
___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

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

صرافی شــریف
Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز  به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی الیت 
فارکس )خضر(
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RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029
 ص: 25

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

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

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

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

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

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

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

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

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1303 Greene Ave, # 500
Westmount, Qc H3Z 2A7

(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 

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

دارالترجمه رسمی  یکتا
ترجمه رمسی   -   دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

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

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

pg. 29

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 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

<< pgs. 2

1352

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île  ص: 4

صرافــی اکسچنج
Toll Free: (855) 766-7522

Sarafi  Exchange
pg. 4

اعتراضات سراسری، تهران، دی ماه ۹۶
"آرامش پادگانی" در تهران 

     ادامه ناآرامی در شهرستان ها

رضا هومن: شانسونیه تبعیدی، 
رفیق بی جانشین...

940
    اسپشیال تابستان

       ازتهران به مونترال از 

اعتراضات سراسری، تهران، دی ماه ۹۶
"آرامش پادگانی" در تهران 

     ادامه ناآرامی در شهرستان ها
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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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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-Neiges
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 نگین    •   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

INSA College offers short-term or long-term programs 
(DVS, DEP and  University certificate upon completion):

• Starting a business (in English or in French)
 20 January, 21 January, 26 January and 29 January

• Sales and consulting: 
2 days per week, one month internship 30 March

• French course given by Université du Québec (all levels) 5 March__________________________________
Loans and bursaries available for all the programs 

(around 900 $ per month)*  
*The amout of loans and bursary once you qualified  is determined by Financial Aid of Quebec

 

 Collège INSA
 Développement des compétences et vous-même

 کالـج بین املللی  »اینسا«
 با ما پیشرفت خود را تضمین کنید.

__________________________________
for more information Call us at 

514-207-9999
 Metro McGILL   or  Sq. Victoria/Bonaventure

 460 St. Catherine West, Suite 302, 
Montreal  QC  H3B 1A7

----------------------------------------------
www.insacollege.com

New sessions every month!

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره و ارزیابی رایگان 
       به صورت تلفنی و حضوری

•   خدمات ۱۰۰ ٪ رایگان برای 
       خریداران تا پایان پروسه خرید

      )حتی هزینه محضر(
•   اخذ وام بانکی با بهترین نرخ 

       و کمترین پیش پرداخت 
      حتی برای تازه واردین

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com
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________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST, 
SUIT 005, 
MONTREAL,  H1N 1B3
دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca
Tel.: 438-932-6709

•   لیــزر   •   الکترولیز   
•    میکرو درمابریژن    •   استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

با مدیریت: مریم هدایتی

DERMA ELEGANT
CLINIC MEDICO ESTHETIC

کلینیک زیبایی درماالگان

<<  ختفیف ویژه برای هموطنان 
ایرانی و فارسی زبانان افغان

<<  مشـــاوره رایگان

Sarafi Exchange
Toll Free: (855) 766-7522
(289) 597 8090  |  (647) 202 1318
info@sarafiexchange.com

•   ارسال حواله شرکتی و شخصی از کویت، دبی، مالزی و سنگاپور 
      به کانادا و انگلیس 

•   واریز به حساب های شخصی و شرکتی از داخل کانادا 
     )حواله سفید( 
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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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10 مشاهدٔه گویــا 
در شبکه های اجتماعی

مجید محمدی
20/دی- خیزش ها و جنبش های 
اجتماعــی در اکثر مــوارد مثل 
آتشفشان، گردباد و زلزله و رانش 
زمین هستند. یکباره بدون امکان 
پیش بینــی رخ می دهنــد و به 
نحوی پیش بینــی ناپذیر خاتمه 
می یابند. از این جهت بسیار دشوار 
است که آن ها را با مطالعات برنامه 
ریزی و کنترل شده )نظر سنجی 
از مشــارکت کنندگان( یا درگیر 
بــا معترضــان حاضر  )مصاحبه 
در خیابــان باالخــص در جوامع 

استبدادی و پلیسی( شناخت. 
اما در هر رویدادی برخی از رخداد ها 
تعیین کننده انــد و برای فهم آن 
رویداد کلیدی هستند. مهم ترین 
منبع بــرای فهم ایــن رخداد ها 
در خیــزش دی ۹۶ شــبکه های 
اجتماعــی بودند. این شــبکه ها 
دریایی از اطالعــات را در اختیار 
و جنبش های  محققان حرکت ها 
اجتماعی قرار می دهنــد. در این 
نوشــته ده مشاهده در شبکه های 
اجتماعی )فیلم ها و نوشته ها( را که 
نقشی تعیین کننده در فهم چرایی 
و چگونگی خیزش دیماه ۹۶ دارند 

مطرح و تحلیل می کنم:
•

۱. حضور زنان. 
در روزهای دی ۹۶ ســه ویدیوی 
منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
بیش از همــٔه ویدیو ها مخاطب را 

تحت تاثیر قرار می دادند. در 
ویدیوی  صد ها  از  یکی 

منتشر شــده زنی با 
روسری قرمز در برابر 
چند تن از ماموران 
نیــروی انتظامی با 

برای  ترسناک  هیبت 
یک زن ایرانی )که برای 

دهه ها سرکوب شده( ایستاده و در 
برابر آن ها فریاد مرگ بر خامنه ای 
سر می دهد. او هنگامی این کلمات 
را بر زبان می آورد که دارد به سمت 
ماموران می رود و از آن ها نمی گریزد 

یا فاصله نمی گیرد. 
در ویدیویی دیگر یک زن بر ســر 
مامورانی که دارند جوانان را دنبال 
کرده و کتک می زنند و در پسزمینه 
صدایی شــبیه به شــلیک گلوله 
هم می آید ضجــه می زند و فریاد 
می کشــد و به ماموران می گوید 
جوانان را   رها کنند و به آن ها حمله 

نکنند. 

در ویدیوی ســوم هم مادری که 
فرزندش به زندان افتاده بود ضجه 
می زند که فرزندش را به سیاه چال 

برده اند. 
ویدیوهای دیگــری مثل ماموری 
که به مردم می گویــد من باید با 
بیگانگان حمله کننــده به ایران 
بجنگم و نه با شما، یا کمک کردن 
جوان ها به همدیگر در زیر شلیک 
گلوله هم وجود دارند؛ اما آن ســه 
ویدیــو رنج زنان ایرانی در ســال 
۱3۹۶ و تحت حکومت دینی و نیز 
شجاعت آن ها را گویا تر از همیشه 

به نمایش می گذارند.
•

2. آمادگی سرکوب شهری. 
ویدیوهای منتشر شده در شبکه ها 
اجتماعی نشــان می دهند که در 
منطقٔه مرکزی تهران تعداد نیرو ها 
حتی از افــرادی که در پیاده رو ها 
حرکــت می کردند بیشــتر بود و 
در سراسر شــهر تهران نیروهای 
گارد ویژٔه ســرکوب در حال 
بودند.  بــاش  آمــاده 
همچنیــن برخی از 
مترو  ایستگاه های 
تعطیل  سرعت  به 
مشخص  شــدند. 
بــود کــه حکومت 
برای سرکوب در مناطق 
شهری آماده تر و هماهنگ شده تر 
از ســال ۱3۸۸ بود و به ســرعت 
نیرو هایش را بســیج می کرد. این 
امر نشان می دهد که بیش از همه، 
قوای قهریه این اعتراضات را پیش 
بینی کرده و برای مقابله با آن در 
مناطق شهری بزرگ )نه کوچک( 
آماده بودند. در هفتٔه اول اعتراضات 
حکومت نیرو هایــش را بر تهران 
متمرکــز کرد بود. از همین جهت 
در شهرســتان ها معترضان مجال 
بیشتری برای اعتراض و حمله به 

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

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

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

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

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

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

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

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

7
خیزش دی96...

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 }<< ادامه در صفحه: 30{
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید½و½فروش،½اجاره،½وام½½½
ثبت½شرکت½ها½½
تهیه½وصیت½نامه½½½
تهیه½دعوت½نامه½برای½ویزا½½
تهیه½وکالت½نامه½ها½½½
ازدواج،½عقد½رسمی½½½
تغییر½نام½½½
تایید½امضا½½

½½½½½½½½½½½½½½½و½بسیاری½دیگر½

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 

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

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

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز
این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد
آبی ست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
ای دوستان! به نیکی خوهم دعای سیف

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

دستاویز واقعیت گریزی!شعر و ترانه...
شهباز خنعی)مونتریال( 
Shahbaznakhai8@gmail.com

20½دی½-½فساد½و½توهم½همزاد½
نظام½والیت½مطلقه½فقیه½است.½½
شــاید½به½همین½خاطر½است½
که½اصــالح½و½اصالح½طلبی½در½
این½نظــام½فریبی½بیش½نبوده½
و½نیســت½و½مردم½ایران½پس½از½
بیش½از½20½سال½فریب½خواری½

مکرر½از½اصالح½طلبان½شــّیاد½آن½را½در½
شعار½»اصالح½طلب،½اصول½گرا،½دیگه½

تمومه½ماجرا«½بیان½کرده½اند.
تقدم½و½تأخر½فساد½و½توهم½مثل½قضیه½
مرغ½و½تخم½مرغ½اســت½و½به½دشواری½
مــی½توان½گفت½که½کدام½علت½و½کدام½
معلول½است.½½این½فســاد½و½توهم½در½
نزدیک½به½40½ســال½گذشته½کشوری½
درحال½توســعه،½مرفــه½و½ثروتمند½را½
به½ســرزمینی½نیمه½ویران،½ورشکسته½
بــا½زیربنای½اقتصــادی½درحال½از½هم½
پاشیدن½و½مردمی½گرسنه½که½نیمی½از½
آنان½در½زیر½خط½فقر½زندگی½می½کنند½
تبدیل½کرده½و½اگر½این½روند½یک½یا½دو½
دهــه½دیگر½تداوم½یابد½آن½را½به½بیابانی½
لم½یزرع½و½غیرقابل½سکونت½بدل½خواهد½
کرد.½½شــاید½خیزش½اعتراضی½فراگیر½
اخیر½مردم،½که½دومین½هفته½آن½پشت½
سر½گذاشته½شد،½به½دلیل½درک½غریزی½
همین½خطر½واقعا½موجود½و½قریب½الوقوع½

باشد.
از½آنجا½که½درایــن½خیزش½اعتراضی½
خطاب½بیشتر½شعارهای½مردم½متوجه½
ســیدعلی½خامنه½ای½بود،½انتظار½می½
رفــت½که½او½را½به½خــود½آورد،½متوجه½
وخامت½اوضاع½ســازد½و½به½تجدیدنظر½
کلی½و½اصولی½در½سیاست½های½کالن½
نظام½وادارد.½دریغ½و½افسوس½که½فساد½
و½توهم½راه½را½بر½احساس½خطر½و½واقع½

بینی½بسته½و½کسی½که½28½سال½پیش½
در½نشســت½مجلس½خبرگان½برای½

تعیین½او½به½سمت½رهبر½می½گفت:½
بر  »باید خون گریست 
که  اسالمی  جامعه  آن 
حتی احتمال رود رهبر 
آن من باشــم«،½اکنون½
حتی½احتمال½خطای½خود½
را½نیز½مردود½می½شمارد½و½
سوء½مدیریت½ها،½کاستی½
هــا½و½ندانــم½کاری½هــا½را½به½گردن½
»دشــمن«½اعم½از½»آمریکا،½بریتانیا،½
اسراییل½و½دولت½خرپول½اطراف½خلیج½

فارس«½می½اندازد.
در½5½روز½نخست½تظاهرات½
اعتراضــی½فراگیر½مردم،½
سیدعلی½خامنه½ای½ناپیدا½
بود½و½وقتی½هــم½که½در½
11½دی½خود½را½نشان½داد½
»دشمن«½را½عامل½ناآرامی½
ها½برشــمرد½و½وعده½داد½
که½»بعد«½درباره½موضوع½

سخن½بگوید.½½
ازهمان½روز½توهم½توطئه½
و½نسبت½دادن½اعتراضات½
مردم½به½»دشــمن«½آغاز½
شد.½½روز½14½دی½محمد½
جعفر½منتظری½دادستان½

کل½کشور½گفت:½»اعتراضات½اخیر½در½
خارج½از½کشــور½طراحی½شده½و½طراح½
اصلی½این½پروژه½یک½آمریکایی½به½نام½
مایکل½آندریا،½مسئول½سابق½مبارزه½با½
تروریسم½سازمان½سیای½آمریکا½است«.
دو½روز½بعد،½در½16½دی½ســردار½دکتر½
پاسدار½محســن½رضایی،½دبیر½مجمع½
تشخیص½مصلحت½نظام½-½که½از½قضا½
مدعی½اســت½دکترای½اقتصاد½دارد½و½
در½نتیجــه½بایــد½از½ماهیت½اقتصادی½
اعتراضات½مردم½آگاهی½داشته½باشد½-½

نشانی½های½دقیق½تری½از½
توطئه½»دشمن«½داد:½

»چند½ماه½پیش½رییس½
میز½عملیات½ویژه½ســیا½
در½اربیل½عراق½با½رییس½
دفتر½پسر½صدام½و½هانی½
التفال½برادر½زن½صدام½و½
همچنین½نماینده½ای½از½
عربستان،½بارزانی½ها½و½منافقین½تشکیل½
شــد½و½این½اتفاقــات½را½برنامه½ریزی½
کردند«.½½یک½روز½بعد،½نچیروان½بارزانی½
نخست½وزیر½اقلیم½کردستان½عراق½این½
ســخنان½را½»مضحک«½خواند½و½بهرام½
قاسمی½سخنگوی½وزارت½امور½خارجه½

حکومت½آخوندی½نیز½گفت:½
»با½توجه½به½مناســبات½ایران½و½اقلیم½
کردستان½عراق½بعید½می½دانم½این½اقلیم½
اقدامی½علیــه½امنیت½ملی½ایران½انجام½
داده½باشــد«.½½در½همان½روز½17½دی،½

محمود½صادقــی½نماینده½تهران½در½
مجلس½شورای½اسالمی½در½توییتی½
نوشت:½»بنابر½گفته½مقامات½اطالعاتی،½
در½ناآرامــی½های½اخیر½تاکنون½هیچ½
عامل½بیگانه½ای½مباشــرت½نداشته½

است«.
با½این½ترتیب،½حداقل½واقعیت½پذیری½
حکم½می½کرد½کــه½حتی½به½فرض½
اثبات½دخالت½بیگانگان،½رهبر½معظم½
دنبال½ریشــه½هایی½که½زمینه½این½
دخالت½را½فراهم½کــرده½بگردد½و½به½
قول½خودش½آن½»زخم½ها½را½درمان«½

کند.½½
دریغ½که½ســیدعلی½خامنه½ای½که½
دونالد½ترامپ½را½»روانی«½می½خواند½
از½این½حداقل½هم½محروم½است½و½روز½
سه½شــنبه½19½دی½مدعی½شد½که½
اعتراضات½ این½ »سازماندهی«½ برای½
و»عملیات½دو½قرارگاه½فرماندهی½در½
همسایگی½ایران½تشکیل½شده½بود.½½
یکی½از½این½قرارگاه½ها½برای½هدایت½
عملیــات½در½فضای½مجــازی½بود½و½
قرارگاه½دوم½برای½مدیریت½اغتشاش½
ها½که½هردو½قرارگاه½بوسیله½آمریکایی½
ها½و½صهیونیســت½ها½فرماندهی½می½
شــد½و½پیروزی½خــود½را½نیز½قطعی½

می½دانستند«!½½
نویسنده½ای½به½نام½کاوه½منافی½در½19½
دی½در½تارنمای½رادیو½»زمانه«½صفات½
سیدعلی½خامنه½ای½را½به½خوبی½در½چند½

کلمه½توصیف½کرده½است:½
»او½چشم½دیدن½و½گوش½شنیدن½ندارد،½
متکبر½است،½ذهنی½عقب½مانده½دارد½و½
بر½جهل½خود½واقف½نیست.½½عملکردش½

فساد½را½گسترش½می½دهد«.
این½چنین½اســت½که½فساد½و½توهم½تا½
آخرین½روز½حیــات½ننگین½این½نظام½
اهریمنی½و½ایران½بربــادده½به½صورت½
همزاد½و½دستاویز½واقعیت½گریزی½آن½

باقی½خواهد½ماند!
•

ی 
غان

فر
ف 

سی

»او چشم دیدن 
و گوش شنیدن 
ندارد، متکبر 
است، ذهنی 

عقب مانده دارد 
و بر جهل خود 
واقف نیست.  

عملکردش 
فساد را گسترش 

می دهد«.
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

تعطیل ناگهانی کافه- قنادی های گسکوین
Pâtisserie De Gascogne

تعطیــل  ناگهانــی  اعــالم 
همیشــگی همه شعبه های 
قنادی های گسکوین  کافه- 
در مونتریال در روز پنجشنبه 
4 ژانویــه شــگفتی فراوانی 
برانگیخت.  این کافه قنادی 
ها که اولین آن درسال ۱۹57 
توســط یک زوج فرانســوی 

دایرشد، بیش از ۶ دهه شهرت و 
معروفیت بسیاری در کانادا و حتی 
سراسر آمریکای شمالی به دست 
آورد.  درســال های دهه ۱۹۸0 
گســکوین با اســتخدام بهترین 
استادان شــیرینی پزی از فرانسه 
کار خود را توسعه داد.  دراین سال 
ها گسکوین درعین این که درهر 
هفته هــزاران انواع کیک، تارت و 

شیرینی تولید می کرد، توانست 
کیفیت تولیدات خود را نیز حفظ 
کند.  در آن سال ها کار گسکوین 
از رونق بسیار برخوردار بود و در ایام 
جشــن ها حتی صف مشتریانش 
به بیرون از فروشــگاه کشیده می 
شد.  در همه این سال ها رقیبان 
بســیاری از میدان بدر رفتند ولی 
کار گسکوین همچنان پررونق بود 

و هرسال بر تعداد شعبه های 
خود در سراسر مونتریال می 

افزود. 
 اما این رونق و اوج گیری پایان 
یافت و روند معکوس به خود 
گرفت.  با تأســیس نانوایی- 
قنادی های زنجیره ای »اوپن 
دوره« و »پرمیر موآسون«که 
در سطح تولید انبوه و کاهش 
بهای محصول کار می کردند، ادامه 
فعالیت برای گســکوین سخت و 
سخت ترشد و توان رقابتی خود را 
ازدست داد و سرانجام به تصمیم 
بستن همه شعبه ها در پنجشنبه 

4 ژانویه منجر گردید.  
)تلخیص از گازت مونتریال، 5 
ژانویه 20۱۸(.

ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی سبک
ازتاریــخ اول ژانویه 20۱۸ 
اســتفاده از کیســه های 
در  ســبک  پالســتیکی 
فروشــگاه ها در ســطح 
مونتریــال ممنوع اســت.  
بنابــر مصوبه شــهرداری 
مونتریال استفاده از کیسه 
های پالســتیکی نازک تر 
 0.05( میکــرون   50 از 
میلیمتر( ممنوع اعالم شده 

است.  بســته بندی میوه و 
ســبزیجات، دارو یا پوشش لباس 
در لباسشویی ها از این ممنوعیت 
مستثنی است.  فروشگاه ها برای 
رعایت ایــن ممنوعیت تا 5 ژوئن 
آینده فرصت دارنــد و پس از آن 

موارد تخلف مشــمول پرداخت 2 
هزار دالر جریمه برای بار نخست 
و 4 هــزار دالر درصــورت تکرار 
تخلف خواهند شــد.  درطول این 
مدت هماهنگ سازی فروشگاه ها 

با مقررات جدید، شهرداری 
افرادی را بــرای کمک به 
فروشــگاه هــا در رعایت 
مقررات تازه می فرستد.  به 
گفته مسئول محیط زیست 
در شورای اجرایی شهرداری 
مونتریال: »در کل هرسال 
2 میلیارد کیسه پالستیکی 
مورد استفاده قرارمی گیرد  
که تنهــا ۱4 درصد از آنها 
به چرخه بازیافــت راه می 
یابد«.  درسال های گذشته برخی 
از شهرهای دیگر کبک نیز استفاده 
از کیسه های پالستیکی را ممنوع 
کرده انــد«.  )تلخیص از الپرس 

مونتریال، ۱ ژانویه 20۱۸(.

درخواست نام 
گذاری »روز 

اقدام علیه اسالم 
هراسی«

یکی از مهم ترین ســازمان های 
مســلمانان در کانادا از جاستین 
ترودو نخســت وزیر خواسته که 
روز 2۹ ژانویه، که ســالروز حمله 
به مســجد مســلمانان و کشتار 
نمازگزاران در شهر کبک است را 
به عنوان »روز ملی یادمان و اقدام 
علیه اسالم هراســی« نام گذاری 
کند.  مدیر شورای ملی مسلمانان 
کانادا در نامه خود نوشته که این 
اقدام بــه کانادایی ها »امکان می 

دهد که قربانیان حمله به مسجد 
شــهر کبک را فراموش نکنند و 
عموم مردم را بــا خطرات نفرت 
پراکنــی، فرقه گرایی و اســالم 

هراسی آشنا می کند«.  
مدیر شورای ملی مسلمانان کانادا 
در نامه خود نوشــته که یک سال 
پس از حمله به مسجد مسلمانان 
در کبک که به کشــته شــدن ۶ 

نمازگزار منجر شد: 
»جامعه مسلمانان کانادا همچنان 

تحت تأثیــر منفی ایــن رویداد 
دهشتناک است«.  او در نامه خود 
افزوده که فکــر تعیین یک »روز 
ملی یادمانی« مــورد تأیید بیش 
از 70 سازمان مسلمانان کانادایی 
و بیش از 20 موسســه اجتماعی 
ازجمله عفو بیــن الملل کانادای 
فرانسوی زبان و کنگره کار کانادا 

است.  
)تلخیص از ژورنال دو مترو، 5 
ژانویه 20۱۸(.
_____________
photo: People attend a vigil 
in support of the Muslim 
community in Montreal: 
Jan. 30, ‘16

سرماخوردگی، اختالل های گوارشی و 
سالخوردگی؛ عامل ازدحام در اورژانس ها

دو نوع ویروس سرماخوردگی که 
به طور هم زمان در کبک شــیوع 
یافته، ویروس عامــل اختالل در 
دستگاه گوارش که در ایام جشن 
ها رایج شده و سالخوردگی سبب 
باالرفتــن مدت زمــان انتظار در 
بخش های اورژانس بیمارســتان 
ها شده است.  دکتر سیمون- پی 
یر الندری رییس بخش اورژانس 
بیمارســتان لورانسین می گوید: 
»اورژانــس های مــا حتی بدون 
شیوع سرماخوردگی هم زیر فشار 
هستند.  شــیوع سرماخوردگی را 
هم که به آن بیافزایید وضع بدتر 
از بد می شــود«.  در بیمارستان 
لورانسین شمار بیماران اورژانسی 
افزایــش یافته »واز  ۱50 درصد 
اول ژانویه روز به روز بیشــتر می 
شود«.  یک متخصص اورژانس می 

گوید: »امسال به طور هم زمان با 
دو نوع آنفلوآنزا رودررو هستیم« 
درحالی که معموال این دو نوع در 
زمان های متفاوت شیوع می یابند.  
به نظــر دکتر النــدری وضعیت 
جمعیتی کبک فشار بر اورژانس ها 

را تشدید می کند: »افراد سالمی 
که به ســرماخوردگی ویروســی 
مبتال می شوند می توانند خود را 
در خانــه درمان کنند.  با افزایش 
سن جمعیت مشــکالت قلبی و 
ریوی افزایش می یابد و این افراد 
به درمان در بیمارستان نیاز پیدا 
می کنند«.  این افراد موجب ایجاد 
ازدحام در بخش های اورژانس می 
شوند و هنگامی که این ازدحام به 
باالترین حد ظرفیت رسید ناگزیر 
آنها در راهروها جا داده می شوند.  
متخصــص اورژانس بــه ضرورت 
تزریق واکسن برای کاهش شمار 
کسانی که به خاطر سرماخوردگی 
بــه اورژانس ها مراجعه می کنند 
تأکید کرد.  )ژورنال دو مونتریال، 

7 ژانویه 20۱۸(.

افزایش بیش از پیش مالیات در بودجه 
شهرداری مونتریال

درحالی که والری پالنت شهردار 
تــازه انتخاب شــده مونتریال در 
جریان کارزار انتخاباتی خود وعده 
داده بود که جلوی افزایش بیش از 
پیش مالیات امالک را بگیرد، در 
بودجه ارائه شده خود بیش از آنچه 
که از پیش قرار بــوده بر مالیات 
امالک شــهری افزوده اســت.  او 
پیشتر وعده داده بود که افزایش 
مالیات هــا را درحد نــرخ تورم 
نگهدارد که در ســطح مونتریال 
برای ســال جــاری 2.۱ درصد 
برآورد شده است.  در متن بودجه 
شهرداری که روز چهارشنبه ۱0 
ژانویه منتشر شده مالیات امالک 
مســکونی ۱.۹ درصــد و امالک 
تجاری 2.۱ درصد افزایش یافته و 
این درحالی است که مالیات آب 
هم برای کمک به بهبود زیرساخت 
های آن ۱.۱ درصد افزایش یافته 
و در نتیجــه در مجمــوع میزان 

افزایش مالیــات از حد وعده داده 
شــده بیشتر شده اســت. ازسال 
20۱3 تاکنون مالیات آب افزایش 
نیافته بود.  در آخرین بودجه دنی 
کودر شــهردار پیشــین افزایش 

مالیات امالک مسکونی ۱.7 درصد 
و امالک تجــاری 0.۹ درصد بود.  
در سال جاری با محاسبه افزایش 
مجموع مالیات های امالک و آب 
چنان که در متن بودجه آمده به 
3.3 درصد می رســد.  به عنوان 
مثال یک خانه با قیمت متوسط 
427 هــزار دالر بایــد ۱۱۸ دالر 
بیشــتر مالیات بپــردازد.  والری 
پالنت دو روز پس از انتخاب گفت 
که از کســر بودجه 35۸ میلیون 
دالری شــهرداری شــگفت زده 
شده است.  او همچنین گفت که 
تأسیسات تأمین آب مونتریال به 
سرمایه گذاری نیاز دارد.  بودجه 
سال 20۱۸ شــهرداری مونتریال 
5.47 میلیارد دالر و از بودجه سال 
پیش 27۱ میلیون دالر بیشــتر 
است.  )تلخیص از گازت مونتریال، 

۱0 ژانویه 20۱۸(.

