 

بعدازظهر می باشد.

اطالعات الزم
1- نام و نام خانوادگی 

2- سن 
3- پایه کالس درخواستی 

4- آیا قبال در این مدرسه تحصیل نموده است.
ارسال اطالعات  به آدرس

  admin@dehkhodaschool.com
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت، 

تلگرام و یا فیسبوک مدرسه مراجعه فرمایید:
http://dehkhodaschool.com

t.me/dehkhodaschool
https://www.facebook.com/Dehkhoda.

Iranian.School
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کاظم پرتو تهرانی 
Cell.: (514) 971-7407Cell.: 514-701-9888 

Kazem Partow Tehrani
Residential 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

Safae Lamrani 
Residential real estate broker 
Royal Lepage Altitude 
safaroyallepage@yahoo.com 

Centracondos.Com 
1190 Mackay: Phase2 

  NEXT TO CONCORDIA & McGILL UNIVERSITIES

• CENTRAL AIR CONDITIONING SySTEM 
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET) 
• QUARTZ COUNTER TOP 
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING 
• TWO ELEVATORS 
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF 
• OUTDOOR ROOF-TOP SWIMMING POOL & BBQ CORNER 
• ACQ WARRANTy 
• SALES OFFICE: 1184 CRESCENT, MONTREAL 

1414 Chomedy #707 
Leased,30/6/2019,1650$ 
1 bedroom 
1 bathroom
399,000$ 

1210 Boul. Maisonneuve O # 16C 
2+1 BEDROOMS 
2 BATHROOM 
1 garage
FULLY 
   FURNISHED 
949,000$ 

3490 RUE AYLMER 
2 BEDROOMS 

1 BATHROOMS 
1 garage

LEASED 30/4/2017, 1500$ 
399,000$ 

1515 Av. DU DOCTEUR-PENFIELD 
   #602 

2 BEDROOMS 
2 BATHROOMS 

1 garage
599,000$ 

MOTIVATED SELLER

1700 Boul. RENE-LEVESQUE O 
#1006 

3 BEDROOMS 
2 BATHROOMS 

599,000$ 

FOR INVESTORS 

City panoramic view

FOR INVESTORS 

70%

100 meters from Concordia 
university & 200 meters from 

metro: Guy Concordia

80%
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کتابی برای اندیشیدن

»گامبـی  شاه«
مزدک بامدادان

انقالب اسالمی امســال سی ونهمین سالروز پیروزی 
خود را به جشن خواهد نشســت. در گذر این چهار 
دهه نزدیک به همه دست اندرکاران این انقالب، بویژه 
آنــان که از این پیروزی بهره ای نبردند و دیر یا زود از 
گردونه قدرت برون افکنده شدند، در چرائی این رخداد 
و چگونگی انجام آن سر در گریبان اندیشه برده اند و 
با فرانهادن پرسش های بیشمار تالش کرده اند به آنچه 
که خود آن را »حقیقت انقالب« می نامند دست یابند.
هواداران پایَورز پادشــاهی، ناسپاســی مردم ایران و 
بیماری سهمگین شــاه را ریشه بنیادین این رویداد 
می دانند. مشروطه خواهان، که بخشــی از هواداران 
خردَورز پادشــاهی را در خــود گردآورده اند، با نگاه 
به کنفرانس گوآدلوپ سیاســت جهانــی را در کنار 
دیکتاتوری محمدرضاشــاه و پیرامونیان او می نهند 
و انقالب را برآیند ایــن دو پدیده می بینند. گروهی 
از دســت اندرکاران و نقش آفرینان آن انقالب، بویژه 
چپ مارکسیستی نیز می گویند چاره ای جز انقالب 
نبود و همچنان بر درستی مبارزه مسلحانه خود پای  
می فشــارند و برآنند که انقالبشان تا سرنگونی رژیم 
شاهنشاهی ُتهی از کاســتی بود و پس از پیروزی از 
سوی اسالمگرایان و دیگر نیروهای واپس مانده دزدیده 
شد. حتا بخشی از هواداران جمهوری اسالمی نیز برآنند 
که این انقالب در آغاز پدیده ای فرخنده و خوش شگون 