برخورد دو هواپیما در باند فرودگاه 
دو فروند هواپیما در باند فرودگاه 
بینالمللی تورنتو با یکدیگر برخورد 
کردند. در این حادثه که اواخر روز 
جمعه اتفاق افتاد دو فروند هواپیما 
در باند فرودگاه بین المللی تورنتو با 
یکدیگر برخورد کردند که موجب 
شد نیروهای امداد و آتشنشان در 

محل حضور پیدا کنند.

پس از وقوع این حادثه مســافران 
به سرعت از داخل هواپیما تخلیه 

شدند.
مقامات داخلی کانادا با بیان اینکه 
تنهــا یکــی از هواپیماها حامل 
تعدادی مسافر و خدمه بوده، اظهار 
داشتند: در این حادثه به هیچ یک 
از سرنشــینان آسیبی وارد نشد و 

حال جســمی تمامی آنان خوب 
است.

در این حادثه بال یکی از هواپیماها 
بــا دم هواپیمای دیگــر برخورد 
کرد و موجب شــد یکــی از آنها 
دچار آتشسوزی شــود. )گزارش 

اسپوتنیک(
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

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

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

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 2۰ سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

کاهش بی 
سابقه میزان 
بیکــاری
در مــاه دســامبر 20۱7، میزان 
بیکاری در کانادا به کمترین حد 
در 40 ســال گذشــته رسید و از 
سال 2002 تاکنون اقتصاد کانادا 
بیشترین حد ایجاد اشتغال را نشان 
داد.  مرکز آمــار کانادا در آخرین 
گزارش ماهانه خود درمورد اشتغال 
اعــالم کرد که نرخ بیکاری در ماه 
دسامبر به 5.7 درصد کاهش یافته 
و2 دهم درصد از ماه نوامبر کمتر 
شده است.  به این ترتیب، از سال 
۱۹7۶ که آمار مربوط به اشتغال 
ثبت می شــود، میزان بیکاری در 
پاییــن ترین حد اســت.  اقتصاد 
کانادا در ماه دسامبر 7۸۶00 شغل 
ایجاد کــرده که 23700 مورد آن 
تمام وقت بوده اســت.  درمجموع 

در سال 20۱7 ایجاد اشتغال 2.3 
درصد رشــد داشته که بیشترین 
میزان رشد در ۱5 سال اخیر بوده 
است.  در ۱2 ماه این سال، اقتصاد 
کانادا 422500 شغل ایجاد کرده 
که 3۹4200 شغل آن تمام وقت 
بوده اســت.  درگزارش مرکز آمار 
کانادا یادآوری شــده که درسال 
20۱۶ نرخ بیــکاری ۶.۹ درصد 
بوده است.  بسیاری از کارشناسان 
برایــن باورنــد که کاهــش نرخ 
بیکاری می تواند موجب افزایش 
نرخ بهــره، برای ســومین بار در 

چند ماه گذشــته شود.  در سطح 
اســتان ها، کبک و آلبرتا در ماه 
دسامبر بهترین وضعیت را داشته 
و هریــک حدود 2۶ هزار شــغل 
ایجاد کرده انــد.  نرخ بیکاری در 
کبــک 0.5 درصد کاهش یافته و 
به 4.۹ درصد رسیده درحالی که 
در آلبرتا بــا کاهش 0.4 درصدی 
به ۶.۹ درصد کاســته شده است.  
)تلخیص از تارنمای رادیو کانادا، 5 

ژانویه 20۱۸(.

محاکمه گروگان پیشین طالبان
جاشــوا بویل، کانادایــی گروگان 
طالبان که همراه همسر و فرزندانش 
چند ماه پیش از چنگ طالبان در 
افغانستان آزاد شده بود، بازداشت 

شده و در دادگاهی در اتاوا 
محاکمه می شود.  او ابتدا 
روز اول ژانویه با ۱5 مورد 
اتهام دربرابر دادگاه حاضر 
شد.  از جمله اتهامات او 
جنسی،  تجاوز  خشونت، 
واداشتن  آزادی،  ســلب 
دیگری به مصرف داروی 
مخدر، تهدید به قتل و به 

اشتباه انداختن پلیس است.  آقای 
بویل در ماه اکتبر پس از 5 ســال 
اسارت در دست یک گروه وابسته 
به طالبان آزاد شــد و بــه کانادا 

بازگشــت.  موارد اتهام مربوط به 
دوره زمانی ۱4 اکتبر و 30 دسامبر 
20۱7 اســت.  دادگاه بــه خاطر 
حفظ هویت قربانیان و شهود حکم 
به عدم افشــای جزییات 
پرونده داده است.  موارد 
اتهام هنــوز در دادگاه به 

اثبات نرسیده است.  

الپــرس  از  )تلخیــص 
ژانویــه   ۸ مونتریــال، 

.)20۱۸

نارضایتی کانادا از وضع مالیات آمریکا بر 
واردات کاغذ روزنامه

روز چهارشــنبه ۱0 ژانویه 
ویلبر راس وزیــر بازرگانی 
آمریکا اعالم کرد که قصد 
دارد بر کاغذ روزنامه وارداتی 
از کانادا مالیات وضع کند.  
این تصمیم به ســرعت با 
انتقاد مقامات اتاوا روبرو شد.  
وزارت بازرگانی آمریکا درپی 
انجام تحقیقاتی برآورد کرده 
که صادر کنندگان کانادایی 
کاغذ روزنامه از یارانه ای بین 

4.42 و ۹.۹3 درصدی برخوردارند.  
در نتیجه به مأموران گمرک آمریکا 
دستور داده شده که از کاغذهای 
وارداتی از کانــادا مالیاتی معادل 
درصدهای فــوق دریافت نمایند.  
وزیران امورخارجه و منابع طبیعی 
کانادا در بیانیه ای مشترک اعالم 
کردند: »ما از وضــع این مالیات 
غیرقابــل توجیه توســط وزارت 
بازرگانی آمریکا عمیقا متاسفیم«.  
به نظر آنان وضع هرگونه مالیات 

بر واردات کاغذ بــر روزنامه های 
آمریکایــی به ویژه در شــهرهای 
کوچک اثر منفی مستقیم خواهد 
گذاشــت و موجب از دست رفتن 
تعدادی شغل در بخش چاپ و نشر 
در ایاالت متحده خواهد گشت.  به 
عالوه، دولت کانادا اعالم کرده که 
مصمم به کمک به صنایع چوب و 
کاغذ کانادا است تا بتوانند مناسبات 
بازرگانی خود را گســترش داده و 
به بازارهای تازه ای دســت یابند.  

وزیران خارجه و منابع طبیعی 
کانادا در بیانیه مشترک خود 
بر اهمیت این صنایع در ایجاد 
اشتغال تأکید کرده اند: »ما به 
همکاری هماهنگ با صنایع 
جنگلی، استان ها، مناطق و 
نواحی کشــور ادامه خواهیم 
داد )...( و از ایــن بخش مهم 
در برابر مصوبــات و اقدامات 
بازرگانی نادرســت و بی پایه 
خواهیم  دفاع  متحده  ایاالت 
کــرد«.  وزارت بازرگانی آمریکا از 
ماه اوت سال گذشته درپی شکایت 
یک تولید کننده کاغذ آمریکایی به 
تحقیق درباره یارانه های پرداختی 
دولــت کانادا پرداخته بود.  وزارت 
بازرگانی آمریکا اعــالم کرده که 
تصمیم خود را از تاریخ 22 ماه مه 

اجرایی خواهد کرد.  
)تلخیص از الپرس مونتریال، ۱0 
ژانویه 20۱۸(.

شغل های جالب توجه در سال 2018
 »Indeed .com «
ســایت  نخســتین 
کانادا،  در  اشــتغال 
از مشاغلی  فهرستی 
 20۱7 درســال  که 
اســتخدام  تقاضای 
برای آنها باال بوده و 
در ســال جدید نیز 
این روند ادامه خواهد 
یافت منتشــر کرده 

است.  
کالبرتســون  دانیل 

اقتصاددان این ســایت می گوید: 
»اقتصاد کانادا سال 20۱7 بسیار 
خوبی را پشت سر گذاشت.  رشد 
مداوم ایجاد اشتغال نرخ بیکاری را 
برای نخستین بار از سال 200۸ به 
زیر ۶ درصد رســاند و چشم انداز 
سال 20۱۸ نیز نوید بخش است«.  
درسال 20۱7 مشاغل ایجاد شده 
در مراکز توزیع نســبت به سال 
پیــش ۶07 درصد افزایش یافت.  
نیاز بــه کارکنانی بــرای تدارک 

سفارشات همچنان می باید ادامه 
داشته باشد.  خرده فروشان بزرگ 
هم اکنون اعــالم کرده اند که در 
کانادا کارکنان بیشتری استخدام 

خواهند کرد.  
»ســیمونز« از جملــه این خرده 
فروشان اســت که با ساخت یک 
مرکــز توزیع جدید 300 شــغل 
ایجاد می کند.  مهندســی هم از 
بخش هایی اســت که در ســال 
20۱7 رشــد داشته است.  دراین 

سال فیسبوک، غول 
اعالم  مجازی  شبکه 
نخســتین  که  کرد 
کانادایی  آزمایشگاه 
عرصــه  در  خــود 
هوش مصنوعی را در 
سازد.   می  مونتریال 
این ســرمایه گذاری 
دالری  میلیــون   7
در ســال های آینده 
بــه ویــژه در زمینه 
مهندسان  کارآموزی 
مشاغل زیادی ایجاد خواهد کرد.  
زمینه دیگری که موجد اشــتغال 
خواهد بود در حیطه بهداشــت و 
سالمت است.  تقاضا برای پزشکان 
عمومی درسال 20۱7 حدود ۱3۸ 
درصد رشد داشته است.  تکنیسین 
تولید و کاریاب نیز از رشته هایی 
است که تقاضا برای آنها در سال 
20۱۸ باال خواهد بود.  )تلخیص 
از ژورنــال دو مونتریال، ۱0 ژانویه 

.)20۱۸

حزب محافظه کار کانادا یک سناتور را به دلیل 
اظهارات نژادپرستانه اخراج کرد

کانادا  محافظه کار  حزب 
این حزب  قانونگذار  یک 
اظهــارات  دلیل  بــه  را 

نژادپرستانه اخراج کرد.
 Andrew ،اندرو شی یر 
رهبــر حــزب   Scheer
اعالم  کانادا  کار  محافظه 
کرد: ســناتور لین بیاک 

Senator Lynn Beyak به دلیل 
اظهاراتی که در وب سایتش علیه 
بومیان کانادا منتشــر کرد از این 

حزب اخراج شده است.
این سناتور در اظهاراتی که در وب 
سایتش نوشــته بود مدعی شده 
بود بومیان کانادا به دلیل تحصیل 

در یک ســری مــدارس در نظر 
گرفته شده برای آنها که وضعیت 
چندان مناسبی ندارند »نازپرورده« 
شده اند و فقط چشم شان به دنبال 

کمک های دولت است.
اندروشی یر در این بیانیه تصریح 
کــرد: طرح چنیــن اظهار نظری 

توهیــن آمیز بــوده و از 
قانونگــذار حزب  یــک 
محافظه کار به هیچ وجه 
قابل قبول نیست. اینکه 
بومیان کانادا در  بگوییم 
مقایســه با کانادایی های 
دیگر تن پرور هســتند 

نژادپرستانه است.
ســناتورهای کانادایی مادام العمر 
در این ســمت هستند اما احزاب 
سیاســی آنها می توانند آنها را از 
حزب اخراج کنند. پیشتر برخی 
از مــردم در کانادا نیــز خواهان 

استعفای بیاک شده بودند.
)خبرگزاری رویترز(
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اجتماعـی... 

جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی
سعید پیوندی 
)جامعه شناس(
۱۹ دی - مهدی نوید ادهم، دبیر 
کل شورای عالی آموزش و پرورش، 
اعالم کرده است که تدریس زبان 
انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی 
و غیر دولتی در ساعات رسمی یا 
غیررسمی ممنوع است و در صورت 

مشاهده برخورد خواهد شد. 
ســعید پیوندی، جامعه شــناس 
و اســتاد دانشــگاه در پاریس به 
پرســش های مــا را پیرامون این 
تصمیــم وزارت آموزش و پرورش 

پاسخ داده است.
•

چــرا وزارت آمــوزش و پرورش 
تصمیم به ممنوع کردن آموزش 
زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی 

گرفته است ؟
- دلیل رسمی که دبیر کل شورای 
عالی آموزش و پرورش برای توجیه 
این تصمیم به میان کشیده مسئله 
تقویــت زبان فارســی و فرهنگ 
ایرانی اسالمی دانش آموزان است. 
. ایشــان همزمان گفته است که 
آموزش زبان های خارجی در دوره 
ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده 

است.
این ســخن ایشــان البته چندان 
دقیق نیســت چرا که هم اکنون 
زبــان عربی از همان ســال اول 
دبستان در چهارچوب درس قرآن 
تدریس می شود. هر چند در نگاه 
مســئولین زبان عربی زبان قرآن 
است و "خارجی" به حساب نمی 
آید اما برای بخش بسیار عظیمی 
از دانش آموزان و خانواده های آنها 
زبان عربی یک زبان خارجی است. 
به ایــن ترتیب می توان این گونه 
فهمید که از نظــر وزارت آموزش 
و پرورش این زبان انگلیسی است 
که مانع یادگیری زبان فارسی و یا 

فرهنگ ایرانی اسالمی می شود.
•

یادگیری زبان انگلیسی تا چه اندازه 
در مدارس ابتدایی ایران گسترده 

است ؟
- زبان انگلیســی در برنامه درسی 
رســمی ایران برای ۶ سال دوره 

ابتدایی وجود نــدارد. اما مدارس 
گوناگون غیر دولتی، نیمه دولتی و 
یا بخش کوچکی از مدارس دولتی 
انگلیســی را بصورت فوق برنامه 
به دانــش آموزان درس می دهند 
و این کالس ها اجباری نیســتند. 
به این ترتیب باید گفت در شمار 
کمی از مدارس ابتدایی ایران زبان 

انگلیسی تدریس می شود.
•

آیا یادگیری یک زبان خارجی می 
تواند مانع از یادگیری زبان مادری 

و یا اصلی آموزش شود ؟
- خیــر، هیــج رابطــه ای میان 
یادگیری یک زبان خارجی و زبان 
مادری و اصلی آموزش وجود ندارد. 
اگر مشــکلی در یادگیــری زبان 
فارســی وجود دارد باید بیشتر به 
سراغ شیوه و کیفیت آموزش و نیز 
نوع آموزش معلمان و یا محتوای 

کتاب های درسی رفت.
در بســیاری از کشــورهای دنیا 
آموزش زبان یا زبان های خارجی 
بسیار زود و از همان دوره ابتدایی 
آغاز می شود چرا که پژوهش های 
آموزشی نشان داده اند که کودکان 
تا سن ۱۱ یا ۱2 سالگی از ظرفیت 
زیادی برای یادگیــری زبان های 
مختلف برخوردارنــد و یادگیری 
زبانی غیر از زبان اصلی آموزش به 
گسترش و پویایی دنیای ذهنی و 
توانایی های شناختی و فراشناختی 
بچه ها کمک مــی کند. همزمان 
یادگیری خوب و عمیق یک زبان از 
جمله با سن یادگیرنده ارتباط دارد. 
برای مثال یادگیری بسیار خوب 
یک زبــان خارجی بدون لهجه تا 
سن ۱4 سالگی بسیار آسانتر است.

•
پس آیا می توان گفت که انگیزه 
اصلی مســئولین شــاید دالیل 

غیرآموزشی باشد ؟
- این امــکان وجود دارد که دلیل 
مطرح شــده برای ممنوع شدن 
زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی 
بیشتر یک بهانه باشد. چرا که هم 
اکنون نه تنها زبان عربی از همان 
سال اول ابتدایی تدریس می شود 
که حدود یک سوم مطالب درسی 

دوره ابتدایی به گونه ای به آموزش 
دینی ارتباط دارند.

بنابراین اگر قرار بود بطور واقعی به 
زبان فارسی و یادگیری آن در وجه 
کمی و کیفی اهمیت بیشتری داده 
شــود، می بایست بیشتر از حجم 
این همه مطالب دینی که جذابیت 
کمی برای بچه ها دارند و حتی فهم 
آنها هم برای سنین پائین مشکل 

است کم کرد.
به نظر من مانــع اصلی یادگیری 
مطلــوب زبــان فارســی همین 
محتوای دشــوار و گذشته گرای 
کتاب های درســی دوره ابتدایی و 
فقر کیفی آموزشی است که بچه را 
بی انگیزه و دلزده می کند. مطالب 
درس قرآن و یا کتاب "هدیه های 
آســمانی" که همان درس دینی 
است بیشــتر به جزوات تبلیغاتی 
برای شستشــوی مغزی جوانان 
می مانند و گاه از نظر روانشناسی 
برخی از دروس آنها ضد آموزشی 
و ضــد تربیتی هســتند. اگر قرار 
است چیزی در آموزش عوض شود 
نخســت باید سراغ این کتاب ها و 
دروس خسته کننده و سنگین و 

نامفهوم برای کودکان رفت.
•

سیاست و ایدئولوژی چگونه در امور 
آموزشی و تصمیماتی که بیشتر 
باید کارشناسی باشند دخالت می 

کنند؟
- قدرت سیاســی بــه آموزش به 
عنوان ابزاری برای ترویج فرهنگ 
و دنیای ارزشــی خــود در میان 
نســل جوان و کنترل جامعه نگاه 
می کند. در کشورهای دمکراتیک 
سازمان های مدنی، بازیگران اصلی 
نظام آموزشــی بویژه معلمان، و 
نمایندگان مردم و پژوهشــگران 
موفق شــده اند نظام آموزشی را 
بتدریج از دست دولت بیرون آورند 
و نظارت بیشــتری بر آن اعمال 
کنند تا دولت ها هر کاری خواستند 

با آموزش و نسل جوان نکنند.
دولت هــا وظیفــه تامیــن مالی 
آموزش از بودجه عمومی را دارند 
و دخالت آنها باید حداقلی باشــد 
چرا که شیوه ها و گفتمان آموزشی 

مسائلی هســتند که با تربیت و 
زندگی نسل های آینده و فرهنگ 
و توانایی های علمی یک کشــور 
ارتباط دارند و جامعه باید بر ســر 

آنها به یک تفاهم ملی برسد.
در ایــران دولت نــگاه انحصاری 
به آمــوزش دارد و به آن بصورت 
ابزاری برای شستشــوی مغزی و 
تربیت نسل جوان با نظام ارزشی 
و ایدئولوژی خــود نگاه می کند. 
شــاید مهم ترین بیماری آموزش 
ایــران هم دخالت هــای بی حد و 
مرز دولت و تحمیل یک سیاست 
دینی و ایدئولوژیک از باال به نظام 
آموزشی است. همین ممنوع شدن 
تدریس زبان انگلیسی نمونه آسیب 
شناسانه برخورد آمرانه و سیاسی با 
آموزش است. از نظر نمادین شاید 
این ممنوع شــدن نوعی مبارزه با 
"تهاجم فرهنگی" و غرب به شمار 
رود و ایــن نوع برخورد به آموزش 
به کیفیت، اعتبار، مشــروعیت و 
جذابیت آن لطمه فراوان زده است.

•
آیا ممنوع شدن تدریس انگلیسی 
ابتدایی مــی تواند  در مــدارس 
شروعی برای محدودیت های جدید 
برای زبان اگلیسی باشد بویژه آنکه 
چندی پیش آیــت الله خامنه ای 
هم از آموزش زبان انگلیسی انتقاد 
کرده بود و آنــرا میرات حکومت 

گذشته دانسته بود ؟
- من امیدوارم که این گونه نباشد. 
هم اکنــون بیــش از ۶0 درصد 

مطالب علمی در دنیا به انگلیسی 
منتشــر می شــود و این زبان به 
اصلی ترین وسیله ارتباطی گویشی 
و نوشتاری بین المللی تبدیل شده 
اســت. محدود کــردن یادگیری 
زبان انگلیســی به پویایی ارتباط 
مــا با دنیای کنونی و حضور ایران 
در جهــان امروز لطمه می زند. به 
نظر من زبان انگلیســی باید زبان 
اصلی خارجی مدارس باقی بماند و 
کیفیت آموزشی آن هم ارتقا داده 
شــود. همزمان در نظام آموزشی 
ایران باید بــه زبان های دیگر هم 
توجه کرد. چرا دانش آموزان ما از 
همان دوره ابتدایی نباید سایر زبان 
هایی که در ایران استفاده می شود 

را یاد بگیرند؟
چرا نباید بچه هایــی که به زبان 
فارســی صحبت نمی کنند زبان 
مادریشان را در مدرسه در کنار زبان 
فارسی یاد بگیرند؟ چرا نمی توان 
زبان های مهم دیگر مانند چینی، 
اسپانیایی، فرانسه را در مدرسه یاد 
گرفت. حتا بچه ها زبان عربی را هم 
بخاطر هم آمیحتگی آن با آموزش 
دینی و ایدئولوژیک خوب یاد نمی 
گیرند. شــما چند جوان ایرانی را 
سراغ دارید که بتوانند پس از ۱2 
سال آموزش عربی چند کلمه ای 
به ایــن زبان صحبت کنند؟ نظام 
آموزشی ایران از نظر یادگیری زبان 
)فارســی و زبان های دیگر( بسیار 
فقیر و توســعه نیافته است و راه 
حل بهبود اوضاع هم ممنوع کردن 

انگلیسی نیست.
•

آیا بــا توجه به مشــکالت مادی 
بســیاری از خانواده ها این ممنوع 
شــدن ها در مدارس به تشــدید 
تبعیض آموزشی در جامعه منجر 
نخواهد شد؟ کســانی که دارای 
امکانات هســتند مــی توانند از 
کالس های خصوصی استفاده کنند 
و بقیه افراد جامعه هم از یادگیری 

زبان خارجی باز می مانند
- تبعیض آموزشی در ایران روز به 
روز بیشتر می شود چرا که کیفیت 
بخش دولتی عادی رو به کاهش 
اســت و طبقات مردمی راهی به 
مدارس پولی یا مدارس نخبه گرای 
دولتی ندارند. بچه های خانواده های 
تهیدســت گاه به گونــه ای زود 
رس عطای درس و مدرســه را به 
لقایش می بخشند و برخی از آنها 
به کودکان کار تبدیل می شوند. 
در برابر خانواده هایی هستند که 
می توانند حتا اگر انگلیســی را از 
مدارس حذف کنند امکانات دیگر 
را برای یادگیری در اختیار کودکان 
خود قرار دهند. آنچه در این میان 
جای تاســف دارد این است که با 
پیشرفت فن آوری جدید یاد گیری 
زبان از طریق شــیوه های زنده و 
متنوع و جذاب با هزینه بسیار کم 
ممکن شــده است. اما به نظر می 
رســد نظام آموزشی ما از این دنیا 

بسیاردور باشد.  )رادیو فردا(

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

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
Spring semester / Session de printemps:

Du 3 avril 2018 au 17 juin 2018 (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 17h00

PLACES ARE LIMITED
PLEASE REGISTER BEFORE   MARCH 16TH!!!

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
______________________

Tel.: (514) 484-8899    ou   (514) 755-3480
EMULCQ@gmail.com

www.emulcq.com   ou    www.coursdefrancais.ca  (section inscription)
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage 

Montréal (QC) H4A 3J5
(Métro Villa-Maria ou Vendôme)
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سیاسی... 

آیا اینترنت ماهواره ای برای ایران ممکن است؟ 
سهراب مبشری

به دنبال اعتراضات اخیر و اعمال 
سانسور اینترنت از سوی حکومت 
جمهوری اســالمی، شــماری از 
ایرانیان خواستار اقدام دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا برای فراهم 
کردن امکان اینترنت ماهواره ای 
برای ایران شده اند. نوشته حاضر 

بــه بررســی چنین 
امکانی می پردازد.