بود، که رفته رفته »به انحراف کشیده شد«.
تاریخ نگارانی چون یرواند آبرامیان و عباس میالنی نیز 
از نگاهی دیگر به ریشه یابی این توفان سهمگین، که 
هست ونیست ما ایرانیان را برباد داد، پرداخته اند و آن 
را از نَگرگاه آکادمیک کاویده اند. همه این انگاشت ها 
در یکسو، و پژوهشهای آکادمیک در سوی دیگر، به 
گمان من تنها و تنها بخشی از راستی این انقالب را به 
ما نشان می دهند و ما در پیوند با این رخداد سهمگین 
همچون بازیگران ســروده موالنا پیــل بزرگی را در 
تاریکی می کاویم و در پندار خویش هر یک پیکر آن را 
بر پایه آنچه که در دست خود گرفته ایم، بازمی سازیم.

انقالب اسالمی چگونه آغاز شد؟ 
چرا و چگونه رژیمی که توانسته بود ایران را از ژرفنای 
تهیدستی و نادانی و تیره روزی سالهای پایانی پادشاهی 
قاجار به جایگاهی درخور برساند، در درازای یکسال 

چون طوماری در هم پیچیده شد و فروریخت؟ 
چرا ارتشــی که یکی از 10 ارتــش برتر جهان بود، 

نتوانست بیاری فرمانده خود برخیزد؟ 
چرا و چگونه آیت اللــه کمابیش گمنامی، که همان 
انــدک آوازه خود را هم در ســتیز با حق رأی زنان و 
دیگردینان بدست آورده بود، در اندک زمانی به همه 
ایرانیان شناسانده شد، تا جایی که نقش چهره اش را 

در ماه دیدند؟ 
چرا بی بی ســی، کــه در آن روزگار بزرگترین بنگاه 
سخن پراکنی جهان بود، بلندگوی خود را دست ودلبازانه 
به خمینی بخشید تا پیام خود را حتا در روستاهای 

دورافتاده نیز بگوش ایرانیان برساند؟ 
چرا ســران جمهوری اسالمی اندک زمانی پس از به 
قدرت رسیدن درگیری با عراق را آغاز کردند، تا یک 
سال و نیم پس از سرنگونی شاه، جنگ میان دو کشور 

آغاز شود؟ 
چرا سردمداران این رژیم این جنگ را به بهای نابودی 

سرمایه های دو کشور هشت سال بدرازا کشاندند؟
فهرست پرسش های این چنینی درباره انقالب ایران 
و رخدادهای پس از آن بســیار درازتــر از این اندک 
اســت. برای نمونه جایگاه بریتانیا و نقش بی بی سی 
خود نیازمند پژوهشی گســترده و ویژه است، بویژه 
که این رســانه امپریالیستی امروز نیز میزبان بخشی 
از سرشناس ترین بازیگران انقالب اسالمی است و از 
عطاءالله مهاجرانی گرفته تا فرخ نگهدار، کسانی که 
دیروز در سرنگونی شاه دست داشتند و امروز دلبسته 
رژیم والیت فقیه اند، میهمانان همیشگی آن هستند. 

گفتنی اســت که بی بی ســی برای زنده نگاه داشتن 
آتش دودســتگی میان ایرانیان همه ساله برنامه های 
ُپر آب وتابی درباره ســرنگونی دولت محمد مصدق و 
جنبش ملی شدن نفت می سازد، ولی درباره نقش رادیو 
بی بی ســی در این سرنگونی و دشمنی آن با جنبش 

ملی، یا برنامه ای نساخته است و یا چندان اندک 
و کمرنگ بــه این نقش پرداخته که من هرچه 
در بایگانی این رسانه و جهان هزارتوی اینترنت 

َگشتم، چیزی نیافتم.
ســیروس جهانبخــش در کتــاب ارزشــمند خود 
»گامبی شــاه )نقش انقالب اســالمی سال 1357 
ایران در فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و ساخت 
نظام نوین جهان( با نگاهی نوین و بســیار ریزبین و 
ژرفانَگر به ریشه های انقالب ایران پرداخته و کوشیده 
اســت، بدور از دچار شــدن به »تئــوری توطئه« و 
»انگاشت دزدیده شدن انقالب« و دیگر انگاشت های 
آزمون ناپذیر، سرنگونی شاه، جنگ ایران و عراق، نوسان 
های بهای نفت، جنگ سرد، سیاست پولی آمریکا و 
وابستگی آن به نفت، جایگاه نوین آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم و سرنوشت بلوک سوسیالیستی را برپایه 
دادهای آزمون پذیر فراوان، تکه های به هم پیوســته 
نمایشی پیچیده ببیند که صحنه آن بسیار بزرگتر از 
خاورمیانه  بوده است. انقالب اسالمی در این نمایش 
تنها یک رخداد کناری اســت، که بکار زمینه سازی 
رویداد فرجامین نمایش که همانا فروپاشــی بلوک 

سوسیالیستی باشد، می آید.