دســت یافتنی ترین 
نحوه اتصال به اینترنت 
از طریــق ماهــواره، 
استفاده از یک »راوتر« 
دارای  کــه  اســت 
گیرنده  و  فرســتنده 
و  اســت  ای  ماهواره 
تلفن  یا  کامپیوتر  هر 
هوشمندی می تواند از 
طریق شبکه برد کوتاه 
»وای فــای« بــه آن 
وصل شود و از طریق 
ارتباط  اینترنت  با  آن 

برقرار کند. حسن این طریق این 
است که نیازی به تعویض دستگاه 
های شخصی کاربران مانند تلفن 
مهمترین  نیست.  هوشمند  های 
عیب آن هم این اســت که »وای 
فای« معموال چند ده متر بیشتر 

برد نــدارد. یعنی 
یک راوتر ماهواره 
ای تنها می تواند 
به تعــداد اندکی 
واحد مســکونی،  
بــه شــرطی که 
بتون  دیوارهــای 
آرمه و سایر موانع 

مشابه امواج فرکانس 
دو تا پنج گیگاهرتز 
آنهــا را از هم جدا 
نکند، پوشش بدهد. 
بــرای  طرح  ایــن 
خیابان  در  استفاده 
در  تنها  )موبایــل( 
صورتی قابل استفاده 
است که منطقه در 
راوترهای  پوشــش 
در  شــده  نصــب 
ساختمانهای مجاور 
است  بعید  باشــد. 
جمهوری اســالمی 
چنین پوششــی را 
تحمل کند و شــهروندان بتوانند 
بدون ترس از عواقب آن، به خیابان 

خود از این طریق پوشش بدهند.
یک راه دیگر، استفاده از دستگاه 
های شــخصی دارای فرســتنده 
و گیرنــده ماهواره ای اســت. اما 

ایــن  موانــع 
راه،  از موانــع 
نخســت  راه 
بیشــتر  نیز 
اکثریت  است. 
قریب به افتاق 
کاربران، چنین 
مپیوترهــا  کا
و تلفن های هوشــمندی ندارند. 
قیمت چنین دســتگاه هایی نیز 
بسیار بیشتر از کامپیوترها و تلفن 
های هوشمند معمولی است. برای 
دادن پوشش کافی باید شبکه ای 
بسیار گسترده، صدها هزار و بلکه 
میلیونها دستگاه الزم را )قطعا از 
طرق غیرقانونی( وارد ایران و توزیع 

کند.
پس ورود و توزیــع راوتر ماهواره 
ای که هر دســتگاه آن می تواند 
مورد استفاده چند نفر قرار گیرد، 
به مراتب سهل تر است. البته در 
این صورت،  شــهروندان تنها در 
محل سکونت خود دسترسی آزاد 

به اینترنت خواهند داشت.
از این رو، پیش شــرطهای دست 
یافتنی ترین طرح برای اینترنت 

ماهواره ای از این قرار است:

ماجرای خروج احتمالی ترامپ از برجام 
به زبان ساده

۱۱ ژانویه - ساعت ۸ و 30 دقیقه 
صبــح شــنبه، 23 دی ۱3۹۶ 
مهلت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برای تصمیم گیری درباره 
تحریم های هسته ای ایران به پایان 
می رســد؛ او تا آن زمان، می تواند 

یکی از این سه کار را بکند:
•

۱ - دســتور به برقــراری مجدد 
تحریم هــا دهد که در این صورت 
تحریم هــای هســته ای ایران که 
توسط کنگره آمریکا تصویب شده 
و با برجام تعلیق شده است، مجدداً 

احیا می شود.
•

2 - دستور دهد که تعلیق تحریم ها 
ادامه یابد که در این صورت، آمریکا 

همچنان در برجام خواهد ماند.
•

3 - سکوت کند که طبق قوانین 
داخلی آمریکا، با ســکوت رئیس 
جمهــور، تحریم های هســته ای 
کنگره آمریکا علیه ایران مجدداً و 

به طور خودکار برقرار می شود.

ماجرا چیست؟
بعد از انقالب سال ۱357، آمریکا 
انــواع تحریم هــا را در حوزه های 
مختلــف ماننــد حقوق بشــر و 
فعالیت های موشــکی علیه ایران 

برقرار کرد.
بعد از آغاز فعالیت های هسته ای 
ایران، آمریکا تحریم های هسته ای 
را نیز به تحریم های قبلی افزود که 

بسیار سنگین تر بودند.
تحریم های هسته ای آمریکا علیه 

ایران دو نوع بودند:
•

الف( تحریم هــای اجرایی که به 
دستور رئیس جمهور برقرار شده 

بودند
•

ب( تحریم هــای ثانویه که کنگره 
آمریکا علیه ایران تصویب کرده بود

در جریــان مذاکرات هســته ای 
ایران و اعضــای ۱+5 فقط درباره 
و  مذاکره  تحریم های هســته ای 
توافق شده است چرا که به دولت 
روحانی اجازه داده نشده بود خارج 
از موضــوع هســته ای گفت و گو 
کند، به ویژه بــا آمریکا. بنابراین، 
آمریکا  هسته ای  غیر  تحریم های 
که از اول انقالب وضع شــده اند، 

همچنان برقرار هستند.
آنچه در مذاکرات هســته ای در 

هســته ای،  تحریم های  خصوص 
نصیب ایران شد این است:

•
۱ - لغو همه تحریم های شــورای 

امنیت علیه ایران
•

2 - لغو همه تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه ایران

•
3 - لغو همــه تحریم های آمریکا 
که به دســتور رئیس جمهور این 
کشــور علیه ایران وضع شده بود 

)تحریم های اجرایی(
•

4 - تعلیــق همه تحریم هایی که 
کنگره آمریکا علیه ایران وضع کرده 

بود )تحریم های ثانویه(

درباره تحریم های ثانویه دو نکته 
اساسی را باید در نظر داشته باشیم:

•
- کنگره آمریکا به رئیس جمهور 
اجازه داده اســت این تحریم ها را 
تعلیق کند. بنابر این، رئیس جمهور 
آمریکا هر چند ماه یک بار پایبندی 
ایران به برجام را می ســنجد و بر 
اساس آن، به تعلیق و عدم اجرای 

تحریم های ایران دستور می دهد.
•

- اســاس تحریم های ثانویه این 
اســت که هر شرکتی در جهان با 
ایران کار کند، باید قید همکاری 
بــا آمریکا را بزنــد و اگر با آمریکا 
همکاری دارد، آمریکا می تواند آن 

شرکت را جریمه کند.

به همین دلیل است که در دوران 
تحریم های هسته ای، اکثر بانک ها، 
بیمه ها، شــرکت های کشتیرانی، 
شرکت های تولیدی و بازرگانی و... 
در سراســر جهان، از بیم آمریکا، 
همکاری های خود با ایران را قطع 

کردند.
موضــوع کنونی که تــا 23 دی 
تعیین تکلیف خواهد شد، درباره 

تحریم های ثانویه است.
اگر ترامپ تحریم هــای ثانویه را 
مجدداً فعال کند، مشکلی که برای 
ایران ایجاد می شود این است که 
شــرکت های طرف قرارداد ایران، 
بار دیگر از ترس مجازات توســط 
آمریکا، با ایران کار نخواهند کرد 
و این، به معنی خــروج آمریکا از 
برجام و آغاز مجدد مشکالت ایران 

در مراودات اقتصادی است.

آیا ترامپ آمریکا را از برجام 
خارج می برد؟

تبلیغــات  دوران  در  ترامــپ 
انتخاباتی اش بار ها و بار ها وعده داد 
که در صورت پیــروزی، از برجام 
خارج خواهد شــد - اتفاقی که در 
یک سال اخیر رخ نداده و او هنوز 
به این وعده انتخاباتی عمل نکرده 

است.
با این حال، اطرافیان وی از جمله 
وزرای خارجه و دفاع آمریکا مخالف 

خروج از برجام هستند.
اروپایی ها نیــز در ماه های اخیر، 
بــا  را  گســترده ای  البی هــای 
دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی 
انجام داده اند تا آن ها را متقاعد به 
حفظ برجام کنند، تالشــی که تا 

این لحظه ثمربخش بوده است.
نکته اما اینجاست که ترامپ، 
ناپذیر  بینی  پیش  شخصیتی 
دارد و   همــان گونه کــه ناگهان 
امریــکا را پیمان هــای پاریــس 
)تغییــرات آب و هوایــی(، نفتا 
)تجارت آزاد آمریکای شــمالی( و 
پیمان تجاری اقیانوس آرام، خارج 
و همه را شگفت زده کرد، ممکن 

است از برجام هم خارج شود.
به این موضوع بیفزایید البی های 
اسرائیل و برخی کشورهای عربی 

برای بر هم زدن برجام.

اگر آمریکا از برجام خارج 
شود، چه باید کرد؟

ایــران در یــک فراینــد کامــاًل 
دیپلماتیک، اصولی و عقالنی برای 
حل مشکل تحریم های هسته ای، به 
جای باال بردن سطح نزاع و جنگ 
احتمالی، با قدرت های بزرگ جهان 
وارد مذاکره شد و تحریم هایی که 
واقعًا کمر اقتصاد کشور را شکسته 
بود، از میان برداشــت تا بار دیگر، 

کشور بتواند نفس بکشد.
اگر ترامپ از برجام خارج شود، از 
ارزش کاری که دیپلمات های ایرانی 
انجام دادند کاسته نمی شود،   همان 
طور که از ارزش کار دیپلمات های 
اروپایــی و چینی و روســی کم 
نمی شود؛ این آمریکاست که خالف 
تعهدات خود عمل کرده است و لذا 
نکوهش ها متوجه کاخ سفید است، 

نه ایران و سایر اعضای 5+۱.
اما فارغ از این وجه سیاسی، خروج 
آمریکا از برجام می تواند کل توافق 
هسته ای را تحت تأثیر قرار دهد و 

ایران را متضرر کند.
ایران برای بهره منــدی از منافع 
برجام، آن را پذیرفته اســت. اگر 
آمریــکا از آن خارج شــود، این 
اروپاست که باید به ایران تضمین 
دهد و در عمــل هم بدان پایبند 
باشد که هزینه های خروج آمریکا 
از برجــام را برای ایــران جبران و 
ســاز و کاری عملیاتی برای ادامه 
فعالیت های اقتصادی ایران و اروپا 

تمهید کند.
اگر این اتفاق بیفتد، ایران می توان 
به همــراه اروپا، چین و روســیه، 
برجــام را حفــظ و از منافع آن 

بهره مند شود ولی اگر عماًل منافع 
اقتصادی برجام برای ایران، منتفی 
شــود، آنگاه دیگر نیازی به باقی 

ماندن در برجام نخواهد بود.
لذا عقل ســلیم حکم می کند که 
در صورت خروج آمریکا از برجام، 
ایران با تأمل و صبوری به رایزنی 
با طرف هــای دیگر برجام بپردازد 

و تنها در صورتی که محرز شــود 
برجام دیگر ســودی بــرای ایران 
ندارد، از آن خارج شــود؛ در واقع،   
همان گونه که ورود ایران به برجام 
بر مبنای منافع بود، خروج احتمالی 
نیز باید بر همین مبنا باشد نه بر 

اساس هیجان و شعارزدگی.
دوران ترامپ، برای ایران پر از تنش 

خواهد بود؛ حتــی اگر ترامپ در 
ماه جاری تصمیم به ادامه تعلیق 
تحریم ها بگیــرد و از برجام خارج 
نشود، همین ماجرا چند ماه دیگر 
که بار دیگر موعد بررسی و تصمیم 

مجدد است، تکرار خواهد شد. 
این دوران را باید مدبرانه تر از قبل 

مدیریت کرد.     •

All aspects of Immigration
Federal Québec Provincial

کلیھ امور مھاجرتی
استانی-کبک-فدرال  

Regulated Canadian 
Immigration Consultant

Membership No. R409295
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Numéro 11322

Since 2007 Depuis 
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کارشناس رسمی مھاجرت بھ کانادا
ثبت شده با مھاجرت کبک

Only an Immigration Consultant member of ICCRC and is also registered with Quebec Immigration 
may practice Quebec Immigration Law.

مھاجرت کبک باشند میتوانند در قوانین مھاجرتی کبک عمل نمایندفقط اعضاء رسمی انجمن مشاوران کانادا کھ ھمچنین ثبت شده با
 

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون ھیچ پیش شماره (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳

بھ وقت ایران۲۴تا ۲۱دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
۹۲۰۴۵۵۰۵۱۴خطوط وایبر، واتزآپ، ایمو و تلگرام 

Tel: 514-656-8178
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7 

(across metro Langelier)

By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (CIVIL) و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

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

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

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

خیزش دی ماه

فناوری در خدمت تشخیص کوچکترین 
تومورهای سرطانی

محققان کانادایی در جریان یک 

مطالعه روی مــوش ها موفق 

شــدند که با اســتفاده از یک 

فناوری پیشــرفته، تومورهای 

سرطانی بسیار کوچک را که 

است،  دشــوار  آنها  تشخیص 

تشخیص دهند.

به گــزارش پایــگاه اینترنتی 

مدیکال نیــوز تودی، محققان 

دانشــگاه راتگرز در کانادا که 

این فنــاوری را ابداع کرده اند، 

امیدوارند که در آینده نزدیک 

بتوانند از این فناوری با موفقیت 

برای انسان ها استفاده کنند.

فنــاوری  حاضــر  حــال  در 

های تصویربــرداری از جمله 

توموگرافی کامپیوتری و اسکن 

هــای ام.آر.آی و نیــز نمونه 

برداری، از رایج ترین روش های 

سرطانی  تومورهای  تشخیص 
هستند. 

اما این روش هــا همواره قادر 

میکرومتاستازها  تشخیص  به 

)پیشروی های بسیار کوچک 

ســرطان( و یا میکروتومورها 

نیستند. 

اکنــون محققــان کانادایــی 

روشــی برای تشخیص حتی 

کوچکترین تومورهای سرطانی 

کشف کرده اند که ممکن است 

در آینــده به پزشــکان اجازه 

دهد به طور موثر زمان و مکان 

را ردیابی  گسترش ســرطان 

کنند. این کار پزشکان را قادر 

می ســازد تا مداخله را زودتر 
آغاز کنند.

محققان ایــن مطالعه را روی 

یک الگوی سرطان سینه انسان 

در موش انجــام دادند؛ آنها در 

این مطالعه دســتگاه های ریز 

بصری موسوم به نانوپروب که 

از اشعه ایکس برای تشخیص 

می  استفاده  میکرومتاستازها 

کنند، به موش ها تزریق کردند.

این نانوپروب ها با جریان خون 

موش حرکت مــی کنند و به 

محققان اجــازه می دهند که 

تصاویر سریع و قابل اعتمادی 

را از موقعیت سلول های مبتال 

)سرطانی( در بدن بگیرند.

نتایج تحقیق جدید آنها که در 

 Nature Biomedical مجلــه

شد،  منتشــر   Engineering

نشــان داد که ایــن نانوپروب 

تشــخیص  زمینــه  در  هــا 

میکرومتاستازها در استخوان و 

غده فوق کلیوی این حیوانات 

سریع تر از روش ام.آر.آی عمل 
کردند.

محققان حــدس می زنند که 

ایــن روش جدید مــی تواند 

به پزشــکان اجــازه دهد که 

گسترش سرطان را در بیماران 

بسیار زودتر تشخیص دهند.

بنا بر ارزیابی آنها، نانوذرات می 

توانند بیش از 100 نوع مختلف 

سرطان را با موفقیت تشخیص 
دهند. 

محققان می گوینــد که این 

روش پیشــرفته می تواند در 

عرض پنج سال برای غربالگری 

ســرطان در انســان ها مورد 

استفاده قرارگیرد.

•

چرا مردم به نام رضاشاه شعار می دهند؟ 

کوروش گلنام
-------------
خنست، جلسه شورای امنیت در 

باره خیزش ها در ایران
همآنگونه که پیش بینی می شد، 
روسیه به شدت آمریکا را برای به 
میان آوردن این موضوع در شورای 
امنیت مورد انتقاد قرار داد. چین 

هم به شــکلی دیگر و 
مسئله  آوردن  میان  با 
فلسطین  و  اســراییل 
در خاورمیامــه و مهم 
تــر شــمردن آن، هم 
چــون روســیه طرح 
حیزش مردم در ایران 
و ســرکوب را مسئله 
قلمداد  ایــران  داخلی 
کرد. فرانسه هم با آنان 
هم ســو شــد البته با 
انتقادی از برخوردهای 
حکومــت ایــران و پا 
ولی  برجام.  بر  فشاری 
آنگونه که روزنامه های 
بیان  حکومت  وابستِه 
تنها  آمریکا  داشته اند، 

نماند زیرا هلند، لهستان، سوئد و 
انگلستان با وجود آنکه طرح ارائه 
شــده را برای صدور قطع نامه در 
شورای امنیت مناسب ندیدند ولی 
از حکومت ایران و برخورد خشونت 
آمیز با تظاهر کنندگان انتقاد نموده 
و خواستار رعایت حق شهروندی و 

اعتراض در ایران شدند.

بر خورِد منایندِه حکومت
سخنان نماینده حکومِت اسالمی 
ولی چــون همیشــه کودکانه و 
یاوه های  همــآن  بود.  شــرم آور 
شناخته شده ای که بسیار سطحی 
و بی ارزش بود. تنها به این بسنده 
می کنم که او در این جلسه پرسید 
چــرا آشــوب در پاریــس و وال 
استریت به شورای امنیت کشیده 

نشده است؟ 
درک سیاسی این نماینده از پاسخ 
گویی درست، در همین اندازه است 

که اعتراض های سراسری در ایران، 
که یک پژوهشگر فرانسوی شاهد 
روزهای نخستین آن در مقاله ای 
در لومونــد آن را "یــک انقالٍب 
واقعی" می نامد و می گوید"اکنون 
این مردم نیســتند که می ترسند 
بلکه حکومت اســت که از مردم 
می ترسد" را با آشوب در 

پاریس و... برابر می داند! 
آخوندها  حکومــِت  اگر 
در پیرامــون خــود تنی 
آزموده  چندکارشــناس 
راســت کردار داشت که 
درِک درســتی از مسائل 
اجتماعی/سیاسی/جهانی 
داشــتند و همه چیز را با 
ریــا کاری، مظلوم نمایی 
و دروغ پردازی یکســان 
تفســیر  و  نمی دیدنــد 
نمی کردنــد، وضعش به 
اینجا نمی رسید. او چون 
همیشه دســت به دامان 
نیز  مــرداد  کودتای 2۸ 
شد. کودتایی که زیر علِم 
ولی  می زنند  سینه  محکومیتش 
حتا تــاب بردباری ناِم "مصدق" و 
خیابانی که بنام او نامگذاری شده 
بــود را نیاوردنــد و آن را به"ولی 
عصر" تبدیل کردند؛ چه رسد به 
مراسم بزرگداشت او در احمد آباد و 
بنای یادبودی برای این مرِد بزرگ.

نام رضا شاه، ُپتکی بر سر 
حکومت و آخوندها

به این ســبب در آغاز این نوشته 
درباره نشســت شــورای امنیِت 
سازمان ملل نوشتم تا که گفته باشم 
که مسئله این نبود که پیشنهاد از 
سوی آمریکا به میان آمده بود. در 
چهار دهه ننگیِن حکومِت اسالمی، 
به ســبب سســتی و بی کفایتی 
حکومت، ما دوباره به دوران قاجار، 
ویرانی و نابسامانی های آن دوراِن 
ایران باز گشته ایم با تفاوت هایی که 
نتیجه پیشرفت های فنی/ تکنیکی 

و دگرگونی در وضع عمومی جهاِن 
امروز است. همآنگونه که می دانیم، 
در آن دوران دو قــدرت روســیه 
تزاری و امپراتوری بریتانیا ایران را 
به میدان قدرت خواهی ها و بهره 
وری های خود مبدل نموده، هر یک 
تا آنجا که می توانستند، می کندند، 
می بردنــد و می خوردنــد. این دو 
کشــور با همراهی شاهاِن سست 
و بی مایه قاجار و ایرانیانی میهن 
فروش که شماری به این و شماری 
به آن وابســته بودند، ایران را در 
حقیقت بین خود تقسیم کرده و 
سیاست های حکومت را به هر سو 
که می خواستند، می کشاندند و کار 
بر اندک میهن پرستان و دلسوزان 

ایران، بسیار دشوار بود.
امروز روسیِه پوتین، این کمونیست 
دوآتشه پیشین و افسِر ک.گ.ب، 
در سودای بر پایی همان امپراتوری 
دوران روسیه تزاری، با بهره وری 
زیرکانه از نادانی، خود بزرگ بینی 
و واماندگــی آخوندهــا از چرخه 
پیشرفت و تمدِن جهان، توانسته 
اســت با کارت ایران برای گرفتن 
امتیاز در میدان سیاســت جهانی 
از دیگــر قدرت های غربی به ویژه 
آمریــکا، به بهترین شــکل بهره 
گرفته و ایران را چون دوران قاجار 
به حیاط خلوِت روسیه تیدیل کند. 
یک تفاوت دیگــر دوران ننگیِن 
حکومِت کنونی، سر درآوردن چین 
در این میدان به جای انگلســتان 
است. در همه این چهار دهه، این 
دو قدرت کمونیستی و خداناباور 
پیشــین و امروز با پشــتیبانی از 
مذهبی/فاشیستی  حکومت  یک 
خالف دیدگاه ایدئولوژیکی دیروز 
و یا امروز خود با پشتیبانی از این 
حکومت در ســازمان ملل و دیگر 
ســازمان های جهانی با وتو کردن 
و جلوگیــری از تصویب قطعنامه 
هایی که ســال هــاِی پی در پی 
در باره زیرپا گذاشــتن و لگد مال 
کردن حق شــهروندی و انسانی 
ایرانیان تهیه شده بود، به یاری این 
حکومت و تداوم جنایت کاری هاِی 
او در ایران و منطقه و جهان آمدند. 
در دنیاِی پیشرفته امروز دیگر نیاز 
به لشکرکشی و اشغاِل ایران ندارند. 
پوتین آخوندها را چون عروسکی 
کوکی در دســت خود می رقصاند 
و چون کــودکان آنــان را در راه 
سیاست های خود به پیش می راند. 
دیده ایــم که در ســوریه چگونه 
جــان و مال ایرانیان ســاده دل و 
شستشوی مغزی داده شده به باد 
رفت و این حکومت آلوده جنایت ها 
در آن جا شد ولی سودش را امروز 
پوتین می برد و اوست که تصمیمها 
را در باره ســوریه با دیگر کشورها 
می گیرد. حکومــت ایران با همه 
هزینه های جانی و مالی از کیسه 
مردم ایران، اکنون تنها نقش یک 

کاریکاتور را دارد. 
بیانیــه پشــتیبانی 92 تــن از 
نویســندگان  و  فرهیختــگان 
ســوریه ای از خیزش سراســری 
مردم ایران که در آن به درســتی 
به جنایت های حکومت اسالمی در 

سوریه پرداخته شده، خود نشان از 
نفرت مردم سوریه از دخالت های 
حکومت اســالمی برای یاری به 
سرکوب و خونریزی بشار اسد در 

کشورشان را دارد.

از روسیه بیشتر آسیب دیده ایم یا 
آمریکا و اسراییل؟

امروز چین و روسیه همه بازار ایران 
را در اختیار گرفته و با جنس های 

بنجل، تقلبی و کم کیفیت خود، 
هم بــه صنعــت، کشــاورزی و 
پیشرفت ایران آسیب های فراوان 
زده اند و هم بهداشت و تندرستی 
مــردم را به خطــر انداخته اند. از 
آخوندهای مفت خوار ضد ایرانی 
حاکم باید پرسید که ما از روسیه 
بیشتر آسیب دیده ایم یا آمریکا و 

اسراییل؟ 
چه کشــوری درجنگ های نابرابِر 

دوران قاجار، که روس ها به خوبی 
از وضع نابساماِن ایران آگاه بودند، و 
شکست ایران با وجود رشادت های 
عباس میرزا، یک پنجم خاک آن 
روز ایران را از میهن ما جدا کرده و 

به خاک خود پیوند داد؟ 
اشــغال  برنامِه  کشــوری  چــه 
آذربایجان، این ســتون آزادگی و 

آزادی ایران و پرورش دهنده 
قهرمانان ملــی ایران چون 

رضاشاه 
آخوندها را 
به جایگاه 
خود پس 

راند، 
دست 

آنان را از 
دخالت در 
کارهای 
مملکت 

کوتاه کرد.
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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 

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

•  فروش بلیت کلیه شرکتهای 
    هواپیمایی و کشتیرانی )کروز( 
•  بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 26 سال جتربه کاری!

زمیـن... 

محیط زیست در سال 201۷، آنچه گذشت
در ســال 20۱7 خبرهای محیط 
زیســتی بد از خبرهــای خوب 
انتخاب  نتیجه  گرفتند.  پیشــی 
ترامــپ بــه ریاســت جمهوری 
آمریکا به همبستگی جهانی برای 
حفاظت از محیط زیست آسیبی 
جدی وارد کرد. هرچند بنابر نظر 
فیزیکدانان نیوتنــی، در برابر هر 
عملی عکس العملــی وجود دارد، 
مساوی با آن و در جهت مخالف. 
به عبارت دیگر جنبش های سبز 
و کشورهای دیگر برای حفاظت از 
زمین عزمشان بیش از پیش فعال 

شده است.

در ایــن مطلب گــذری خواهیم 
داشــت بر اصلی ترین چالش های 
زیست محیطی در یکسال گذشته.

•
۱- آتش سوزی ها، بادها، و 

باران های آخرالزمانی
برای بیش از یــک دهه و از زمان 
که  کاترینا  دریایی(  توفند)تندباد 
بخشی از نیواورلئان آمریکا را ویران 
اقلیم شناسان  و  دانشمندان  کرد، 
پیوســته هشــدار می دهند که 
تغییرات آب و هوایی رویدادهای 
غیرعــادی ای را در پــی خواهند 
داشــت. در ســال 20۱7 دیگــر 
نمی شد از این هشدار چشم پوشی 

کرد.
ابتدا بــا توفان »هــاروی« طرف 
شدیم که منجر به راه افتادن سیلی 
گسترده در نواحی ای از هیوستون 
تگزاس شد، و دوازده هزار خانه را 
ویران کرد و به بیش از دویســت 
هزار خانه آسیب رساند، در مجموع 
خسارتی بالغ بر ۱۸0 میلیارد دالر. 
ســپس توفند ایرما در فلوریدا،  و 
متعاقب آن توفــان ماریا در پورتو 

ریکو که شبکه برق رسانی را از کار 
انداخت و منجــر به طوالنی ترین 
خاموشی در تاریخ ایاالت متحده 
شد. این طوفان ها و اتفاقات بعدی 
آن تلفاتی با بیش از هزار کشته بر 

جای گذاشتند.
پــس از این باران های سیل آســا 
توفان های آتش زا آمدند. در ابتدای 
اکتبر بادهای خشک و گرم دیابلو 
به مجموعه ای از آتش سوزی هایی 
انجامیدند که در چشم بهم زدنی 
در نواحــی کالیفرنیای شــمالی 
گسترش یافتند و چهل و دو کشته 
بر جای گذاشتند. در ماه دسامبر 
اطراف  تپه های  در  آتش ســوزی 
سانتاباربارا در کالیفرنیا گسترش 
یافت. طبق نظر برخی از دانشمندان 
و اقلیم شناسان اندازه و شدت این 
زمان بندی  نیز  و  آتش ســوزی ها 
بی ســابقه آنها )آتش ســوزی در 
کریسمس!( با گرم شدن کره زمین 

در ارتباط است.
دانشــمندان اکنون می گویند که 
افزایش  پیوندهای آشکاری میان 
میزان گازهای گلخانــه ای و این 
رویدادهای آب و هوایی غیر عادی 
وجود دارد. برای اولین بار در گزارش 
انجمن هواشناسی آمریکا  ساالنه 
در ســال 20۱7 این نتیجه گیری 
وجود دارد که »بدون تغییرات آب 
و هوایی ساخته دست بشر« این 
رویدادهای آب و هوایی غیرعادی 

ممکن نمی شود.
•

2- وداع با توافق پاریس، 
خداحافظ نیروگاه های پاک

اثرات تغییرات آب و هوایی احتمااًل 
برای اکثر دانشمندان آب و هوایی 
و نیز اکثریت آمریکایی ها آشــکار 
است، ولی رئیس جمهوری ایاالت 

متحده دونالد ترامپ و اعضا اصلی 
کابینه او قصد ندارند از این جهل 
عمدی نسبت به خطرات کنونی 
تغییرات آب و هوایی دست بکشند.

در ماه ژوئن دونالد ترامپ با تصمیم 
خود آمریکا را از عمل به تعهدات 
توافــق پاریس معاف کرد،  توافقی 
که طبق آن میزان تولید گازهای 
گلخانه ای کاهش می یابد و افزایش 
میانگین درجه حرارت کره زمین تا 
یک و نیم درجه سانتیگراد محدود 

می شود.
دونالــد ترامــپ مدعی بــود که 
»توافــق پاریس در حــق ایاالت 
متحده انصــاف را رعایت نکرده و 
عماًل آمریکا را مجازات می کند«. 
ادعایی که کاماًل کاذب است. توافق 
پاریس بر عکس توافق های قبلی 
بین المللی همــه تولیدکنندگان 
اصلی گازهــای گلخانه ای- مثل 
هند، چین، کشورهای اروپایی و نیز 
ایاالت متحده را متعهد و مسئول 

می کند.
توافقنامه  همچنین طبق مفــاد 
پاریس، آمریکا نمی تواند زودتر از 
سال 202۱ خود را معاف از عمل 

به تعهدات این قرارداد بداند.
•

3- شیادی برای صنعت 
سوخت های فسیلی

احتمــااًل از زمــان جیمــز وات- 
کابینه  کشــور  وزیر  نخســتین 
رونالد ریگان- تا کنون، هیچ یک 
از اعضای کابینــه  دولت به اندازه 
اســکات پرویت با مسائل محیط 
زیست دشمنی نکرده است. دونالد 
ترامپ اسکات پرویت را به عنوان 
مدیر آژانس حفاظــت از محیط 

زیست EPA منصوب کرد.
وقتی که پرویت دادستان اُکالهما 

بود ســیزده بار آژانس حفاظت از 
محیط زیست ایاالت متحده آمریکا 
)EPA( را تحت تعقیب قانونی قرار 
داد و در صفحــه لینکدین خود 
نوشت: »پیشــگام در مبارزه علیه 
برنامه های EPA«. او از اصلی ترین 
منکران نسبت میان فعالیت های 
بشــری و تغییــرات آب و هوایی 

است.
عالوه بر عقب نشینی برنامه ریزی 
شده او از برنامه نیروگاه های پاک، 
پرویت به عنــوان مدیر EPA در 
برخی از اعمال ضد محیط زیستی 
دیگر نیز پیشتاز است: بهار گذشته 
پروییت دادخواستی را رد کرد که 
بنابر آن نباید از مواد شــیمیایی 
کلروپریفیــس در صنعــت غذا 
استفاده کرد. رد این درخواست در 
حالی صورت می گرفت که پیشتر 
دانشــمندان خــود EPA به این 
نتیجه رســیده بودند که استفاده 
از مواد شــیمیایی در صنعت غذا 
پیامدهای زیانباری در پی خواهد 

داشت.

او همچنین مخالف حد گذاری بر  
میزان جیوه و سایر ترکیبات سمی 

تولید شده در نیروگاه ها است.
•

4- جنبشی در حال حرکت
نیوتنی می گویند که  فیزیکدانان 
برای هر عملی عکس العملی وجود 
دارد مســاوی بــا آن و در جهت 
مخالــف. این قانــون طبیعی در 

سیاست نیز صادق است.
تیم اجرایی دونالد ترامپ به هر عمل 
می کنند،  حمله  محیطی  زیست 
این حمله گســترده نیرویی تازه 
به درون جنبش محیط زیســتی 
آمریــکا دمیده،  جنبشــی که در 
آن میلیون ها آمریکایی مشارکت 

می کنند.
در سال 20۱7 این روح تازه خود 
را در کف خیابان ها آشــکار کرد، 
و صدهزار نفر از مردم از سراســر 
آمریکا بــه خیابان هــا آمدند تا 
پاسخی معقول برای این بحران آب 

و هوایی طلب کنند.
در روز کره زمین و نیز یک هفته 

بعــد از آن جمعیت بســیاری در 
بلوارها واشــنگتن دی سی برای 
راهپیمایــی تغییرات آب و هوایی 

گرد آمدند.
•

5- آسیب به پارک ها و نواحی 
عمومی

گرند کنیــون، گرنت تتون، مانت 
الســن، زیون کنیون- این ها تنها 
برخــی از مکان هایی اســت که 
حفظ آنها به خاطــر اقداماتی در 
گذشته است. در صدسال گذشته 
که رؤسای جمهوری آمریکا برای 
حفــظ و نگهــداری از نواحی و 
چشم اندازهای منحصر به فرد در 
آمریکا به قانون دوران تدی روزولت 

استناد کرده اند.
این روال برقرار بود تا دوران ریاست 
جمهوری ترامپ و وزیر کشــور او 

یعنی رایان زینک.
در ماه آوریل گذشــته ترامپ به 
زینک مأموریــت داد که قوانین 

}<< ادامه در صفحه: ۱۶{

بابک خرمدین، دو سردار بزرگ 
مشروطه ستارخان و باقرخان و 
اندیشمند برجسته ای چون احمد 

کسروی را در سر داشت؟ 
چه کشــوری مجلس ملی نوپای 
مشــروطه را در دوران محمدعلی 
میرزا به توپ بست و به او یاری کرد 
تا آزادیخواهان را سرکوب و شماری 
را اعدام نمایــد؟ در دوران جنگ 
جهانی دوم چه کشوری بود که در 
کمال بی مروتی و بی اخالقی بدون 

دادن هیچ گونه اولتیماتومی همراه 
با انگلســتان به ایران که با همت 
رضا شــاه، تازه ارتشی نو پا در آن 
شکل گرفته و با کوشِش خستگی 
ناپذیر، سرســختی، تیز هوشی و 
میهن پرستی او، تازه سروسامانی 
گرفته و گام های نخست پیشرفت 
را برداشــته بود، ناگهان از شمال 
و جنــوب مورد یورش قــرار داده 
و خــاک ایران را اِشــغال کردند؟ 
آنان به ســادگی می توانستند با 

درخواست و نوشتن قراردادی، از 
ایران بــه خواهند که این تنها راه 
یاری رســانی به شوروی پیشین 
به ســختی گرفتار آمده در برابر 
نازیست ها را به روی آنان بگشاید. 
چنین نکردند زیرا انگلســتان به 
سختی مخالف وجود رضا شاه در 
قدرت بود که خود نیاز به نوشته ای 

جداگانه دارد.

"رضا شاه، روحت شاد"

این شعار هوشــمندانِه مردم که 
در تظاهرات ها هر روز بیشــتر به 
میــان آمد و در سراســر ایران بر 
زبان ها جاری شد، ُپتکی بود بر َسر 
آخوندهای بی کفایت با دهان هاِی 
یاوه گوی بزرگ و مغزهای کوچک. 
این شــعار هر دم که فریاد شد در 
حقیقت بــی مایگی و بی کفایتِی 
ریــاکاران، دروغ ســازان و دروغ 
پردازاِن حاکم و ویرانی ایران را به 
دست آنان یاد آور شد و در برابر از 

مردی یاد کرد که که اگر نارسایی 
هایی نیز در کارش بود )که بخشی 
را زمانه و ساخِت ویراِن جامعه آن 
روزگار ایران بــه او تحمیل کرده 
بود(، آخوندهــا را به جایگاه خود 
پس راند، دست آنان را از دخالت 
در کارهــای مملکــت و قضاوت 
همچنین زبانشــان را کوتاه کرد 
و راه ایراِن نو را گشــود. او واژگونه 
آخوندهای ضــد ایرانی و ایران بر 
باد ده، یک میهن پرســت واقعی 

بود. سر دادن این شعار هوشمندانه 
جوانان دلیر ایرانی، این نسل های 
پس از انقالب، که نشان از آگاهی 
آنان از تاریِخ پیشین خود دارد، هر 
بار پایه های لرزاِن حکومت را بیش 
از بیش لرزانده و چون ُپتکی است 
که بر سِر حکومتگران فرود می آید.
•
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نگاه...  M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  ۱ 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 ۱2/3۰ تا ۱5/3۰

2900 Lake (DDO)
تلفن: ۶2۶-5520 )5۱4(

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

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 

facebook:
 Nima Library Montreal 

----------------
اجنمن دفاع از حقوق بشر 

ایران- مونترال 
www.addhi.net

------------------
گروه رقص خورشیدخانوم

 (514) 377-8005
------------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

------------------------
بنیاد نیکوکاری ایرانیان : نیکو

514-624-4579
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 

------------------
کتابخـانه نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.

----------------
ساواالن: گروه فرهنگی آذربایجان

514-768-5969 
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
(Dialogue)

514-484-8748
-----------------

Shield of Athena
مشاوره رایگان در مشکالت خانوادگی

514-274-8117

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

اجنمن همدالن
دومیــن 3شنبه هرماه
514-290-2211

----------
بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400

438-386-6111

مرکز فارسی زبانان
جمعه هر هفته 4 بعدازظهر

5964  rue NDG
Info: 514-909-1972

------------
I B N G

همبستگی بازرگانی
www.ibng.ca

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

»شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در زمینه ی 
غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی مهاجر در مونترال«

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال 
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی

در حال حاضر، پروژه ی تحقیقاتی 
در دانشگاه مک گیل در حال انجام 

است، با عنوان:
»شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل 
کننده در زمینه ی غربالگری سرطان 
در  مهاجر  ایرانی  زنان  در  پستان 

مونترال«
مشارکت شما در این تحقیق، فقط 
با تکمیل یک پرسشنامه قابل انجام 
است. مدت پاسخگویی تقریبا 30 
دقیقه می باشــد. هویت شما در 
تمام مدت تحقیق به صورت کامال 

ناشناس و محرمانه و تنها به صورت 
یک کد، باقی خواهد ماند.

از ایرانی هایی که به نوعی با گروه 
ها و مجامع ایرانی در تماس هستند 
و توانایی کمک به این پژوهش را 

دارند، تقاضای همکاری دارم.
بــه پــاس قدردانی و تشــکر از 
مشارکت شــما، کد شما در قرعه 
کشــی که به این منظــور برگزار 
خواهد شــد وارد شده و درصورت 
برنده شدن، موفق به دریافت کارت 

هدیه خواهید شد.
الزم به ذکر است که این تحقیق، 
دارای مجــوز از کمیته ی اخالق 

دانشگاه مک گیل می باشد.
در صورت تمایل به همکاری، نیاز به 
اطالعات بیشتر ویا طرح سواالت، 
شــما می توانید با نینا  ممیشی از 
طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل 

زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-451-5110 
nina.mamishi@mail.
mcgill.ca

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

پروژه حتقیق در دانشگاه مک گیل
دعوت به همکاری

آیا شــما یک مهاجر یا پناهنده ی 
ایرانی با اقامت دائم )PR( یا تابعیت 

کانادایی هستید؟ 
آیــا بین 3 تا ۱0 ســال در کانادا 

زندگی کرده اید؟
 آیا در هنگام ورود به کانادا ۱۹ تا 

40 ساله بوده اید؟ 
 اگر پاسخ شما به همه ی سؤاالت 
باال آری است، از شما برای شرکت 
در یک تحقیق دعوت به همکاری 

می کنیم!
از ایرانیان مهاجری که کارت اقامت 
دائم یا تابعیــت کانادایی خود را 

دریافت کرده اند، 
بین 3 تا ۱0 سال در اینجا زندگی 

کرده اند و 
در هنگام ورود به کانادا حداقل ۱۹ 

و حداکثر 40 ساله بوده اند، 
برای شــرکت در تحقیق دکترای 
آقای شکیب نصرالله، زیر نظر دکتر 
آدا ســیناکور، دعوت به همکاری 

می شود. 
هدف از این تحقیق، کسب آگاهی 
دربــاره تجربه های مختلف و ویژه 

ایرانیان مهاجر در کاناداست. 
به مشارکت کنندگان کارت هدیه ی 
۱0 دالری برای تشــکر از زمانی 
که برای ایــن تحقیق اختصاص 

می دهند، اهدا می شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر و یا در 
صورت تمایل برای شرکت در یک 
مصاحبه ی کاماًل محرمانه به مدت 
۶0 تا  ۹0 دقیقــه، لطفًا با آقای 

شکیب نصرالله تماس بگیرید:

شکیب نصراهلل، 
کاندیدای دکترا در رشته 

روانشناسی مشاوره، 
تلفن:

514-944-4542 
و ایمیل:

shakib.nasrullah@
mail.mcgill.ca
(Dept. of Educational and 
Counselling Psychology, 
McGill University)
-----------------------------
Research Supervisor: Dr. 
Ada Sinacore
Dept. of Educational and 
Counselling Psychology, 
McGill University
E-mail: ada.sinacore@
mcgill.ca
Phone: 514-398-3446

آسوده بخوابید، شهر امن و امان است! 
زهرا جنفی
این روزها هر مسئولی که تریبون 

دستش می افتد خبر از بازگشت 

امنیت کامل بعد از اغتشاشــات 

می دهد. درست مثل اینکه، آهوی 

به شما داده نشده  ای، از دستتان 

بگریزد، آن را گرفته و به شــما 
بازگردانند!

امنیت یعنی مقابله با هر تهدیدی 

که بر جان، ســالمتی، آرامش و 

مال انســان رحل اقامت افکنده. 

یعنی اگر کشــوری در ســال با 

۸00هزار تصــادف، مرگبارترین 

حــوادث رانندگــی در جهان را 

داراست، طوری که نه تنها َرندی، 

بلکه هزاران اندی هم از آن جان 

ســالم به در نمی برند، نمی تواند 

ادعا کند که در امنیت است.

شــاخص های عدم امنیت فقط 

مورد فوق الذکر نیســت. بحران  

زیســت محیطــی تا پارســال، 

امسال  می گرفت،  گاز  پیرارسال 

رســما لگد هم می انــدازد. کم 

بارش ترین پاییز طی ۶7 ســال، 

ریزگردهای خوزستان و آلودگی 

هوا، پاشــنه در کشــور را از جا 
کنده اند.

از طرفــی، به توصیه پزشــکان 

می مانیم در خانه تا از گیر گرگ 

آلودگی هــوا در امان باشــیم، 

می افتیم گیــر کفتــار زلزله و 

مجبور به گریز و  در نهایت خوش 

شانسی، نصف نیمه زیر شتر مرگ 

می افتیم و مصدوم می شویم. در 

زلزله های اســتان تهران و البرز، 

بدون اینکه آجری بر روی کسی 

بیفتد، چند نفــر از ترس و عدم 

ســاختمان ها،  در  امنیت  حس 

کشته و حدود ۱۹5 نفر مصدوم 
شدند!

آب و مواد غذایی ناسالم هم آینه 

دقمان شده اند.

کم بــود جن و پــرِی آمارهای 

جهانی از رتبه باالی افسردگی و 

اعدام، کــه رتبه باالی عصبانیت 

ایرانیان هم چنــد وقت پیش از 
دیوار پرید.

از امنیت پیام رسان های داخلی 

بگویــم که کمتر کســی جرات 

نصب آن را دارد.

معجون امنیت اقتصادی و سرمایه 

گذار را که خود بهتر واقف اید.

حاال اینهمه عیب گفتی هنرش 

نیز بگــو. این امامــزاده هر چه 

نداشــت، یک قندیل داشت که 

آن هم این بود که از شــر داعش 

در خیابان در امــان بودیم. ولی 

االن، امامزاده همان قندیل را هم 

ندارد چون داعش، مایکل اندریا، 

برادر زن صدام و صهیونیست در 

خیابان در عرض هفت هشــت 

روز، بیست و یک نفر را به گلوله 

بســتند. فکر کنم بهتر اســت 

جســارتا، به طور استثناء در این 

مورد، تأمین امنیت را از شیطان 

بزرگ یاد بگیرند که در جنبش 

وال اســتریت، کــه خیابان وال 

استریت حدود شش ماه به اشغال 

معترضین در آمد، با تمام اعمال 

خشــونت و بگیــر و ببندی که 

صورت گرفت، کسی در خیابان نه 

توسط گلوله دشمنان قسم خورده 

آمریکا باالخص روسیه کشته شد 

و نه دستگیر شــده ای در زندان 

خودکشی کرد. باور کنید اگر این 

یک مــورد را یاد بگیرید ما قول 

می دهیم رویمان زیاد نشده و بای 

دیفالت، تنظیماتمان را روی مرگ 

بر آمریکا و اسراییل  بگذاریم. و هر 

جا می نشینیم از کیوان شوکت 

و رســتم صولت شما و مشهدی 

احمد و کبالیی ابراهیم و حاج آقا 
بگوییم.

•

دی ماه خونین...

چیــزی  بگو... 
سکوت در برابر جمهوری اسالمی 

جایز نیست! 
هر زمان یک ایرانی می گوید:  

»من سیاسی نیستم!«، هر بار در 
خط اول شناسنامه ی رسانه ای 
می نویسند: »اینجا جای حرف 
سیاسی نیست«، این، به معنای 

پذیرفتن جنایات و ویرانگری 
های جمهوری اسالمی است.  

جمهوری اسالمی، حکومتی در 
خور ملت ما نیست؛ با سکوت، 

بی اعتنایی، رویگردانی، بی 
تفاوتی، در بقاء و تداوم حکومت 

اعدام، جهل و جنایت و فساد 
سهیم نباش.  

سهم خود را -هرچند کوچک 
ادا کن- چیزی بگو! 

_____________
کمیته »یادمان« - مونترال 

comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

اطالعیه       DON'T

کارنامه 
جمهوری 

اسالمی در 
همه زمینه ها 
سیاه است: 
حقوق بشر، 

محیط زیست، 
زنان، سیاست 

ویرانگر 
خارجی، 
اختالف 
طبقاتی 

فاحش، فساد 
مزمن و...
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Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

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

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

بهروزباباخانی

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

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

www.masoudnasr.com

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

Email : info@masoudnasr.com

تحلیل نگاه... 

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 25 سال پیشینه 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

Renovations

اجنمن دوستداران زرتشت 
گزارش جشن یلدا 

انجمن دوستداران زرتشت وگروه 
آریایــی و انجمن بانوان شــاغل 
ایرانیان مونتــرآل، بیاری یکدیگر 
جشــن باشــکوه یلدا را شــنبه 
رستوران  درالســال،  23دسامبر 
نمودند. جشن  برگذار  کازاگریگ 
های ملــی در درازای تاریخ پس 
از هر شکســت و پیروزی خونی 
دوباره به شریان ملت روان نموده 
است.پاسداری ازسنت ها وجشن 
های کهن یکی ازبن مایه شناسه 
فرهنگ و تمدن مــا ایرانیان می 
باشد. جشــن با خوش آمد گویی 
جناب درویشعلی و سرود جاودانه 
ای ایران آغاز شد. سپس گفتاری 
از آموزه های زرتشت بوسیله بانو 

دکتر تینا فرشادگهر خوانده شد. 
جناب دکتر شریف فلسفه برگزاری 
جشــن یلدا، زادروز خورشــید و 
مهر که ریشه در باورها و اسطوره 
هــای ژرفی که بیــش از ۶000 
ســال با آداب و مراسمی که تابه 
امروز پابرجاســت را بیان نمودند. 
یلدایی که ارزشمندی آن در جهان 
گســترش یافت. یلدایــی که در 
یگانگی با هســتی آن را در درون 
خویش می یابیم، تا آن اندازه که 
تابیدن نور آگاهی را که از اندیشه 
نیک سرچشمه می گیرد را درخود 
حس می کنیم، که راهی ســت 
بســوی آزادگی و رهایی راستین. 
میز زیبای یلدا که بوسیله بانو مریم 
طباطبایی با میوه های ویژه شب 

یلدا به زیبا یی آراسته و تزئین شده 
بود، در گوشه سالن توجه همگان 
را بسوی خود میکشاند. دیسهای 
هندوانه و انار بر روی هر میز شکوه 
زیبای خود را داشــت.  شام سوپ 
ساالد مرغ، ماهی و گوشت و دسر 
کیک و قهوه بود که از باشندگان 
پذیرایی شد. دی جی امیر، فرزند 
برومند و نیک سرشت ایران زمین، 
شادی آفرین جشــن های ما، با 
برگزیدن آهنگ های شــاد ایرانی 
فضای شــاد ویژه خــود را بوجود 
آورده بــود. خوانــدن فال حافظ 
این ســنت زیبا با نیت باشندگان 
بوسیله بانو مریم طباطبایی مقدم 
خوانده شد. پشتیبانان این جشن 
بانو سمیه میریوسفی مشاوربیمه و 

رژیم ایران؛ مثلث فساد، فقر و استبداد
2۱ دی - رژیم جمهوری اسالمی 
پیش از آنکه تــالش کند جهان 
را فریــب دهد بــه اینکه رژیمی 
استثنائی، تاثیرگذار و در عین حال 
تاثیرناپذیر است و همچنین دارای 
مصونیت کافی بــرای حفاظت از 
خود در برابر هرگونه بیماری واگیر 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که 
کشورهای منطقه پیرامون با آنها 
دست به گریبان هستند، در واقع 

خود را فریب داده است. 
این رژیم بر این باور است که باید 
با مخالفان داخلی که اکثریت مردم 
ایران را تشــکیل می دهند با زبان 
خشــونت برخورد کرده و ثروت و 
درآمد ملی شان را صرف جنگ های 
رقیبان خود ساخته ی منطقه ای  در 

خارج کند.
رژیم ایران طی سال های 
گذشته با این اندیشه و 
در توهم »اســتثنایی« 
بودن توانست طرح های 
توســعه طلبانه خود را 
ببرد.  تا حدودی پیش 

البته شرایطی چون دو دهه سیاست 
مماشــات  آمریکا،  در  اوبامایــی 
کشــورهای اروپایی و مشغولیت 
کشــورهای منطقه خاورمیانه به 
کردن پس لرزهای خشونت  مهار 
رژیم های اقتدارگرا که علیه مردم 
خود اعمــال کرده اند و نیز مبارزه 
با تروریســم تکفیری که  جهان 
تهران نقش اساســی در به وجود 
آوردن و حمایــت از آن ایفا کرده، 
باعث شد، رژیم ایران به سیاست 

توســعه طلبی خود و تهدید خود 
علیه ثبات منطقه ادامه دهد.