کتاب در 320 برگ و ده بخش نگاشــته شده است، 
که 10 برگ پایانی آن ویژه کتابشناسی است. بیشتر 
برگهای کتاب پانویس دارند و نویســنده در سرتاسر 
کتاب ُبنمایه های داده ها و گفتآوردهای خویش را به 
خوانندگان نیز شناسانده اســت، کاری که به کتاب 

درونمایه ای آکادمیک و دانش پایه می دهد.
جهانبخش در بخش نخست که خود 5 زیربخش را 
دربرمی گیرد، به »موقعیت سیاسی-اقتصادی آمریکا از 

جنگ اول جهانی تا پایان جنگ ویتنام« می پردازد. 
از نکته های ارجمند این بخش یکی سیاست »طرح 
پرزیدنت ویلســون برای کاهش قدرت اســتعماری 
انگلستان و فرانسه به هدف گسترش بازراهای جهانی 
در بین مســتعمرات و همچنین تجارت آزاد در همه 
آبهای جهان در فوریه 191۸« است، دیگری پیمانی 
که از آن بنام »توافق نامه برتون وودز« یاد می شــود و 
بر پایه آن »از سال 1945 رسما دیگر پشتوانه دالر بر 
اساس میزان طالی همه کشورهای شرکت کننده در 
اجالس تعیین گردید )44 کشور منجمله ایران(« و از 
آن دو ُپرارجتر اینکه »آمریکا در سال 1972-1973 
با عربستان سعودی توافق نامه ای به امضاء رسانید که 
در آن دولت آمریکا خود را متعهد می کرد تا از خاندان 

آل سعود در مقابل هر خطری چه داخلی و چه خارجی 
حمایت می کرد. به شرطی که عربستان نفت خود را 
فقط در مقابل دریافت دالر آمریکا بفروشد و بدینگونه 
نفت پایه ای استوار و باارزش برای تحکیم ارزش دالر 

شد«. 
در بخش دوم و ســوم جهانبخش »توســعه قدرت 
جهانی آمریکا« و نقش »مکتب سیاست واقع گرایانه«را 

بازمی گوید. 
بخش چهارم نمودهای بیرونی این چرخش سیاست 
خارجی را با نمونه های آشکار در پیش روی خواننده 
می نهد. یکی از این نمونه هــا »جداکردن جمهوری 
خلق چین از دنیای کمونیسم« است. نام بخش پنجم 

»اتحاد جماهیر شوروی در تله آمریکا« است. 
در همین بخش برای نمونه می خوانیم »هدف آمریکا 
از افزایش بهای نفت )از طریق اعالم ایران در اجالس 
اوپک( بازخریــد ارزان دالرهای ذخیره شــده اش از 
کشورهای صنعتی دیگر بوده که به این هدف تا پایان 

سال 1976 رسیده بود«. 

 . . . ب کـتــا
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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

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent 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 
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بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@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 
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Tel.:514-917-9988 (cell.)
            514-845-5959 (office)
1425, boul St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2S8

صرافی  نِت
سرعت، دقت،  اعتماد

خدمات ارزی، بین ایران، کانادا و آمریکا 

ALIKO
بدون کارمزد

آلکس سلیمانی 

St-Laurent

آناهیتا بروجردی 

Cell.: 514-978-9962

مشاور امالک مسکونی 

pg.: 16

 limited time offer 
$999

اسپشیال 
از مونترال به تهران از

تورهای 5 ستاره به 
اروپـا  و  آسیـا 

کوبا، مکزیک، دومینیکن،  
باهاماس، دبی 

انواع بیمه های مسافرتی 
اجاره روزانه و ماهانه اتومبیل 

ویــزای دوبی