سیاســت جاه طلبانــه جمهوری 
ایرانی را از  اسالمی، شــهروندان 
حداقل ضروریات زندگی با کرامت 
و مرفه محروم کرده و مردم ایران 

را به قشرهایی فقیر و 
کم درآمد تبدیل کرده 
این سیاست  اســت. 
همچنین 30 میلیون 
ایرانــی را به خط فقر 
رسانده و نرخ بیکاری 
را طبق منابع رسمی 
جمهــوری  دولــت 
اسالمی به میزان 20 
درصد در سطح کشور 
و ۶0 درصد در سطح 

استان ها  برخی 
است.  برده  باال 
نتیجــه  در 
وضعیت  ایــن 
اقتصادی،  بــد 
کمبود فرصت ها 
و از دســت دادن امید به تغییرات 
ریشــه ای، باعث شد که خیلی از 
جوانان ایرانی به سوی مواد مخدر 
کشیده شوند به طوری که اکنون 
۱2 درصد جمعیت این کشــور را 

معتادان تشکیل می دهند.

تظاهرات دی ماه ۱396
و در حالی که شــهروندان ایران 
قادر به تامین زندگی روزمره خود 
نیستند، اسناد فساد گسترده بین 

نمادهای قدرت و اختالفات آنها بر 
سر تقســیم اموال به سرقت رفته 
ملت ایران هر روز فاش می شــود. 
ایــن رســوایی ها در زمانی اتفاق 
می افتــد که رژیم ایــران دیگر با 
گفتمــان مذهبی و عقیدتی خود 
قــادر به متقاعــد کردن 
ایرانیان نیست وشعارهای 
فرهنگی و سیاسی عقیدتی 
این رژیم دیگر رنگ خود 
را در جامعه ایرانی باخته 
فرسودگی  نشــانه های  و 
و پیــری زودرس انقالب 
اســالمی در ایران اگر چه 
هنوز به ســن 40 سالگی 
نرسیده، نمایان شده است.

رژیم ایران برای آراســتن 
چهره اش در داخل سال ها 
در سیاست خارجی سرمایه گذاری 
کرد، امــا با همه اموالی که هزینه 
سیاســت خارجی خود کرد، در 
نهایت موفق نشد حتی شهروندان 
خود را به گفتمــان خود متقاعد 
ســازد کما اینکه نتوانست ملت 
ایران را قانع کند که اشغال دمشق، 
کنترل بر بیروت و بغداد و مداخله 
در صنعا، نشانه قدرت و ارتقاء این 
کشور اســت بلکه برعکس مردم 
ایران فقر و فالکت، بدبختی، فساد 
و مشــکالت جامعه خــود را در 
ارتباط با حیف و میل اموال و ثروت 
شان در جنگ های بیهوده خارجی 
دانســته و علیه سیاست خارجی 

رژیم شعار داده اند.

مردم ایران 
دریافته اند 
که نان و 
روغن آنها 
در لبنان، 

سوریه، یمن 
و عراق توزیع 

می شود...

بزرگترین دستاورد 
جنبش دی ماه این 
است که دیوار ترس 

را شکسته شد!

دی ماه خونین...

سرمایه گزاری، جناب دکترشریف 
و جنــاب فرشــاد فضلــی تپش 
دیجیتال هدایایــی را تهیه کرده 
بودند که از راه قرعه کشــی بلیت 
ها به برنــدگان اهدا شــد. گروه 
برگزارکننده این جشن، از مجله 
هفته و نشــریه پیونــد که برای 

آگاهی رسانی ها ما را یاری کردند، 
و پشتیبانان جشن، و یکایک شما 
گرامیان که فراخوان ما را پذیرفتید 
و به این جشن آمدید، بدین وسیله 
سپاسگزاری می نمایند. پیشنهاد 
های سازنده خود را برای برگزاری 
باشکوه تر جشنهای ملی با ما در 

میان بگذارید. 
چشم براه دیدارتان در جشن سده 
که شنبه سوم فوریه در رستوران 
کازاگریک برگزار می شود، هستیم. 

تلفن های آگاهی
 5۱432530۱2فروتن
5۱4۶۶0225۱مریم
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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.

جهـان... 

مربوط به آثــار تاریخی و نواحی 
عمومی و مناطق ملی را بازبینی 
کند و توصیه های خود برای تغییر 
این قوانین یا کم کردن دامنه آنها 

را مطرح کند.
در دسامبر گذشته دونالد ترامپ 
بــرای تحقق بخشــیدن به یکی 
از وعده هــای خود بــه مردم یوتا 
مســاحت مناطق حفاظت شده 
بیرزارز و گراند اســتیرکیس را به 
شکل قابل مالحظه ای کاهش داد.

اکنون پرســش این است که آیا 
ترامپ می تواند مســاحت مناطق 
حفاظت شده را تغییر دهد؟ طبق 
نظر بسیاری از حقوقدانان قوانین 
قبلی تنها به رئیس جمهوری اجازه 
می دهد که مناطق حفاظت شده 
جدیــدی را ایجاد کنــد و او حق 
ندارد که مناطق قبلی پارک های 

ملی را تغییر کاربری دهد.

•
6-کابوس های قطب شمال و 

تغییر چشم انداز قطب جنوب
برای دهه ها فعاالن محیط زیست 
و بومیان آالســکا در برابر حفاری 
بــرای نفت در منطقــه حفاظت 
 Arctic National Wildlife شده
مقاومت  Refuge قطب شــمال 
می کردنــد. در دوران جورج بوش 
تالش بســیاری برای شکســتن 
این مقاومت صــورت گرفت ولی 
هیچکدام از اینهــا تا زمان دونالد 
ترامپ نتیجه بخش نبود. در سال 
20۱7 ســناتور لیزا مورکوسکی، 
آالسکا  اهل  سناتور جمهوریخواه 
در نهایت این منطقه بکر در شمال 
شرقی آالسکا را برای حفاری های 

نفتی دسترس پذیر کرد.
در روزهای پیش از کریســمس 

کاخ سفید الیحه مالیاتی را تدوین 
کرد. این الیحه در مجلس ســنا 
نیز تصویب شــد. بنابر این الیحه 
استخراج ســوخت های فسیلی از 
منطقه حفاظت شــده در آالسکا 

ممکن می شود.
در ســال 20۱7 با جدا شدن یک 
کوه یخی عظیم چشم انداز قطب 
جنوب نیز تغییر کــرد. این توده 
یخ در شمالی ترین قسمت قطب 
جنوب قرار داشــت و مســاحت 
آن ۶000 کیلومتــر مربــع بود. 
دانشــمندان بر ایــن باورند که 
گرمایــش آب و هــوا و تغییرات 
اقلیمی ناشــی از فعالیت انسان 

عامل جدا شدن این توده یخ بود.
•

7- به مست ویرانی
اگر شرکت های نفتی بناست که 
در منطقه حفاظت شــده آالسکا 
حفاری کنند، بی شــک سوخت 

محیط زیست در سال 2۰۱7 ...   << ادامه از صفحه: ۱3

غرب مسئول خون های ریخته شده در چهل 
سال گذشته 

در ایران 
است
------------

A LOT OF BLOOD 
ON A LOT OF 
HANDS CREATED 
THE IRAN THREAT
Where is the punish-
ment of the Mullahs 
for the American blood 
they have shed?

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

مجله آمریکایی فرانت پیج در 
شــماره روز سه شنبه ۱۹ دی ماه 
ضمــن انتقــاد از »چهل ســال 
احمقانه، بی تفاوتی،  سیاست های 
طمع ورزی، سازشکاری و مماشات 
کشورهای غربی در مقابل حکومت 
اســالمی« می گوید  جمهــوری 
انقــالب اســالمی یــک حرکت 
جهادگرایانه بود که به اشتباه پیام 
آور آزادی و دموکراســی خوانده 

شده بود.
در ایــن مقالــه آمــده اســت: 
»روحانیون ایران بار دیگر در مورد 
سرکوب تظاهرات مردم کشور بر 
علیه حکومــت مذهبی که هفته 
پیش آغاز شــده بود به الف زنی 
پرداخته اند. تغییــر رژیم از درون، 
هنوز یک امید واهی به نظر می رسد 
زیرا پلیس و نیروهای امنیتی رژیم 
مانند گذشته همه توان نظامی و 
ســرکوبگر خود را علیه اوج گیری 
به نظر  گرفته اند.  به کار  اعتراضات 
کارت های  ســوزاندن  می رســد 
شناســایی و قبض های آب و برق 
برای ایرانیانی که 'جامعه جهانی' 
ناظر پایمال شدن حقوق بشر آن ها 

است،تنها راه باقی مانده باشد.
سیاســت های کامــاًل نابخردانه، 
بی تفاوتی، مماشات و طمع ورزی 
غرب در مقابل بزرگترین جریان 
جهادگرایانه عصر نوین، دست های 
افراد گناهکار بسیاری را به خون 

بی گناهان آغشته کرده است که 
امروز باید پاسخگوی آن باشند.

برای شروع، از جیمی کارتر و وزارت 
خارجه کوته فکر ما می توان نام برد. 
گــروه مشــاوران وزارت خارجه 
کارتر، به طور کامل تعبیری اشتباه 
از انقــالب ســال ۱۹7۹ در ایران 
داشتند. مسئوالن وزارت خارجه ما 
که در افکار فسیل زده مقاومت های 
استقالل خواهی  و  ضداستعماری 
ناسیونالیســت ها و دفاع از حقوق 
بشر غرق بودند از ماهیت شدیداً 
مذهبی و ارتجاعــی مقاومت در 
مقابل شــاه غافــل ماندند. طبقه 
روحانیون و پدرخوانده سیاســی 
آنها آیت الله خمینی تنها بر مبنای 
نفرت آنها از مدرنیته و اصالحات 
اجتماعی دوران شــاه و پدرش در 
مورد امور مذهبــی، آزادی زنان، 
توسعه فرهنگی و آموزشی، حقوق 
ادیــان و اقلیت هــای مختلف و 
همه آن قوانین مربوط به توسعه 
اقتصادی و اجتماعی که خمینی 
آنها را ' لغو قوانین شریعت اسالمی' 
آنها  می گرفتند.  نشأت  می خواند 
نسبت به از دســت دادن قدرت 
اجتماعی،  امــور  در  روحانیــون 
خصوصی و سیاســی ملت ایران 

نگران بودند.
درحقیقــت  اســالمی  انقــالب 
جهادی مذهبی بر علیه همه آن 

سیاست های مدرنیزه کردن جامعه 
ایرانی بود که از دید روحانیون به 
' آلوده' کردن دســتورات مذهبی 
می انجامید که از ســوی کافران 
نسخه پیچی  برای کشــور  غربی 
شده بود. اندکی آگاهی نسبت به 
تاریخ اسالم هم می توانست برای 
کارشناسان سیاسی ما آشکار کند 
که این تضادهای خشن در سراسر 
تاریخ اسالم بر علیه هرگونه نفوذ 
فرهنگی غرب مسیحی به تولید 
افراطیونی از خــوارج قرن هفتم 
گرفته تا وهابی هــای قرن ۱۸ و 
اخوان المسلمین و القاعده و داعش 

امروزی خواهد انجامید.
ما تصــور می کردیم کــه پس از 
انقالب علیــه شــاه، لیبرال ها و 
چپ گرایان و تکنوکرات ها بر مصدر 
امور می نشــینند و در ساختاری 
دموکراتیک، همانند غرب با جامعه 
جهانی بر مبنای منافع مشترک 
و احترام متقابل همســو خواهند 
شد. اما همانطور که خمینی گفته 
بود، » اســالم دین ریختن خون 
کافران است و شمشیر آن بر علیه 
فتنه گران به کار گرفته می شود«. 
او شــروع این رسالت برای خود را 
با گروگان گیری در سفارت آمریکا 
آغاز کــرد و به صدور انقالب خود 

همت گماشت.
به دنبــال آن در حملــه به مقر 

حاصــل از این حفــاری به درون 
اتومبیل های ما خواهد رفت. خوب 
است که یادمان باشد که در ایاالت 
متحده اتومبیل هــا از نظر تولید 
گازهای گلخانه ای گوی سبقت را 

از نیروگاه ها ربوده  اند.
در این خصوص هم خبرهای خوب 

و هم خبرهای بدی وجود دارد.
اول خبر خــوب، این امر تا حدی 
بــه آن دلیــل رخ می دهد که در 
ایــاالت متحده تولید برق در دهه 
گذشــته به مراتب تمییز تر شده 
اســت، و نیروگاه های گازی که از 
نیروگاه های زغال ســنگ تمیز تر 
هستند سهم بیشــتری در تولید 
بــرق پیــدا کرده انــد. ولی خبر 
بد این که عشــق حذف نشــدنی 
آمریکایی ها به اتومبیل، کامیون و.. 
به این معناست که تولید گازهای 
آالینده از اتومبیل ها پس از ثبات 
نسبی چندساله روند صعودی پیدا 

کرده است.
همچنین افزایش تولیدات گازهای 
آالینده از اتومبیل ها ) در نســبت 
بــا نیروگاه ها( حرکت به ســمت 
کربن زدایی را دشــوارتر می کند. 
زیرا در ایاالت متحده تنها ۸000 
نیروگاه وجــود دارد، در حالی که 
235 میلیون اتومبیل در جاده ها 
روان است و نمی توان همه آن ها را 
با وسایل نقلیه برقی جایگزین کرد.

•
8- خیابان های الکتریکی

در ایاالت متحــده میزان فروش 
وســایل نقلیه الکتریکی تنها یک 
درصد از سهم بازار فروش اتومبیل 
را به خــود اختصــاص می دهد. 

بااین همــه در کشــورهای دیگر 
وضعیت متفاوت است: 

در سوئد وسایل نقلیه الکتریکی سه 
درصد از سهم بازار فروش اتومبیل 
را دارند و در هلند شش درصد،  و 
در نروژ به شکل باورنکردنی ای یک 
سوم از سهم بازار فروش اتومبیل 
به وسایل نقلیه الکتریکی اختصاص 

می یابد.
در سال 20۱7 شماری از کشورها 
اعالم کردند که گذار به استفاده از 
اتومبیل هایی بدون تولید گازهای 
گلخانه ای را ســرعت می بخشند. 
در ماه ژوئیه بریتانیــا اعالم کرد 
که فروش وســایل نقلیه بنزینی 
و دیزلــی از ســال 2040 ممنوع 
خواهد شــد و فرانسه نیز متعاقبًا 
اعالم کــرد که با این هدف همراه 
خواهد شد. هند در این خصوص 
بلندپروازانه تر عمل می کند: فروش 
اتومبیل های غیر الکتریکی از سال 

2030 ممنوع خواهد بود.
در کشــور نروژ تا ســال 2025 
آالینده  گازهای  بدون  اتومبیل ها 

خواهند بود.
•

9- خرس های گریزلی در 
آستانه

برای خرس های گریزلی آمریکایی 
نیز سال 20۱7 سال ویژه ای بود، 
زیرا وضعیــت حفاظتی آنها مورد 

چالش قرار گرفته است.
در ماه ژوئن وزراتخانه رایان زینک 
برنامه حفاظتی دولت اوباما را معلق 
کرد. برنامه ای که تیم اجرایی اوباما 
مبدع آن بود و بنابر آن خرس های 
گریزلی باید از لیست حیوانات در 

خطر انقراض بیرون آورده شوند.
تصمیم جدید دولت ترامپ دست 
شکارچیان را برای شکار خرس های 
گریزلی در ایالت هایی مثل اوهایو، 

مونتانا باز می گذارد.
این تصمیم در خصوص خرس های 
گریزلی تنها یک نمونه از تصمیاتی 

از این دست است.

در سپتامبر گذشــته وزیر کشور 
رایان زینــک برنامــه مربوط به 
 sage حفاظت از ســیاه خروس ها
grouse )پرندگان محلی آمریکای 

شمالی( را نیز کنار گذاشت.
•

ش ها و پایان  ـُ ۱۰ – علف ک
مونسانتو

قانون گــذاران عرصــه ســالمت 
و  زیســت  محیــط  عمومــی، 
کشاورزی هرچه بیشتر نسبت به 
علف کش های پرفــروش در بازار 
پاییز گذشته  مشکوک می شوند. 
برای سه هفته محصول پرفروش 
شیمیایی  مواد  علف کش شرکت 
مونســانتو با نام روندآپ از لیست 
محصوالت پرفروش بیرون آمد و 

در اتحادیه اروپا ممنوع شد.
به دنبال این تصمیم بیش از یک 
میلیون از اروپایی ها دادخواستی را 
امضا کردند که بنابر آن محصوالت 
شیمیایی باید ممنوع شود. کمیته 
اروپایــی از یک ســو با البی گری 
جدی از سوی شرکت های مونسانتو 
و بایر مواجه شد و از سوی دیگر با 

درخواست شهروندانش.
منبع

www.sierraclub.org

www.frontpagemag.com
مجله فرانت پیج

بیروت  ســربازان آمریکایــی در 
24۱ تفنگدار آمریکایی را به قتل 
رســاندند. در دوران ریــگان هم 
مســئوالن ما با کیک و انجیل به 

دیدار رهبران ایران رفتند.
توافق هسته ای فاجعه آمیز دوران 
اوبامــا هم برای باز کردن دســت 
سرمایه گزاران پول پرست آمریکا و 
اروپا برای ورود به بازارهای پرسود 
ایران هرگونه مکانیزم آوردن فشار 

بر روحانیون حاکم را پایان داد.

اکنون ما با یک سیاست خارجی 
جدیــد در مقابــل ایــران روبرو 
هستیم که در انتظار نشسته است. 
حرف های زیادی در پشتیبانی از 
اعتراضات اخیر مــردم ایران زده 
می شود، اما کمتر محتوای عملی و 
کمک به مخالفان این رژیم در آنها 

دیده می شود.
بدون رساندن این کمک و فشار بر 
مذهبیون حاکم بر ایران، استبداد 
و فســاد آنها و بحران اقتصادی و 

بی ثباتی منطقــه به پیش خواهد 
رفت و بدتر هم خواهد شد.

آنطور که آدام اسمیت گفته است: 
»حتی رژیمی به هم ریخته، قدرت 
نابودگری بیش از خود را نیز دارد. 
حکومت رایش سوم در آلمان نازی 
تنها ۱2 سال بر سر قدرت بود، اما 
جان 50 میلیون نفر را گرفت. آیا ما 
می خواهیم در انتظار تبدیل ایران 

به یک کره شمالی دیگر بمانیم؟«
)ایران اینترنشنال(



17 ۱7PAIVAND: Vol. 25  no.1352  Jan. 15, 2018 www.paivand.ca سال 25 شماره   1352 25 دی 1396 

زندگی ...

آنچه باید برای خوشبختی انجام دهیم!
خشنودی از زندگی محصول پیشرفت شغلی در شرکتی بزرگ است یا کاری 

چون سفالگری در خانه ای روستایی؟
رمو الرگو، پژوهشگر روان شناسی 
رشد و نویسنده  کتاب های پرفروش 
در ســوئیس، در مصاحبــه ای با 
جنیفر ُکِلن از هفته نامه  اشپیگل 
توضیح می دهد، چرا بسیاری افراد 
در یافتن راه درست زندگی شان با 

دشواری روبه رو هستند.
•

ـن: آقای الرگو، همه ی  جنیفر ُکلـِ
ما انسان ها می خواهیم خوشبخت 
باشیم. آیا نسخه ای همگانی برای 

دستیابی به آن وجود دارد؟
الرگو: متأسفانه خیر! هیچ یک از 
هفت میلیارد نفری که در جهان ما 
زندگی می کنند، با دیگری همسان 
نیســتند. هر فرد، موجودی یگانه 
است، نیازهای اولیه ، توانمندی ها و 
تصورهای خاص خود را از زندگی 
دارد. همیــن ویژگــی، یافتن راه 
درســت زندگی را برای ما دشوار 
می کنــد. افزون بر ایــن، هر فرد 
مشــخص فقط می تواند شیوه ی 
زندگی مناسب خود را پیش بگیرد 
و نمی تواند هر زندگی  اتفاقی ای را 

پیش ببرد.
•

در کتاب تان، »زندگی شایسته«، 
می نویسید که همه ی ما انسان ها 
نیازهای اولیــه ی کاماًل متفاوتی 

داریم.
- هم بله، هــم خیر! البته همه ی 
انسان ها به امنیت حیاتی، تناسب 
جسمانی، ایمنی، قدرشناسی، توجه 
و جایگاه اجتماعی، خودشکوفایی و 
همچنین دستاورد کاری نیاز دارند. 
اما این نیازها نزد هر فرد بســیار 

متفاوت شکل گرفته است.
•

تا چه حد متفاوت؟
- هر کس برای امور متفاوتی ارزش 
قائل اســت. عده ای هستند که به 
ایمنی بسیار در زندگی فردی نیاز 
دارند، عده ای کم تــر. برای گروه 
نخســت، رابطه اهمیت چندانی 
نــدارد و برای نمونــه، به جایگاه 
اجتماعی و ثروت ارزش بیشتری 
می دهند. گروه دیگری هم هستند 
که تنها می خواهنــد توانایی های 
هنری شان را به شکوفایی برسانند 

و به امنیت مالی نیازی نمی بینند.
•

نیازهای  بیشتر وقت ها، نمی توان 
شــخصی خــود را بــا الزام های 
اجتماعــی هماهنگ کــرد. یک 

آدم زیاده خواب هــم به هر حال 
صبح ها باید به اداره اش بروند. هر 
فرد آسایش طلب هم صبح ها باید 
مناسب با محل کار، کت و شلوار 
را بر بدنش تحمیل کند. پرسش 
اینجاست که چه میزان سازگاری 

در رعایت نظم نهفته است؟
- به هر حال، گاهی باید با سختی 
ســاخت! اما اینجا، در واقع، تنها 
موضوع یک نیــاز منفرد در میان 
نیســت. مهم این اســت که آیا 
مجمــوع نیازهای اولیــه ی ما تا 
حدی بــرآورده می شــوند. اگر تا 
حد زیــادی همان زندگــی ای را 
داشته باشیم که دلخواه ما است، 
می توانیم امور دیگر را تحمل کنیم. 
اما اگر وضع در سایر وضعیت های 
زندگی نیز مناسب نباشد، چیزهای 
بی اهمیت نیز بیش از پیش باعث 
اضطراب مان می شوند. تا زمانی که 
خود را تندرست و آسوده احساس 
می کنید، سازگاری با محیط آسان 
اســت. اما اگر برای مثال گرفتار 
اختالل خواب شــوید، با مشکل 

روبه رو هستید.
•

- آیا احساس خوشبختی با رویکرد 
شــخصی نیز پیوند ندارد؟ بعضی 
از مــردم در زندگــی، به هر حال 

خرسندتر از دیگران هستند.
- ما بیشتر وقت ها فکر می کنیم که 
مسأله ی خوشبختی یا تیره بختی، 
تنها به نوع ویژه ای از نگرش زندگی 
بستگی دارد و باید فقط نگرش مان 
را تغییر بدهیم و بعد امور رو به راه 
خواهد شد. من معتقدم انسان فقط 
زمانی می تواند خوشبخت باشد که 

نیازهای فردی او برآورده شوند.
•

- اما گاهی آن نیازها ریشــه های 
ناسالِم روانی نیز دارند. برای نمونه، 
وقتی افراِد گرفتاِر رابطه هراســی، 
از داشــتن رابطه دوری می کنند 
و در نتیجه، سراســر زندگی شان 
تنها می مانند، نیازی برآورده شده 
که نمی توان با آن احوال خوشــی 

داشت.
- درســت اســت! برای ترس ها 
و دیگــر کمبودهــای روانی باید 
رویکردی درمانی داشت تا از این 
راه، از علت شان آگاه شد و بعد پی 
برد در چنان موردی، برای مثال، 
نیاز به نزدیک شــدن به فرد واقعًا 
در چه حدی است. اما می رسیم به 

مانع اصلی: چنین فردی نخست 
زمانی تغییر خواهــد کرد که در 
گام های بعد تجربه های تازه، مثبت 
و بهبودی بخش داشته باشد. برای 
همین، باید جرأت پذیرش خطر را 
داشته باشد و قبول کند که ممکن 
اســت به نتیجه  دلخواه نیز نرسد. 
کســی که هرگز خطر نمی کند، 
تجربه  هــای تــازه نیز به دســت 

نمی آورد.
•

- به موضوع دیگری بپردازیم. بعضی 
افراد منتظر شــریک آرمانی خود 
می مانند تا برای شان خوشبختی 
زندگی عشقی را به ارمغان بیاورد. 

آیا این فکر خوبی است؟  
- شریک آرمانی وجود ندارد، حتا 
اگر جامعه  آرمانی طلب مان چنین 
فکری را به ما القا کند. این انتظار 
که  شریک زندگی آرمانی باید همه  
خواســته های مان را برآورده کند، 
زیاد ه خواهی  در هر نوع رابطه  است. 
با چنین ذهنیتی، فرد واقعًا سراسر 
زندگی اش را در جست وجو خواهد 

گذراند و شریکی نخواهد یافت.
•

- یکی از راه های خوشبختی ممکن 
است این باشد: باید هدف ها را در 
نظر داشت و از دستیابی به هریک 
از آن ها شــاد بود. در این باره چه 

می گویید؟
- درست اســت. اما در این حین، 
توانایی ها  از محــدوده ی  نبایــد 
گذشــت. بیش از همــه، پدران 
و مــادران بایــد با ایــن ذهنیت 
کنــار بیایند. اگر بیــش از حد از 
بخواهند،  بازدهی  فرزندان شــان 
آن ها بهتر نمی شــوند، بلکه فقط 
ممکن است بی انگیزه  شوند. این که 
ما امروز باور داریم می توانیم تنها با 
تالش به هرچه می خواهیم دست 
بیابیم، مشــکلی بزرگ است. این 

گفته اصاًل واقعیت ندارد.
•

- چگونه باید محدوده ی توانایی ها 
را تشخیص داد؟ یا این موضوع را 
کــه از توانایی  خود نهایت بهره را 

برده ایم یا نبرده ایم؟
- بهتر اســت مثالــی بزنم: وقتی 
بخواهیــد زبانی خارجــی را یاد 
بگیرید، در آغاز، کار ســریع پیش 
می رود. اما در نهایت، به ســطح 
اشباع می رسید. مهم نیست چقدر 
تالش می کنید، اما از جایی به بعد، 
دانسته های شما افزایش آن چنانی 
نمی یابند. با همین نمونه برگردیم 

بــه موضوع مــرز ظرفیت ها: یک 
نشــانه  بســیار مطمئن آن است 
که در حین ادامــه  وضعی، دیگر 
احساس راحتی ای در کار نیست 
و حتی نشــانگان بیماری ظاهر 
می شــود. عالئمی مانند سردرد، 
دل درد و اختالل خواب از این نوع 
هستند. وقتی کسی کاماًل بیش از 
حد توان، جسم و ذهن خود را به 
کار بگیرد، حتی زمینه  افسردگی و 
کارزدگی )burnout( را نیز فراهم 

می کند.
•

- پس باید چه کرد؟ باید رویاها را 
به خاک سپرد؟

- مــن ترجیح می دهــم بگویم 
رضایت دادن بد نیست! چند سال 
پیش خوانــدم که جوانی تصمیم 
گرفته بود گلف بازی حرفه ای شود. 
با خودش گفته بود: »شــش سال 
هیچ کار دیگــری جز بازی گلف 
انجام نمی دهــم. در این صورت، 
بازی ام بهتر می شود.« وقتی این 
را خواندم، با خودم گفتم، او مدت 
زیادی تاب نخواهــد آورد. اندکی 
بعد، طاقتش تمام خواهد شــد. 
اکنون آن شش سال پایان یافته و 
آن مرد جوان مجبور شــده است، 
اذعان کند که می تواند خوب گلف 
بازی کند، اما هرگز یک حرفه ای 

نخواهد شد.
•

- واقعیت نســبتًا دردناکی است، 
این طور نیســت؟ چطــور باید با 
چنین وضعی بدون آســیب کنار 

آمد؟
- نباید از خود بیش از حد انتظار 
محدودیت های  باید  بلکه  داشت، 
خویــش را پذیرفــت، همان طور 
کــه کوتاهی یا بلنــدی قدمان را 

می پذیریم.
•

- آیا زمانی می رسد که کار از کار 
گذشته و نمی توان زندگی را تغییر 

داد و به خوشبختی دست یافت؟
- به هیچ وجه! یافتن مسیر زندگی 
خویــش، به خودی خــود، هدف 
نیست، بلکه همان گونه که در اصل 
نیز ]طبق آموزه های کنفوسیوس، 
فیلسوف چین باستان[ می گویند، 
خود راه اســت. ایــن موضوع نیز 
مهم اســت کــه فرد خــود را از 
انتظارهای دیگــران خالص کند. 
طبیعتًا محیط نیز باید امکان تغییر 
را به فرد بدهــد. برای نمونه، من 
وکیلی را می شناســم که هیچ از 
شغلش راضی نیست. او هنگامی 
که شب ها به خانه برمی گردد، به 
ســفالگری می پردازد. عاشق این 
کار اســت. بســیاری از افراد باید 
چنین قرارهایی با خود بگذارند. آن 
وکیل نمی توانست از راه سفالگری 
و هزینه های  درآمــدی کســب 
خانــواده اش را تأمین کند. وقتی 
راه دیگری برای پیگیری عالقه ها 
نیست، باید قرارهایی مانند این با 

خود گذاشت.
•

- وقتی به جایی برسیم که دیگر 
تحمل وضع ممکن نباشد، چه باید 

کرد؟ مثاًل در محیط کار!
- بســیاری از مردم پس از مدتی، 
دیگر کار در یک بانک یا شــرکت 
بیمــه را از بعــد ذهنــی تحمل 
نمی کنند، چــون آن کار بی اندازه 
یکنواخت می شود و انسان حس 
می کند، دیگــران برایش تکلیف 
تعیین می کنند. همه چیز برای شان 
معین می شود، حتا این که چگونه 
باید با مشتری هایشان رفتار کنند. 

اینجا اســت که افــراد به نهایت 
ناخشنودی می رســند و باید فوراً 
چیزی را در زندگی شــان تغییر 
بدهند. برای نمونــه، کار دیگری 
بیابند یا دست کم مابه ازای مناسبی 
در کنار آن داشــته باشند، وگرنه 
آســیب روانی خواهند دید. شمار 
کسانی که به علت شرایط کاری 
بیمار، یعنی دچار افســردگی یا 
روان تنی، می شوند،  ناخوشی های 

پیوسته افزایش می یابد.
•

- چرا این طور اســت؟ مشکل در 
جامعه اســت یا جو محیط کار و 

فشار بازدهی کاری بیشتر؟
- علت این است که نظام اقتصادی 
جامعه انتظارهایی از شــهروندان 
دارد کــه برآوردن شــان اغلب با 
تمرکز بر نیازهــای اولیه ی آن ها 

سازگار نیست.
•

- چگونــه می توان پی برد که نیاز 
واقعی کدام  است؟

- این دریافت فقــط از راه تجربه 
وقت ها،  بیشــتر  اســت.  ممکن 
نخست در جریان زندگی است که 
می توان دریافت که در اصل، چه 
وضعی دلخواه و مناسب ما است. 
مهم تأمل در باره ی این پرســش 
اســت: در کــدام وضعیت هــای 
زندگی ام خوشــبخت بودم و در 
ناخشنود؟ در جست وجوی  کدام 
پاسخ پرسش، انسان کم کم حس 
می کند کــه چــرا وضعیت های 
یادشده آن گونه بودند. چه اموری 
در آن هــا با یکدیگر متناســب یا 
نامتناسب بودند. و سپس می توان 

از آن ها نتیجه  گیری کرد.
منبع: اشپیگل ۱۹ دی ۱3۹۶

مصاحبه  گر: جنیفر ُکِلن / ترجمه : فرهاد سلمانیان

کوبی��ده      1-چلوکب��اب 

2-چلوجوجه با استخوان  

3-چلوجوجه بی استخوان   

ب��رگ    ب  کب��ا -چلو 4

چنج��ه    ب  -چلوکب��ا 5

ری    بلغ��ا 6-چلوکب��اب 

هی     ش��ا ب  -چلوکب��ا 7

8-چلوکب��اب س��لطانی    

وزی��ری      9-چلوکب��اب 

آنیک��س ن  رس��تورا
شبهای بیادماندنی

شام و شب نشینی

موسیقی زنده 

رقص و پایکوبی

ONYX فقط در
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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 

خانه  تکــــواندو مونترال
آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو

زیر نظر master کامبیز  بـرقی
 دارای کمربند مشکی دان 7 

از فدراسیون جهانی کره؛ 
دارای عناوین مختلف قهرمانی 

و مربیگری  در سطح کشور وجهانی 
شروع کالس ها: 

سه شنبه - ۶:30 تا ۸:00 بعد از ظهر 
چهار شنبه -۶:30 تا ۸:00 بعد از ظهر

جمعه  - 5:30 تا 7:00 بعد از ظهر
نشانی: 

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6

Tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

صابر جليل زادهخـانواده...   
آمـوزش سنتــور 
در كليـه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

اگر فرزندتان اضافه وزن دارد، چکار باید بکنید
براساس تحقیقات تازه ای که روند 
چاقی در بیش از 200 کشور جهان 
را مورد بررسی قرار داده، از هر ده 
کودک و نوجوان بین 5 تا ۱۹ سال 

در بریتانیا، یک نفر چاق است.
همیشــه گفتن این موضوع که 
فرزند شما چاق است، کار آسانی 

نیســت. به خصوص 
این که حتــی افراد 
با  مقایسه  در  الغرتر 
ده سال پیش سنگین 

وزن تر هستند.
به گفته مری رودلف، 

متخصص اطفــال که به دولت در 
زمینه مســائل مربــوط به چاقی 
مشاوره می دهد، بسیاری از والدین 
نمی دانند که "دنده های یک بچه 
ده ساله سالم باید به وضوح قابل 
دیدن باشــد. در حالی که خیلی 
از والدین بر این باورند که چنین 

کودکی کمبود وزن دارد."
•

چگونه می توان دریافت که 
کودک شما چاق است؟

به گفته مقامات وزارت بهداشــت 
بریتانیا، درست ترین راه این است 
که شاخص توده بدنی )بی ام آی( 
کودک را بررسی کنید تا ببینید آیا 
وزن او با توجه به قدش در محدوده 

سالم قرار دارد یا خیر.
در انگلستان براساس برنامه دولت، 
شاخص توده بدنی تمام کودکان 
در سن 4 تا 5 سالگی و همچنین 
۱0 و ۱۱ سالگی سنجیده می شود.

پس از بررسی این مسئله نامه هایی 
به والدیــن در مــورد نتیجه آن 

فرستاده می شود.
به طورکلــی، هر چه شــاخص 
توده بدنی باالتر باشد، خطر بروز 

مشکالت پزشکی بیشتر است.
•

اگر کودکتان چاق است، شما 
چه کمکی می توانید بکنید؟

کارشناسان معتقدند یکی از راه های 
بسیار موثربرای ترغیب کودکتان به 
خوردن مواد غذایی ســالم و فعال 
بودن این اســت که خودتان هم 
همین کار را انجام دهید. کودکان 

از شما یاد می گیرند.
در این تحقیقات بــه عمل آمده 
همچنین گفته شــده اســت که 
سازمان خدمات درمانی بریتانیا در 
سال 200۹ به این نتیجه رسید که 
خطر اینکه دختری در ۸ سالگی 
چاق شود، ده برابر بیشتر می شود 

اگر که مادر او چاق باشد.
خطر چاقی برای یک پسر در 

۸ سالگی در صورتی که پدرش 
چاق باشد، شش برابر است.

به گفته سازمان خدمات درمانی 
بریتانیا، هرگونه تغییری در رژیم و 
شیوه زندگی کودک در صورتی که 
این تغییرات، کل خانواده را شامل 

شود، پذیرفتنی تر است.
این سازمان به مواردی از 

قبیل 
- غذاخــوردن همه اعضا 

خانواده بر سر میز، 
خــوردن  منــع   -

نوشیدنی های شیرین، 
- طبخ غذا در خانه و یا ســفارش 
غذاهای سالم تر از رستوران ها اشاره 

می کند.
•

تشویق به ورزش
توصیه می شود که کودکان روزانه 
یک ســاعت ورزش کنند، اما این 
زمان ورزش را می توان به چندین 
زمان ده تا پنج دقیقه در طول روز 

تقسیم کرد.
نیازی نیســت که کودکان چاق 
بیشتر از کودکان الغر ورزش کنند. 
به ایــن دلیل که اضافه وزن آن ها 
به معنای آن است که این کودکان 
فعالیت هایی مشابه  برای  طبیعتا 

کالری بیشتری می سوزانند.
پیــاده روی به جای اســتفاده از 
اتومبیل، و یا دوچرخه سواری در 
مسیر  های کوتاه راه ساده ای است 
که کل خانــواده می توانند در آن 

مشارکت داشته باشند.
•

سالم غذا خوردن
کودکان همانند بزرگســاالن باید 
روزانه پنج وعده و یا بیشتر میوه و 

سبزیجات استفاده کنند.
به گفته کارشناسان، آب میوه هایی 
که هیچگونه شیرینی به آنها اضافه 
نشده، سبزیجات، و اسموتی ها را 
باید به عنوان یک وعده از این پنج 
وعده در نظر گرفت، به این دلیل 
که درصد شکر موجود در آن ها باال 

است.
کارشناسان مجموعه ای از آن ها را 
بیشتر از ۱50 میلی لیتر که معادل 
یک لیوان کوچک اســت، توصیه 

می کنند.
این توصیه به این دلیل است که 
میوه له شــده و یا میوه هایی که 

آب آن ها گرفته می شود، مقادیری 
شکر طبیعی آزاد می کنند که خطر 
پوسیدگی دندان را برای کودکان 
به همــراه دارد. بنابراین بهترین 
روش این اســت که کودکان آب 
میوه و یا اسموتی را به هنگام غذا 

استفاده کرده و بنوشند.
•

محدودیت شکر
به گفته سازمان خدمات درمانی 
بریتانیا، بسیاری از کودکان نیمی 
از شــکر را از نوشــیدنی شیرین 
و اســنک های غیرســالم بدست 

می آورند.
به عنوان مثال یک قوطی نوشابه 
گازدار حــاوی معادل ۹ حبه قند 

است.
حداکثر میزان شکری که کودکان 

روزانه باید استفاده کنند:
۶-4 ساله - 5 حبه قند یا ۱۹ گرم
۱0-7 ساله- ۶ حبه قند یا 24 گرم

باالی این سن- 7-۱۱ حبه قند یا 
30 گرم

•
وعده های غذایی کودکانه

راهنمای غذایی رسمی زیادی در 
این مورد که کودکان به چقدر غذا 

نیاز دارند، وجود ندارد.
اما کارشناســان توصیه می کنند 
بشــقاب هایی کــه مخصــوص 
بزرگساالن است را نباید برای غذا 
دادن به کودکان استفاده کرد؛ به 
این دلیل که آن ها را تشویق به زیاد 

خوردن می کند.
در عین حــال در هر وعده غذایی 
ابتدا مقدار کمی غــذا به کودک 
بدهید به این ترتیب به کودک این 
فرصت را می دهید تا در صورتی که 
هنوز احساس گرسنگی می کند از 

شمار درخواست غذا بکند.
همچنین توصیه شده که کودکان 
را تشــویق کنید که آهسته غذا 
بخورنــد و آن ها را بــرای این که 
تمام غــذا موجود در بشــقاب را 
بخورند تحت فشار قرار ندهید. این 
همچنین کمک می کند تا زمان 

غذا خوردن را تنظیم کنید.
•

خواب بیشتر
خواب برای کودکان بســیار مهم 
اســت. همانطور که دیده شــده 
کودکانی که به اندازه توصیه شده 
نمی خوابند احتمال بیشتری دارد 

که چاق باشند.
پژوهشــگران دریافتند کودکانی 
که در سال های اولیه زندگی خود 
خواب کمتری دارند بیشــتر در 

"دنده های یک بچه ۱۰ 
ساله سالم باید به وضوح 

قابل دیدن باشد!«

کودکان 
از شما یاد 
می گیرند!

معرض این خطر قرار دارند که در 
7 سالگی شاخص توده بدنی آن ها 

بیشتر باشد.
با استفاده از ام آر آی، تاثیر میزان 
خــواب ناکافی بر نواحــی از مغز 
که مســئول تصمیم گیری های 
پیچیده، پاسخ ما و دلیل گرایش ما 
به استفاده از غذاهای ناسالم است، 

نشان داده شده است.
•

استفاده کمتر از تکنولوژی
هر چند که به داشتن خواب کافی 
در شــب توصیه شــده است، اما 
نشستن و دراز کشیدن خیلی زیاد 
در طــول روز احتماال باعث اضافه 

وزن در کودکان می شود.
کارشناســان توصیه می کنند که 
کودکان نباید بیشتر از دو ساعت 

در روز تلویزیون تماشا کنند.
و از والدین خواسته شده تا وسایلی 
همانند موبایل را از کنار تختخواب 

کودکان در شب دور کنند.
•

صحبت کردن و گوش دادن
یک متخصص تغذیــه کودکان، 
می گوید بســیار مهم است که با 
کودکانتان از سنین پایین صریح 
و درست درباره غذا به عنوان یک 

چیز مثبت صحبت کنید.
به گفته این متخصص "بحث درباره 
لذت بردن از غذا، باعث می شود که 
کودک تمرکز را از شکل ظاهری 

بدن به سالمت معطوف کند."
ایــن متخصص تغذیــه کودکان 
معتقد اســت: "به هنگام صحبت 
کردن با کودکان از الفاظی همانند 
از  چاق و زشت اســتفاده نکنید. 
نخوردن و یا کم خوردن غذاهای 
مشخص صحبت نکنید، چرا که 
این باعث می شود کودکان بیشتر 

همان غذاها را بخواهند."
این متخصــص تاکید می کند که 
با نوجوان ها باید با دقت بیشــتر 
در این باره صحبت کرد؛ "آن ها را 
مــورد حمله قرار ندهید و با آن ها 

دربــاره عواقب طوالنــی مدت بر 
سالمتی شــان صحبت نکنید، به 
این دلیل که آن ها اهمیتی به این 

مسئله نمی دهند. "
به گفته این متخصص تمرکزتان 
بر روی این مسئله باشد که چگونه 
آن ها در این لحظه فکر می کنند. 
و به آن ها کمک کنید تا اعتماد به 

نقس مثبت بیشتری پیدا کنند.
رفتا  رهــای  چــاق  نوجوانــان 
غذایــی ناســالمی دارنــد. اغلب 
محدودیت هایی را در غذاهایی که 
می خورند ایجاد می کنند و گاهی 

هم بیش از حد می خورند.
افزایش اعتماد به نفس نوجوانان 
باعث می شود که آن ها عادات غذا 

خوردن با ثباتی پیدا کنند.
" به آن ها اطمینــان بدهید و به 
آن ها یادآوری کنید که هر فردی 
شکل و سایز متفاوتی دارد و مسئله 

حفظ عادات سالم است. "
•

PAIVAND
Line
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

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 ۱7 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

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
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 ۱3۰۰ دالر 

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

 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

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 خریداران۱2۰۰ دالر هزینه محضر 

______________
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

       ۱2۰۰ دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

<< تـوجه توجـه 

پیش خرید

در بهترین منطقه 

 downtown

به قیمت مناسب!
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رژیم جمهوری اســالمی از اینکه 
ملت ایــران پایین آمدن ســطح 
زندگی خــود را با هزینه هنگفت 
رژیم بــرای نفوذ در خارج مرتبط 

دانسته ، شوکه شده است. 
مردم ایــران اکنون دریافته اند که 
نان و روغن آنها در لبنان، سوریه، 
یمن و عراق توزیع می شــود و با 
وجود سکوت شان در برابر سیاست 
به هدر دادن ثروت ملی شان، رژیم 
نه تنها کوتاه نیامده بلکه می خواهد 
آنها را به قبول فقر، فساد و استبداد 

مجبور کند.
اســتبدادگرایان در تهــران فکر 
می کننــد کــه با ســرکوب های 
سیاســی و از بین بردن احزاب و 
گروه ها موفق به نابودی پایگاه های 
آزادی خواهــی شــده و توانایی و 
قدرت ملــت ایران بــرای قیام را 
از بیــن برده اند امــا آنها فراموش 
کردند که وقتی گرسنگی وفقر با 
خواسته های آزادی خواهی هم سو 
شــود به جدی تریــن محرکه ی 

خیزش مبدل خواهد شد.
به همین دلیــل رژیمی که فکر 
می کرد در خامــوش کردن همه 
نداهای آزادی خواهی موفق شده، با 
دیدن خیزش ناگهانی و سراسری 
مردم ایران که حتی برای پاسخ به 
خشــونت رژیم نیز آماده بوده ، به 

شدت غافلگیر شد.
رژیــم ایران در محاســبات خود 
پنداشته بود که توانسته مخالفانی 
را کــه زیر چتر اعتراضات ســال 

200۹ گــرد آمده بودند به ســه 
دسته متفرق کند، بخشی از آنها 
مانند اســحاق جهانگیری معاون 
رئیس جمهور کنونی ایران نماینده 
آنهاست و با سلطه ی رژیم سازش 
کــرده و وارد دســتگاه حکومتی 
شــدند. برخی از آنها نیز در خارج 
از چارچوب ساختار حکومت باقی 
مانده و سکوت پیشه کرده اند و هر 
چند گاهی نیز دور رئیس جمهور 
پیشین محمد خاتمی که به ترسو 
بودن مشهور است، جمع می شوند. 
امــا گروه ســوم کــه در مواضع 
خود کمی جدی تــر بودند مانند 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی 
به عنوان »رهبران جنبش سبز« و 
هوادارانشان هنوز در زندان  یا حصر 

خانگی بسر می برند.
رژیم ایران پس از اعتراضات اخیر 
در اقدامی امنیتی تالش می کند در 
همبستگی بین جنبش اعتراضی 
کارگــران و تظاهرات سیاســی 
دانشــجویان و دیگر اقشار خدشه 
وارد کند تا با این روش از تبلور یک 
رهبری آگاه که بتواند کارگران را به 
دنبال خود به خیابان ها بکشاند و 
تظاهرات را هدایت کرده و برایش 
چارچوب تعیین نماید، جلوگیری 
کنــد چون اتحــاد کارگارگران با 
جنبش سیاســی دایــره خیزش 
سراسری را از آنچه در سال 200۹ 

بود بسیار گسترده تر خواهد کرد.
در جنبش اخیر، مردم در کمتر از 
24 ساعت و پس از اولین تظاهرات 

اعتراضی موضع سیاســی خود را 
مشــخص کردند و برای اولین بار 
علیه »دیکتاتور« با نام و نشــانی 
و مشخصات کامل شــعار دادند. 
شــعارها از فاز قبلی فراتر رفت و 
مردم به ســرعت برای هدف قرار 
دادن کل نظــام تصمیم گرفتند 
زیرا آنها به این نتیجه رسیده اند که 
این رژیم قادر به ایجاد اصالحات 
واقعی یا تغییر عملکرد و رفتار خود 
نیست؛ این نظام حاضر نیست از 
مواضع خود کوتــاه بیاید و مانند 
کسی است که گور خود را با دست 

خود می کند.
اما بــرای مردم ایــران بزرگترین 
دستاورد این جنبش این است که 
ایرانیان دیوار ترس را شکســتند؛ 
آنها عواقب همه چیز را می دانند 
و خــوب می دانند کــه با رژیمی 
ایدئولوژیک و سرکوبگر که بدترین 
نوع استبداد )اســتبداد دینی( را 
نمایندگی می کند، مواجه هستند.
)منبع: شرق االوسط - مصطفی فحص(

  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 

هم اكنون

بوتاكس  و   فيلر 

توسط جراح پالستيک

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؛ ۹ 
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  
۱3423/700۹
Revenu Québec  ۱0۸2۶۹7۸7۶
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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

رژیم ایران؛ مثلث فساد، فقر و استبداد...   << ادامه از صفحه: ۱5

قابل توجه خامن ها
________

فــــال قهـوه
و ورق

توسط شادی
-------------

(514) 678-6451
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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 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 3۰ منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

•   لطفا جمعه و شنبه شب ها 
میز خودراازقبل رزرو بفرمایید: 

514-524-0-524

514

کاترین دونوو: مردان باید حق 'الس زدن' با 
زنان را داشته باشند

صد زن فرانسوی در 
نامه ای سرگشــاده 
شنبه  روز سه  )که 
۹ ژانویه در روزنامه 
لوموند درج شد( از 
جنسی  آزادی های 
دفاع کرده و نسبت 
به ظهور ارزش های 
اخالقــی  جدیــد 
هشــدار داده انــد. 
نامه  امضاکنندگان 
گفته انــد آنهــا از 
جنسی  آزادی های 
می کننــد  دفــاع 

کــه آزادی اغوا از جمله 
آنهاست.

کاترین دونوو، هنرپیشــه 
سرشناس فرانسوی گفته 
اســت مردان باید آزادی 
الس زدن با زنان را داشته 

باشند.
زن  صــد  از  یکــی  او 
فرانسوی است که در نامه 
سرگشاده ای در واکنش به 

رسوایی آزار و اذیت جنسی 
زنان نسبت به ظهور اصول جدید 
و سختگیرانه اخالقی هشدار داده  

است.
فمینیســت های  از  شــماری 
فرانسوی این نامه را محکوم کرده 
و امضاکننــدگان نامــه را متهم 
کرده اند که خشونت های جنسی 

را بی اهمیــت جلوه 
داده اند.

ایــن نامــه از موج 
محکومیتی که پس 
و  آزار  ادعاهــای  از 
اذیت جنســی علیه 
واینســتین  هاروی 
مطرح شد راه افتاده 
ابــراز تاســف کرده 

است.
کاترین می یه، 
ه  یســند نو
ب  کتــا
ش  و فــر پر
جنســی  زندگــی 
کاتریــن م.، کاترین 
نویسنده،  رب-گریه، 
بویسون،  کریستینه 
و  هنرپیشــه 
شــمار دیگــری از 
نویسندگان، محققان 

این  فرانسوی  هنرمندان  و 
نامه را امضا کرده اند.

امضاکنندگان نامه گفته اند 
آنها از آزادی های جنســی 

دفاع می کنند. 
این نامه می گوید "مردانی بدون 
روند قانونی مجازات شده اند، 
حرفه و شغل خود را به خاطر 
لمس زانو یا بوسیدن فردی از 

دست داده اند."
"تجاوز  گفته اند  نامه  نویسندگان 

یک جرم اســت اما تــالش برای 
اغوای کســی، چه مصرانه و چه 

ناشیانه جرم نیست."
این نامه می گوید "حرف زدن علیه 
سوء اســتفاده از قدرت شماری از 
مردان، مشــروع و ضروری است 
اما محکومیت ثابت و دایمی باعث 
شــده مهار آن از کنتــرل خارج 

شود."
به نوشته نویسندگان 
چنین  نامــه،  این 
شده  باعث  فضایی 
تا در جامعه به زنان 
بــه عنــوان "افراد 
بی قدرت و قربانیان 
نگریســته  ابدی" 

شود.
آنها گفته اند: "ما به 
عنوان زن خودمان 
این  از  بخشــی  را 
فمینیستی  جریان 
نمی بینیم که ورای محکوم کردن 
سوء استفاده از قدرت، به نفرت از 

مردان و جنسیت دامن می زند."
کاترین دونوو، هنرپیشه 74 ساله 
فرانســوی پیشتر آشــکارا علیه 
کمپین ها در شبکه های اجتماعی 

حرف زده است.
زنان و مردانی از سراسر جهان که 
آزار جنسی دیدند در شبکه های 
با هشتگ  اجتماعی در کمپینی 

#من هم شرکت کردند.
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فتو شاپ

سالمت

کاهش درد سیاتیک در ۷ حرکت
دردی تیرکشــنده و آزاردهنــده 
مهمــان نواحی پایین و پشــت 
بدن  تان شده است که مسیری از 
نشیمنگاه تا روی ساق پا، زانو، لگن 
و ران را در بر می گیرد و پشت زانو و 
بعضی مواقع پشت ساق و مچ آن 

پا هم احساس می شود 
معموال این دردهای سیاتیکی از 
مالیم شــروع می شود و کم کم به 
دردهای مزمن تر و سخت تر تبدیل 
می شــود. حتی ممکن است این 
نوع دردهای شایع در پا و ساق با 
احســاس کرختی و سوزش و نیز 
ضعف یا افت حرکتی همراه باشد 
که در چنین مــواردی باید مورد 

توجه پزشکی قرار بگیرد. 
بیرون زدگی دیسک کمر یا بلند 
کردن اجســام سنگین، چرخش 
ناگهانی در ناحیه کمر منجر به بروز 
دردهای سیاتیکی کمر می شوند. 

از ســوی دیگر، نشستن طوالنی 
روی صندلی نامناسب، تنگی کانال 
کمر در سالمندی، آرتروز ستون 
فقرات و عدم مراقبت در وضعیت 
صحیح نشستن و بلند شدن نیز 
می توانــد به دردهای ســیاتیکی 

منجر شود. 
باشــید عمده ترین  توجه داشته 
علــت درد و داغ شــدن کف پا 
و کمر، نشســتن اســت و این به 

خاطر فشــاری اســت که وزن 
بدن به دیســک وارد می کند و 
فعالیت هایی مانند خم شدن و 
تاب خوردن، درد در ناحیه پایین 
کمر را شدیدتر می کند درحالی 
که دراز کشیدن باعث تسکین 

درد می شود. 
به همیــن دلیل، دویــدن وراه 
رفتن برای شــخصی که چنین 
وضعیتی دارد بهتراز نشستن یا 
ایستادن های طوالنی مدت است.

 
درد های سیاتیکی متفاوت 

است  
دردهای سیاتیکی از کمر شروع 
و به پاها انتشار می یابد و با درد، 
گزگــز و خواب رفتگــی، درد و 
ضعف عضالت و ساق پا همراه 
بــوده و از درد کمــر معمولی 
متفاوت اســت . دردهای وخیم 
ســیاتیکی کمر و پا به صورت 
ناگهانی اتفاق می افتد و معموال 
بعــد از چنــد روز و چند هفته 
بهبود می یابد. البته این عوارض 
با عالئم درد کف پا نیز متفاوت 
است. دردهای سیاتیکی کمر اگر 
به طــور مزمن ادامه یابد ضعف 

عضالت کمر را نیز ایجاد می کند . 
شایع ترین علت درد سیاتیک در 
سنین جوانی و میانسالی، فشارهای 
نامناسب  وضعیت های  و  ناگهانی 
کار کــردن و فعالیت های روزمره 
زندگی اســت که به بیرون زدگی 
دیســک کمر منجر می شود. این 
بیرون زدگی دیســک کمر، حالت 
نرم و تازه دارد که به عصب فشار 

می آورد و درد ایجاد می کند. 
در سنین باال و بزرگسالی نیز تنگی 
کانال کمر یا آرتروز ستون فقرات به 
اضافه آرتروز سوراخ بین مهره های 
کمر اســت که باعث تنگی فضا و 
تحت فشــار قرار گرفتن عصب و 

درنتیجه درد می شود.
 

چه موقع به درد سیاتیکی شک 
کنید ؟  

- درد عصب ســیاتیک از فردی 
بــه فرد دیگــر متفاوت اســت و 
به شــرایطی که باعــث وقوع آن 
شده بســتگی دارد. در این موارد 
به دردهای ســیاتیکی شک و به 

پزشک مراجعه کنید. 
- اگر بعد از یک آسیب یا تصادف 
شدید، احساس درد در ناحیه کمر 

و پاها دارید. 
- درد ناگهانــی و شــدیدی را در 
پایین کمر یا پای خود احســاس 

می کنید که این درد با بی حسی یا 
ضعف عضالنی در همان پا همراه 

است.
- قادر به کنترل مثانه و روده های 

خود نیستید.

التیام درد سیاتیک، آب درمانی 
تا اصالح سبک زندگی  

بی شک در ایســتگاه اول درمان 
دردهای ســیاتیکی اســتراحت، 
مصرف داروی مناسب، بهره گیری 
از روش های طب فیزیکی و تزریق 
درون عضالت برای رفع دردهای 
سیاتیکی بسیار کمک کننده است . 
اما اگر درد سیاتیکی شدید بوده یا 
بیمار دچار بیرون زدگی دیســک 
کمر یا ضعف عضالت کمری شده 
باشد یا کنترل ادرار و مدفوع را از 
دست داده باید تحت جراحی قرار 

گیرد . 
مهم ترین عامل برای پیشــگیری 
از دردهــای ســیاتیکی، تقویت 
عضالت شــکم و کمــر از طریق 
ورزش، اصالح الگوی نشســتن و 
قرار گرفتن بدن در موقعیت های 
مختلف و خودداری از بلند کردن 
اجسام سنگین و واردآوردن فشار 

زیاد به کمر است.
راه رفتن در استخر و آب درمانی 
از روش های پیشگیری از دردهای 
کمری و سیاتیکی محسوب 
راه  اصلی ترین  ولی  می شود 
درمان محســوب نمی شود. 
به خاطر داشته باشید هنگام 
ســیاتیک  حاد  حمله های 
نبایــد ورزش کرد،  عصبی 
اما در مرحله مزمن ماســاژ 
ورزشــی  تمرین هــای  و 

کمک کننده است.
 

ورزش های کاهنده 
دردسیاتیکی  

روش های مختلفی در روند 
درمــان بیمــاران مبتال به 
می تواند  سیاتیکی  دردهای 
موثر واقع شــود؛ اعم از دارو 
درمانی، فیزیوتواپی، ورزش، 
استخر و آب درمانی که برای 
کاهــش درد بیماران مبتال 

بسیار موثر است.
در  بیمــاران  بی شــک   
مرحله حاد باید اســتراحت 
کنند، ولــی بعد از چند روز 
استراحت و کاهش دردهای 
شــدید، ورزش های تقویت 
عضالت کمر، ران، پا و ساق و 
ورزش های رفع انحراف کمر 

در کاهش درد بیماران بسیار موثر 
است . 

ناگفته نماند پیاده روی مالیم در 
ســطح صاف و حرکت در آب در 
بسیار  سیاتیکی  دردهای  کاهش 

موثر است .
--------- 

کاهش درد سیاتیک در هفت 
حرکت  

  •
حرکت اول 

در وضعیت خوابیده به پشت قرار 
بگیرید و با کمک دســت ها، پاها 
را به بدن نزدیک و یک کشــش 
مناســب را در عضالت بازکننده 
ستون فقرات کمری ایجاد کنید. 
تمرین را سه مرتبه و هر مرتبه ده 

ثانیه حفظ کنید.
 •

حرکت دوم 
به صورت طاقباز دراز بکشــید و 
پای راست را داخل سینه بیاورید 
و با دو دســت پشت ران )پایین تر 

از زانو( را بگیرید و ده ثانیه مکث 
کنید. سپس تمرین را با پای دیگر 
تکرار کنیــد. تمرین را برای هر پا 

سه مرتبه انجام دهید.
•

حرکت سوم 
بنشــینید و یک پا را از روی پای 
دیگر عبور دهید. زانو را به سمت 
شــانه مخالف بکشــید و اندکی 
باالتنه را به همان جهت بچرخانید. 
سپس برای سمت دیگر بدن هم 
این تمرین را تکرار کنید. تمرین 
را چهار مرتبه و هر مرتبه ۱5 ثانیه 

حفظ کنید.
• 

حرکت چهارم 
در وضعیت خوابیده به پشت یک 
چرخش خلفــی در لگن ایجاد و 
سعی کنید تا کمرتان را به زمین 
بچســبانید. تمرین را دو تا شش 
مرتبــه در روز انجــام دهید و هر 
مرتبه شــش تا ۱0 ثانیه در این 

وضعیت بمانید.

• 
حرکت پنجم 

با زانوهای خمیده به پشت بخوابید 
و یــک پا را با زانــوی خمیده باال 
بیاورید و نگــه دارید. تمرین را با 
پای دیگر هم تکرار کنید. تمرین 
را پنــج نوبت و هر نوبت ده مرتبه 

انجام دهید.
 

حرکت ششم
به صورت طاقباز بخوابید. دست ها 
را روی سینه بگذارید. زانوها را 45 
درجه خم و به آرامی سر و شانه ها 
را از زمین جدا کنید. هشت ثانیه 

در این وضعیت بمانید.
 •

حرکت هفتم
بخوابیــد و زانوها را 45درجه خم 
کنید. به آرامی کف پاها را حدود 
پنج ســانتی متر از زمیــن جدا و 
وضعیت را به مدت شــش ثانیه 
حفظ کنید. تمرین را ســه مرتبه 

تکرار کنید.  )منبع: جام جم(

چه موقع به 
درد سیاتیکی 

شک کنید ؟

PAIVAND
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        

را بر روی سایت بخوانید 

خانواده .. .

پزشکان بدون مرز:  کمک کنید! 
Donation
Two years after the start of the conflict, 
Syrians are caught in a humanitarian 
catastrophe. Despite significant challenges 
and insecurity, MSF is on the frontlines of 
the emergency, providing care to those in 
need.
Please donate now to assist those affected 

by the crisis in Syria or to other emergen-
cies around the world by completing the 
form below.
To help MSF respond to emergencies as 
soon as they happen, join our Partners 
Without Borders monthly giving program 
by clicking here:
www.msf.ca

}<< ادامه در صفحه: 24{

11 تاثیر منفی اینترنت بر دانش آموزان و نوجوانان
سال های نخست قرن 2۱ام شاهد 
انفجاری در اســتفاده از اینترنت 
بوده است. محبوبیت این سیستم 
جهانی شــبکه  های متصل به هم 
درســت از زمان پیدایشــش در 
زندگی بشر پیوسته و بی وقفه به 
رشد خود ادامه داده است. بدیهی 
اســت صرفنظر از هر تاثیر منفی 
اینترنت با دسترســی جهانی به 
اطالعات و ساز و کار تعاملی برای 
ارتباطات که اینترنت ارائه می دهد، 
درک این که چرا آدم های سراسر 
جهان به آن اعتیاد پیدا می کنند 
چندان دشــوار نیســت. تجارت 
الکترونیک، کسب و کار الکترونیک 
و بازاریابی الکترونیک پدیده هایی 
هستند که در نتیجه ی استیالی 

اینترنت شکل گرفته اند.
قطعــا دربــاره ی فایده هایی که 
اســتفاده از اینترنــت در زندگی 
روزانه ی ما فراهــم می آورد هیچ 

شکی وجود ندارد. 
مطابق مطالعــه ی صورت گرفته 
توسط اســتیون سی وک کسب  و 
کارهایی که مستقیما به اینترنت 
مربوط می شــوند در 20۱4 برای 
اقتصاد آمریکا حدود ۹۶۶ میلیارد 
دالر درآمدزایی داشته اند. با وجود 
این،  همگام با رشــد این سیستم 
جهانی نگرانی فزاینده ای نیز شکل 
گرفته است. این نگرانی مربوط به 

اثرات منفی اینترنت است. 
این روزها به کمبود کنترل بر منابع 
اطالعاتی، نشت امنیتی، یا اعتیاد 
به اینترنت بیش از همیشه اشاره 

می شود. 
در مقایســه بــا قرن حاضــر، در 
گذشــته هیچ گاه به تاثیر منفی 
اینترنت به این اندازه توجه نشده 

است. پس، این مشکالت دقیقا چه 
هســتند و چگونه بر جامعه ی ما 
تاثیر می گذارند. با ما همراه شوید تا 
به پاسخ هایی که در دل این مقاله 

نهفته است پی ببریم.
•

۱. کمبود ارتباط رو در رو
وقتی کمبــود ارتباط رو 
در رو به عنــوان یکی از 
اثرات منفی اینترنت ذکر 
می شــود کامال عجیب و 
می رســد  نظر  به  غریب 

چون قرار است اینترنت آدم ها را به 
هم نزدیک تر کند. اما واقعیت این 
است که تا حدودی آدم ها ارتباط 
برقرار کــردن از طریق اینترنت را 
از روش مستقیم مرسوم راحت تر 
می داننــد. آن ها ترجیح می دهند 
از طریق پیام رسان، وایبر یا سایر 
اپلیکیشن های موجود در اینترنت 
اســتفاده کنند. ایــده ی رو در رو 
شدن دارد به یک تصمیم سخت 
تبدیل می شــود. در پژوهشی که 
در ژورنــال بین المللی طراحی و 
مهندسی سازمانی به چاپ رسیده 
است بیان شــده است که ارتباط 
رو در رو در کار گروهــی به آدم ها 
کمک می کند اعتمادســازی دو 
طرفه ایجاد کنند، خالق باشند و 

نتایج بهتری بگیرند.
وقتــی نوجوانــان و دانش آموزان 
مایل هســتند ارتباط اینترنتی را 
انتخــاب کنند و از صحبت کردن 
مستقیم اجتناب می کنند، روابط 
شخصی شان با دوستان  و خانواده 
در نتیجه ی استفاده ی بیش از حد 
از اینترنت آسیب می بینند. مطابق 
و  واشــینگتن پست  نظرسنجی 
نتیجه ی آن، حدود ۶٪ از فعاالن 

در حوزه ی اینترنت پاسخ دادند که 
روابط شان در نتیجه ی استفاده ی 
بیــش از حد از اینترنت آســیب 
دیده است. باور بر این است بعضی 
از آدم هــا گفتگوی 
آنالیــن را ترجیــح 
می دهند چون آن ها 
را از جهان واقعی تا 
نگه  جــدا  حدودی 

می دارد.
•

2:کمبود خالقیت
کمبود خالقیــت در نوجوانان و 
دانش آموزان نیز یکی دیگر از اثرات 
منفی اینترنت است که از مزایای 
آن ناشی می شود. یک ویژگی قابل 
توجه اینترنت آن است که حاوی 
منابع نامحدودی از اطالعات است. 
از مزایای این ویژگی فراهم آوردن 
دسترسی سریع و آسان اطالعات 
مورد نیاز برای کاربران است. اما، 
وقتی همه چیز فراهم است، نیازی 
به خالقیت نیســت. دانش آموزان 
اکنون مجبور نیستند تالش زیادی 
در قبال تکالیف یا پروژ ه شان انجام 
بدهند چون فقط چند دقیقه الزم 
است تا تمام اطالعات مورد نیاز را 
از اینترنت بگیرنــد و در کار خود 

کپی کنند.
این مسئله هشــداری است برای 
افزایش سرقت ادبی، که به کمبود 
خالقیت منجر می شود. وقتی این 
عادت چندین بار اتفاق بیفتد، این 
جوان ها برای تکمیل مطالعات شان 

به اینترنت وابسته خواهند شد. 
همین وضعیــت نه تنهــا برای 
دانش آمــوزان بلکه برای کاربرانی 
از هر ســن اتفاق می افتد. امور به 

ایده ی رودررو 
شدن دارد 

به یک تصمیم 
سخت تبدیل 

می شود!
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شعر ... 
از آمسان کوفته خواهد باریدژیال مساعد: 

پنجره ها را ببندید
شتر ها دروغ باال می آورند
زین پس از آسمان کوفته 

خواهد بارید

 نه برای شکم گرسنگان
فقط برای این که دروغ 

درختی شده
در باغ و باغچه

در تاقچه و بقچه ی ابنای فراموش کار بشردر ایوان و زیر زمین
ریشه دوانده

و مرتب بزرگ می شود 

نه باران
نه برف و نه آیه های ریز و درشتنه تگرگ

هیچ قدرتی جلودارش نیستنه

از آسمان کوفته
سنگ ریزه

براده ی آهن می بارد

هم تخم می گذارد و هم می زایددروغ دو جنسی ست
آه چه کسی ما را گرفته است 

پشته هایی که آقا محمد خان ساخت از کشتهچشم هایی که نادر درآورد

ما که کنار ایستاده بودیم
ما که قاتق نان مان ترس بودو خون گریه می کردیم

و مهر نمازمان وحشت
 

گفته بودند کسانی
در قصه ها

از آسمان کوفته خواهد باریدوقتی که دروغ آتش را بکشدراوی ها

سوار مصروع گم شده ی یازده ساله رانه اسب سفیدی لنگ لنگان
خواهد آورد

و نه سوشیانت
در دریاچه های پر از نطفه

ظهور خواهد کرد

از آسمان کوفته
کوفت

گدازه های آتش
خواهد بارید

 عبای تان را جمع کنید
آتش می گیرند

جنس اعالی کشمیر است

از روی پستان زنان بیوه برگیرید نگاه تان را
از زیر دامن دخترکان نه سالهو دست تان را

بیرون بکشید
فوت کنید
فوت کنید

تا آن همه نفت
که زیر دامن عبای خود

پنهان کرده اید
محترق نشود

گوشت انسان چه مزه ای دارد
با کدام حوری در عشرت استبگویید خدای تان در کدام آسمان پنهان شدهو هر چیز را بر دیگران حرام می دانیدشما که همه چیزخوارید

که صدای ما را نمی شنود

چگون رویش می شود
باز هم پیامبر صادر کند

زیرا نه آن که صعود کرد
هیچکدام جز توهمی بیش نبودندو نه آن که در چاه گم شد

اما خوب بازی می کنید
بلدید گول بزنید

در ضمیر شاید گاهی زنده یحتا خوتان هم گاهی در آینه
نا خودآگاهتان

دچار وحشت می شوید 

جلوی سیل را نمی شود گرفتجامعه از نو جوان ُقل می زندبه گمانم دیگر حنایتان رنگ ندارد

شما زخم اید بر چهره ی زمین
جذام اید

بر اندام بی گناه خاک
تنها راه سالمت این بانو

نبود شماست
حتا کلمه ی مرگ برای تان زیادی ستشما نباید باشید

از آسمان به زودی کوفته خواهد بارید.منتظر باشید

) از دفتر »رود تلخ زنده ام نگهدار«(

نحوی آسان می شوند که این امر 
به مانعی برای یادگیری و خالقیت 

تبدیل می شود.
•

3. زورگویی سایبری
زورگویی سایبری اساسا اصطالحی 
اســت برای توصیف اســتفاده ی 
زورگویانه از اینترنت. این اشکال را 
می توان به عنوان یکی از بدترین 
اثرات منفی اینترنت به حســاب 
آورد. بــرای آدم های پر از کینه و 
نفرت جهت گفتن الفاظ زشت به 
یک نفر هرگز راهی آسان تر از این 
وجود ندارد. سلبریتی ها یا بعضی 
از آدم های طبقه ی محافظت شده 
اغلب قربانی زورگویی ســایبری 
واقع می شــوند. این نــوع آزار و 
اذیت راحت تر و امن تر از زورگویی 
فیزیکی است چون به ندرت قانون 
یا مقرراتی برای کنترل این دست 
از مســائل وجــود دارد. قربانیان 
زورگویی ســایبری ممکن است 
به خاطر نظرات یا عقاید شرورانه 
احســاس کنند مورد اهانت قرار 

گرفته اند یا خجالت زده شوند.
اثرات منفــی آن بر روی نوجوانان 
بدتر خواهد بود، بخصوص بر روی 
کسانی که در سن بلوغ با تمام آن 
حساسیت های  و  آسیب پذیری ها 
معروف قرار دارند. اثبات شده است 
رابطه ی مستقیمی بین زورگویی 
سایبری و اقدام به خودکشی توسط 
قربانیان وجود دارد. به نظر می رسد 
دانش آموزان از همه بیشــتر مورد 
زورگویی اینترنتی قرار می گیرند. 
یکــی دو مــورد انتقاد از ســوی 
معلمان یا خیانت از سوی گروهی 
از دوستان می تواند یک دانش آموز 
را دیوانه کند و نهایتا او را به سمت 
خودکشی بکشاند. بنابراین، مهم 
اســت که از قبل درباره ی اثرات 
منفی اینترنت آگاهی داشته باشیم.

•
4: اتالف وقت

وقتی از اثرات منفی اینترنت بحث 
می شود فراموش کردن اتالف وقت 
اشــتباه است. واشــینگتن پست 
اعالم کــرد ۹٪ ســعی می کنند 
استفاده ی غیرضروری از اینترنت 
را مخفی کنند. به عالوه، دانشگاه 
استنفورد نیز مطالعه ای انجام داد 
که نشــان می دهد ۱2.4 درصد از 
شــرکت کنندگان اغلب بیشتر از 
زمانی که قصد داشتند از اینترنت 
اســتفاده کنند آنالین می مانند. 
مشــخص اســت که اگر بیش از 
حد زمان صــرف اینترنت کنید، 
مجبور خواهید بود از وقت ســایر 

فعالیت های تان بزنید.
بــه عنــوان مخــزن بی پایانی از 
ســرگرمی، اینترنت تــا حدودی 
مشابه سیه چاله ای است که راهی 

برای گریز باقی نمی گذارد. 
دانش آموزان و نوجوانان بسیاری 
بیشــتر زمان خود را فقط صرف 
تماشای فیلم، فیسبوک گردی و 
انجام بازی می کنند به جای آن که 
فعالیت های معنی دار دیگری را یاد 
بگیرند یا انجام بدهند. اگرچه هدف 
اینترنت کمــک به دانش  اصلی 
آمــوزان و نوجوانان برای عملکرد 
کارآمدتر بود، اما اکنون عمال آن ها 
را به انجام هیچ کاری وا نمی دارد.  
اکتشافات و پیشرفت اینترنت آن 
را به خصوص برای دانش آموزان به 
یک عامل حواس پرتی آینده دار 
تبدیل می کند. در نتیجه، در حالی 
که هزینه های صورتحســاب های 
الکترونیکی رو به افزایش اســت 
نتایج علمی آن ها کم کم در حال 

کاهش هستند.
•

5: دوری از خانواده
اســتفاده ی بیــش از حــد از هر 

عوارض جانبی  چیزی همیشــه 
ایجاد می کند. اینترنت نیز از این 
قاعده مســتثنی نیســت. وقتی 
دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت 
بیش از اندازه اســتفاده می کنند، 
دوری از خانواده به عنوان یکی از 
اثرات منفی اینترنت اتفاق خواهد 
افتاد. تــراژدی یک زوج در کره ی 
جنوبی صحیح ترین مثال برای این 
اثر خواهد بود چــون آن ها آنقدر 
بودند  فرزند مجازی شان  مشغول 
که فرزنــد واقعی خود را فراموش 
کردند. نهایتا، این کودک بیچاره 
به خاطر گرســنگی و بی توجهی 

والدینش از دنیا رفت.
وقتی آدم ها اکثر وقت خود را صرف 
ـِــت گردی می کنند، به زندگی  ن
واقعی و آدم های اطراف شان، من 
جملــه اعضای خانــواده ی خود، 
بی توجه می شــوند. بدیهی است، 
هدف اصلــی والدین هنگامی که 
برای کودکانشــان اینترنت فراهم 
می آورند آن اســت کــه دری به 
دنیای جدید باز کنند، نه این که 
خودشان را در یک سیاره ی خیالی 
بدون خانــواده زندانی کنند. برای 
اینترنت  دانش آموزان،  از  بسیاری 
تنها دوســتی اســت کــه دارند. 
زمانی که باید صرف خانواده شود، 
توسط والدین با ساعات نت گردی 
جایگزین می شود. آن ها از خانواده  
غفلت می کنند و از صحبت کردن 
یا تعامل با اعضــای دیگر تردید 

دارند.
•

6: مختل شدن حریم خصوصی
تهدید حریــم خصوصی که یکی 
از اثرات منفی اینترنت است و به 
خاطر جریان اطالعاتی آزاد اینترنت 
اتفاق می افتد چیزی است که باید 
از آن آگاهی داشته باشید. نوجوانان 
عکــس ، اطالعــات خصوصی یا 

هر  را  گفتگوهای شخصی شــان 
روز با هم در شــبکه ی اجتماعی 
مبادلــه می کننــد. بســیاری از 
دانش آموزان حتی شماره ی کارت 
شناسایی شان، شــماره ی کالس 
و سایر اطالعات مربوط به امنیت 

شخصی را بروزرسانی می کنند. 
آنهــا از این خطــر تهدید حریم 
خصوصی که ممکن است غریبه ها 
به اطالعات شان دســت پیدا و از 
آن ها ســوء استفاده کنند به طور 

کامل آگاهی ندارند.
حریم خصوصی آن ها با ریســک 
مختل و دچار اشکال شدن مواجه 
اســت. بنابراین، در ذهن داشــته 
باشــید که هر چیزی در اینترنت 
قابل مبادله نیســت. برای ســود 
بردن به نحو احســن و دور ماندن 
از اثرات منفی اینترنت، مراقب تمام 
بارگذاری  که  اطالعات خصوصی 
می کنید باشید و از این که امکان 
دارد چه کسانی به اطالعات شما 
باشند اطمینان  دسترسی داشته 

حاصل کنید.
•

7: بـی خـوابی
جهت توضیح به کسانی که نمی 
دانند بی خوابی چیست، باید بگویم 
که اختالل بی خوابــی زمانی رخ 
می دهد که آدم ها قادر به استراحت 
یا خوابیدن نباشند. و یک سیستم 
جهانــی قدرتمنــد، اینترنت، تا 
حدودی یکــی از دالیل بی خوابی 
است. نمی توان نادیده گرفت که 
نوجوانان و دانش آموزان تمام روز 
به اینترنت می چســبند. آن ها از 
هر زمان ممکن برای جستجوی 
حتی  می کنند،  استفاده  اینترنت 
از زمان خواب. درست بعد از چند 
روز که برای چک کردن فیسبوک 
یا اینستاگرام خود تا دیروقت بیدار 
می مانند، این کار برای شان به یک 
عادت تبدیل می شود و باور کنید، 

رها شدن از آن آسان نیست. 

به عالوه، نور سبز صفحه ی رایانه 
یا ســایر انواع وسایل الکترونیکی 

می تواند مانع خوابیدن شما بشود.
همه ی ما می دانیم که تا دیروقت 
بیــدار ماندن برای ســالمتی مان 
خوب نیســت. وقتی بدن نتواند 
زمان کافی برای استراحت داشته 
باشد، بسیاری از مشکالت مربوط 

به سالمتی ظاهر خواهند شد.
در مورد دانش آموزان و نوجوانان، 
که در سن رشد هستند، بی خوابی 
نه تنها بر سالمت ذهنی شان بلکه 
بر رشد جســمی آن ها نیز تاثیر 
خواهد گذاشت. بعد از مدت زمان 
طوالنی نگاه کــردن به صفحه ی 
نمایش خســتگی چشــم اتفاق 
خواهد افتاد. بنابراین، امشــب با 
خاموش کــردن اینترنت تان و به 
وجــود آوردن عادت خــوب زود 
خوابیــدن خودتان را نجات دهید 
و از بسیاری از بیماری ها در امان 

بمانید.
•

8: کم حترکی فیزیکی
هنــگام صحبت از اثــرات منفی 
اینترنــت، نمی توانیم کم تحرکی 
بگیریــم.  نادیــده  را  فیزیکــی 
همان طور که همه ی ما در مدرسه 
یاد می گیریــم، یک آموزش تمام 
و کمــال شــامل رشــد ذهنی و 
فیزیکی اســت. به همین خاطر 
اســت کــه بین کالس هــا زنگ 
تفریح وجود دارد تا دانش آموزان 
بتوانند استراحت کنند و بدن شان 
را حرکت بدهنــد. اینترنت فقط 
جنبه ی ذهنی را حمایت می کند. 
هیچ ورزشی برای دانش آموزان و 
نوجوانان در این سیســتم جهانی 
وجود ندارد. وقتی آدم ها از اینترنت 
زیــاد اســتفاده می کننــد، برای 
فعالیت های فیزیکی مانند ورزش 
کردن وقت کــم خواهند آورد. به 
عالوه، چون با اینترنت دسترسی 
به همه چیز ممکن می شود، نیاز 

به ایــن فعالیت هــا کاهش پیدا 
می کند. دانش  آمــوزان می توانند 
پروژه های شــان را بدون رفتن به 

مدرسه تحویل بدهند.
نوجوانان می تواننــد بدون خارج 
شدن از رختخواب با دوستان شان 
صحبــت کنند. هرچــه اینترنت 
راحت تر باشد، فعالیت های فیزیکی 
و  دانش آمــوزان  بــرای  کمتری 
نوجوانان وجود خواهد داشت. این 
گرایش بر رشد جوانان تاثیر زیادی 
خواهد گذاشــت. به آن ها توصیه 
بروند، ورزش های  بیرون  می شود 
منظم انجام بدهند و در این سنین 
فعال تر باشند. تاکید بر استفاده ی 
از اینترنت باید کاهش بیابد وگرنه، 
دیر یا زود، این اثرات منفی اینترنت 
به مشکالت ذهنی در دانش آموزان 

و نوجوانان منجر خواهد شد.
•

9: اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت از سایر انواع اعتیاد 
کم خطرتر نیســت. از روزی که 
انفجار اینترنت رخ داد، این اشکال 
به وجود آمده است و در سرتاسر 
جهان بدون هیچ عالمتی گسترش 
پیدا کرده است. ویژگی آدم هایی 
که با اعتیاد به اینترنت مشــکل 
دارند آن اســت به نظر می رسد با 
گوشی تلفن یا کامپیوترهای خود 
ازدواج کرده اند. هر وقت که آن ها را 
می بینید، چشمانشان به صفحه ی 
نمایش خیره شــده اســت. برای 
دانش آموزان و نوجوانان، بازی های 
آنالین یا این وبسایت های شبکه ی 

اجتماعی جذابیت زیادی دارند.
بر اســاس آمار ارائه شده توسط 
دانشگاه اســتنفورد ۱3.7 درصد 
از آدم هــا دور شــدن از اینترنت 
به مدت چنــد روز را غیر ممکن 
می دانند. واقعیــت جالب آن که 
بر اســاس پژوهش صورت گرفته 

توســط دانشگاه لوا مردها 
به  دارد  احتمال  بیشــتر 
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 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱3۰۰ دالر 

اینترنت معتاد شوند. نه تنها 
جذب عوامــل فوق الذکر 
از  بسیاری  بلکه  می شوند، 
دانش آموزان و نوجوانان به عنوان 
راهی برای پنهان شــدن از دنیای 
واقعی به اینترنــت پناه می آورند. 
آن ها وقتی در جهانی خیالی که در 
اینترنت ساخته اند زندگی می کنند 
احساس راحتی و امنیت بیشتری 
دارند. مشکل خطرناک اعتیاد به 
اینترنت نه تنها بر روند زندگی بلکه 
بر سالمت شان نیز تاثیر می گذارد. 
مطالعه ای که در ۱2 مارس 20۱0 
منتشر شــد نشــان داد که بین 
اســتفاده از اینترنت و افسردگی 

رابطه ای مستقیم وجود دارد.
باالخــص، آدم هایی بــه اینترنت 
اعتیاد دارنــد از آدم های معمولی 

احتمال افسردگی شان بیشتر است. 
طبق گــزارش هیالری کش، یک 
روان درمانگــر آمریکایی، ٪۱0-۸ 
از نوجوانان آمریکایی به اینترنت 

معتاد می شوند. 
این عــدد یعنی حدودا 2 میلیون 
نوجوان فقط در سرتاســر ایاالت 
متحده به این سیســتم وابســته 
می شوند. این هشداری واقعی است 
بــرای آدم ها تا ایــن اثرات منفی 
اینترنت بر دانش آموزان و نوجوانان 

را شناسایی کنند.
•

۱۰: تقــلب! 
این که بگوییم اینترنت شــماری 
از مشــکالت را بــرای معلمان به 
بار می آورد صحت دارد. با منبعی 
از دانــش جهانــی تقلــب برای 

دانش آموزان ساده تر می شود. آن ها 
می توانند پاســخ تمام تکالیف را 
بدون تالش زیاد پیدا کنند، که به 
افزایش تقلب، کالهبرداری علمی، 

و سرقت ادبی منجر می شود. 
آمــوزگاران این مشــکل را درک 
کرده اند و تــالش کردند با ایجاد 
وبسایت هایی که می تواند مقاالت 
و تحقیــق ها را بــا محتوای قبال 
منتشر شده تطبیق دهند و مطالب 
سرقتی را مشخص کنند به حل 
آن بپردازند. بــا وجود این، تقلب 
همچنان بــه چندین روش اتفاق 
خواهد افتاد کــه خارج از کنترل 
هســتند. بنابراین، تغییر فرهنگ 
تقلــب در بین دانش آمــوزان و 
افزایش آگاهی شان برای جلوگیری 
از اثرات منفــی اینترنت عملی تر 

خواهد بود.
•

۱۱: »فساد اخالقی«
»فســاد اخالقی« آخریــن مورد 
از اثــرات منفی اینترنــت در این 
فهرست است. عالوه بر بسیاری از 
چیزهای مفید و موثری که اینترنت 
فراهم می آورد، چیزی وجود دارد 
که می تواند به فســاد اخالقی در 
منجر  دانش آموزان  یــا  نوجوانان 
شود، به عنوان مثال، وبسایت های 
ســیاه. برای جوانانی با این ســن 
و سال، شــخصیت ، و همچنین 
مفاهیم اخالقی، در آن ها در حال 
شکل گیری و رشد است. اطالعات 
ناصحیح به دست آمده می تواند به 

رشد ذهنی غلط منجر شود. 
بنابراین، الزم اســت بزرگترهایی 

مثل والدین و معلمان کنترل نوع 
اطالعات موجود برای این نوجوانان 

را به دست بگیرند.
اینترنــت، که به عنــوان یکی از 
متغیرتریــن ابداعــات زندگی به 
شــمار می آید موقعیت خود را در 
هر حوزه ای از زندگی تثبیت کرده 
است از صنعت گرفته تا آموزش یا 
پزشکی. با وجود این، افزایش اثرات 
منفی اینترنت پرسشی را درباره ی 
اســتفاده ی از اینترنت در زندگی 
روزانه مطرح می کند. همان طور 
که می توانیــد ببینید، اکثر اثرات 
منفی اینترنت درباره ی تعادل بین 
مجاز و واقعیت اســت. برای انجام 
ایــن کار، مهم اســت که ماهیت 

اینترنت را بشناسیم.
اینترنت به عنوان یک سیســتم 

کمکی برای زندگی به وجود آمد، 
نه به عنــوان جایگزینی برای آن. 
آنچه در فیسبوک تان اتفاق می افتد 
ممکن است در دنیای واقعی صدق 
نکند. روابط تان در دنیای واقعی از 
روابطی که با آدم های هرگز ندیده 
در اینترنت برقرار می کنید مهم تر 
هستند. بنابراین، برای دور ماندن 
از اثرات منفی اینترنت، مهم است 
که خودتان را از وابســته شدن به 
این شــبکه دور نگه دارید. چند 
ســرگرمی جالب در دنیای واقعی 
انتخاب کنید مثل  برای خودتان 
کتــاب خوانــدن و در آن صورت 
فرصت نخواهد شــد کــه به دام 

اینترنت بیفتید. 
)vkool :منبع(

روش قدم های کوچک و تاثیر آن
در زندگی فردی و جمعی 

دکتر کورش عرفانی 
ایــن را زیــاد شــنیده ایــم که 
»مســیرهای بزرگ بــا قدم های 
کوچک طی می شوند«. اما شنیدن 
یک موضوع است و درک و به کار 
بستن امر دیگری است. جا افتادن 
این نکته نیازمنــد کار جدی در 
پرورشی  و  آموزشــی  فرایندهای 
اســت که فرد طی می کند تا به 
زندگی فعال در ســن بلوغ برسد. 
این نوشــتار تالش دارد ضرورت 
درک نقش »قدم های کوچک« را 

در پیشرفت زندگی فردی و جمعی 
تشریح کند. 

تئوری گام های کوچک 
گام های کوچک در هر حوزه ای یک 
معنــی دارد. اما در یک نگاه عمومی 
عبارت است از این که برای انجام هر 
کار بزرگ و دشواری کافیست بتوانیم 
مسیر را تکه تکه کرده و تالش خود 
را بر طی کردن هر تکه متمرکز کنیم 
و ســپس به فکر طی کردن بخش 
بعدی باشیم. این کار را ادامه دهیم تا 
در نهایت به نقطه ی سرانجام برسیم. 
این یک روش عمومی اســت که می 
تواند در موارد بســیاری به کار آید و 
سودآور باشد. به طور مثال کسی که 
هزاران دالر بدهی دارد و باید پرداخت 
کند مــی تواند در مقابــل این رقم 
وحشت کرده، اعالم ورشکستگی کند 
و یا حتی از شــهر خود فرار کرده و 
آواره و پریشــان احوال شود. و یا این 
کــه با طلبکاران خود صحبت کند و 
آنها را متقاعد ســازد که قبول کنند 
او هر ماه بخش کوچکی را پرداخت 
کرده و به تدریج میزان آن پرداخت 
را حتی بیشتر کند. به این ترتیب این 
فرد بدهکار به جای رفتن به ســوی 
فاجعه می تواند در نهایت بدهی خود 
را تســویه کند و زندگی عادیش را از 

سر گیرد.  
یا کوهنــوردی را در نظر بگیرید که 
با تماشای راه ســخت و طوالنی، از 
کوهپایه تا قله، وحشــت کــرده و از 
صعــود به آن منصرف می شــود. او 
ترس و از دست دادن اعتماد به نفس 
را به خود تحمیل کرده و راه شکوفایی 
شخصیت را در زندگی خویش بسته 
است. حال همین کوهنورد را تصور 
کنید که فقط به یک بخش ساده ی 
ابتدایی راه فکر می کند و خود را برای 
طی آن آماده می ســازد. بعد از طی 
این بخش آســان نخست، او تمرکز 

خود را روی قســمت 
و  گــذارد  بعدی می 
می  مشــغول  آن  به 
شود. این کوهنورد با 
همین روش می تواند 
آن تصویر سخت را از 
ذهن خود دور کرده و 

د رنهایت به قله ی دور دست صعود 
کند. 

در زندگــی نیز، اگــر نگوییم همه 
ی موارد ســخت و دشــوار، بسیاری 
از موقعیــت هــای مشــکل، از این 
خصوصیت برخوردارند که می توان با 
اتکاء به روش گام های کوچک آنها را 
حل و فصل کرد. کافیست که منطق 
این روش را درک کنیم و بعد آن را در 
پیوند با موقعیت های مختلف زندگی 
بــه کار بندیم و خود را در این زمینه 

دارای تجربه و مهارت بیشتر سازیم. 

کاربرد اجتماعی این روش
نکته ی قابل توجه در مورد تئوری گام 
های کوچک این است که این روش 
نه فقط برای حل مشــکالت فردی و 
خانوادگی، بلکه بــرای دخالت ورزی 
در امور اجتماعی نیز می تواند به کار 
آید. بدین معنی که وقتی صحبت از 
خواست ها و مطالبات بزرگ و کالن 
می شود، به طور لزوم نباید به سراغ 
راهکارهای عجیب و ذهنی برویم. می 
توانیم با اتکاء به فلسفه ی قدم های 
کوچک از خود بپرســیم که چگونه 
من، به عنوان یک شهروند، می توانم 
با به کارگیری حداقل وقت و امکانات، 
در یک تغییر بزرگ اجتماعی و حتی 

تاریخی سهم و نقش داشته باشم؟ 
در پاسخ به این سوال و با بهره گیری 
از فرمول قدم های کوچک می گوییم: 
کافیست که هر یک از ما آن حرکت 
کوچکی را که می تواند انجام دهد و 
نه آن اقــدام بزرگی را که نمی تواند. 
ضرب المثل پارســی »سنگ بزرگ 

نشانه ی نزدن است« از همین جا می 
آید. وقتی نمی خواهیم کاری کنیم، 
همیشه عظمت و دشواری کار را بهانه 
قــرار می دهیم و خود و اقداممان در 
آن زمینه را حقیر و ناچیز می شماریم. 
و در نهایــت هم به این نتیجه گیری 
»درخشــان« می رسیم که: » از من 
کاری در ایــن زمینه برنمی آید«، یا 
»از یک نفر کاری در این میان ساخته 

نیست«. 
این در حالیســت که ذهن انســان 
مســئولیت پذیر، با بهره بردن 
از روش هایــی مانند »قدم های 
کوچک« بالفاصله به سمت این 
می رود که من، به سهم خود و 
در قد و قواره ی فردی خویش، 
برای این اقدام بزرگ و دشــوار 
چــه کاری می توانم انجام دهم. 
این همان پرسشی است که می 
تواند همیشــه به یک پاسخ روشن و 
موثر برسد، چرا که ما را در مقابل این 
واقعیت قرار می دهد که کار شــدنی 
و ممکن را تشخیص داده و به عنوان 
یک شهروند مسئول می توانیم به آن 

اقدام کنیم. 
یک مثال واقعی:

برای ارائه ی یک مثال مشــخص از 
این قاعده به موردی اشاره می کنیم 
که در همین روزهــای اخیر مطرح 
شد. درســت در همین روزهایی که 
مردم ســتمدیده ی ایران در داخل 
کشور به دلیل فقر و نداری در بیش 
از یک صد شــهر ایران به خیابان ها 
ریخته بودند، خبری منتشر شد مبنی 
بر حضور آخوند »شاهرودی عراقی« 
در بیمارستانی در شهر هانوور آلمان. 
یک پزشک معروف ایرانی به نام دکتر 
مجید سمیعی میزبان او بوده است. 
شــاهرودی عراقی رئیس سابق قوه 
ی قضاییــه ی رژیــم و رئیس فعلی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام می 
باشــد. در زمان ریاست وی بر قوه ی 
قضاییه بیــش از دو هزار حکم اعدام 
توسط دادگاه های زیر نظر وی صادر 
و اجرا شده اســت. به این واسطه، او 
یک جنایتکار محسوب شده و قابل پی 

گیری بوده است.
زمانی کــه ایده ی پی گیری قضایی 
حضور وی درآلمان مطرح شــد یک 
کمپین تبلیغاتی برای این منظور کلید 
خورد. این فرصتی برای شــهروندان 
ایرانی مقیم خارج از کشور و به ویژه 
ی مقیــم آلمان به وجــود آورد تا با 

اقدامــی کوچک، که عبــارت بود از 
تماس با نمایندگان مجلس، تماس 
با قوه ی قضاییه، تماس با رســانه ها 
و غیره، بتوانند یک حرکت بزرگ را 
صورت بخشند و آن این که موفق به 
گرفتن رای یک دادگاه در آلمان برای 

بازداشت این جنایتکار شوند.   
هموطنانی که امکان اقدام در این باره 
را داشــته اند می توانسته اند همین 
ســوال را از خود بکنند که آیا برای 
یک چنین کاری، من به عنوان یک 
شــهروند ایرانی مقیم آلمان یا اروپا، 
چه می توانم بکنم. فرمول قدم های 

کوچک به ما می آمــوزد که در این 
موارد به آن تصویر کلــی و بزرگ و 
دشوار، که سخت جلوه می کند، نگاه 
نکنیــد؛ بــه آن کار کوچک فردی و 
شدنی و آسان بیاندیشید و سریع وارد 

عمل شوید. 
اگر ما ایرانی ها می توانستیم همین 
یک قلــم روش کاری عمل گرا را به 
طور گسترده برای خود جا بیاندازیم 
بی شک قادر به اقداماتی بزرگی برای 
نجات کشور و تاریخ و سرزمین مان 
مــی بودیم. بدین معنــا که به جای 
منتظر ماندن تا شرایط یک روز خود 
بخــودی و بــدون آن که مــا در آن 
دخالتی داشته باشــیم عوض شود، 
- و بــه طور مثال ما به طور تصادفی 
به دمکراسی دست پیدا کنیم-، وارد 
صحنه می شدیم و هر کدام از ما، در 
حدی که می توانستیم، اقدام به انجام 
کاری می کردیم. آن گاه می دیدیم 
کــه با در کنار هم قــرار گرفتن این 
کوشش های فردی کوچک و محدود 
ما، در نهایت، یــک کار بزرگ انجام 

شده است. 
امروز کشــور ما شاهد شور و تحرک 
تازه ای اســت از جانــب مردمی که 
جانشان به لب رسیده و دیگر تحمل 

فقر و استبداد رژیم غارتگر و سرکوبگر 
را ندارند. به همین خاطر فرصتی است 
کــه هر یک از ما ایرانیان، در داخل و 
خارج از کشــور، با بهره گیری از این 
فرمول »گام هــای کوچک« از خود 
بپرسیم: »فرد من برای پیشبرد این 
جنبش و به ثمر رساندن آن چه می 
تواند بکند«. وقتی خواستیم در پاسخ 
به این سئوال مسئوالنه برخورد کنیم 
می بینیم که کم نیســت آن چه که 
قادریم انجام دهیم و به واسطه ی این 
نــوع رفتار ما اتفاقات مثبت و بزرگی 

می تواند رخ دهد. 
آری، »مسیرهای طوالنی با گام های 
کوچک طی می شوند«. این را برای 
خود جا بیاندازیم، درک کنیم، به کار 
گیریم و ببینیم که چگونه در ســه 
ســطح فردی، خانوادگی و اجتماعی 
می تواند سرمنشــاء تحوالتی مهم و 

سازنده در زندگی ما باشد.
----------------

دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و 
عضو حزب ایران آباد است. برای دیدن 
برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت 

www.didgah.tv  دیدن کنید. 
آدرس ایمیل برای تماس:

korosherfani@yahoo.com

»مسیرهای 
طوالنی با 
گام های 

کوچک طی 
می شوند«
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آمریکایی ها به طور متوسط، روزانه تقریبا 
با 34 گیگابایت اطالعات و ۱00هزار کلمه 
بمباران می شوند. این بدین معنی است که 
کارمندان اداری هر ۱۱ دقیقه یکبار تمرکز 
خود را از دست می دهند، در حالی که به 
طور متوسط، 25 دقیقه طول می کشد تا 
به وقفه ای که در انجام کار ها ایجاد شده، 
بازگردنــد. بنا براین هیــچ جای تعجبی 
نیست که توانایی ما برای تمرکز کاهش 

یافته است.
تمرکز ما را قادر می ســازد تا دنیای خود 
را به گونــه ای طراحی کنیم کــه افکار، 
انگیزه ها و احساسات ما بیشتر تمایل دارند 
و همچنین در الویت بندی های اهداف مغز 

هستند.
توانایــی تمرکز کردن از زمــان کودکی 
شکل می گیرد و می تواند در آینده موجب 
موفقیت های بسیاری در زندگی فرد شود. 
عوامل متعددی در دوران کودکی و نوجوانی 
وجود دارند که می توانند مهارت های تمرکز 
و توجه را در فرد تضعیف و یا تقویت کنند.
صرف نظــر از آموزش و پرورش، برخی از 
کارهایی که می توانند در به کارگیری مغز 
به شکل مناسبی تاثیر بگذارند، باال بردن 
تمرکز و انجام کامل وظایف می باشد. در 
اینجا به برخی از روش هایی که به شــما 
کمک می کننــد تا تمرکز خود را افزایش 

دهید، اشاره شده است.
•

۱( به طور منظم به فضای سبز بروید
طبیعت می تواند درســت همان چیزی 
باشــد، که یک پزشــک تالش می کند 
و دســتور العمل هایــی را ایجاد می کند 
تا سطح تمرکز شــما باال ببرد و یا بهبود 

ببخشد.
تحقیقات نشان می دهند که قرار گرفتن 
در طبیعت، فضاهای سبز به توسعه و رشد 

مغز کودکان کمک بسیاری می کند.
یک مطالعه بیان کرده اســت، کودکانی 
که بین ســنین 5 - 4 تا 7 سالگی بودند 
و بیشتر در فضای ســبز قرار داشتند در 
مقایســه با دیگر کودکان، قدرت تمرکز 

بهتــری داشــتند. این نتایــج، اهمیت 
گسترش فضاهای سبز شــهری را بیان 
می کند که برای حفظ سالمت کودکان و 

تقویت توانایی ها بسیار مهم است.
افزایــش قدرت تمرکز در فضای ســبز، 
در کودکی متوقف نمی شــود. تحقیقات 
نشان داده اند که وجود فضا های سبز در 
دانشگاه ها و محل کار ها می تواند در توانایی 
تمرکز افــراد آن مجموعه نیز تاثیر گذار 

عمل کند.
مطالعه ای دیگر بیان می کند که پر کردن 
فضای خالی از دفتر ها با گیاهان، بهره وری 
کارمندان را تا ۱5 درصد افزایش می دهد؛ 
و همچنین وجود فضا های ســبز باعث 
افزایش رضایتمندی افــراد در محل کار 

می شود.
تجزیه و تحلیل ها نشان می دادند که وجود 
گیاهان در فضای دفتر می تواند سودمند 
باشــد و باعث جذب کارمندان به فضای 

کاری شود.
•

2( استراحت کنید
اگر به اندازه کافی خوش شانس بوده اید 
و ظرفیت حافظه کاری باالیی دارید، نباید 
در زمانی که می خواهید بر روی موضوعی 
متمرکز شوید، مشکلی داشته باشید. اما 
برای همه افراد متمرکز شدن، مسئله ای 

چالش بر انگیز است.
شواهد نشان می دهند که استراحت کردن 
برای زمانی کوتاه می تواند توانایی شما را 

برای داشتن تمرکز افزایش دهد.
ایمیل

چــک کــردن ایمیل های شــخصی در 
زمان هــای کاری می توانــد اســتراتژی 
مناسبی برای افزایش بهره وری و بازدهی 

کاری باشند.
یک مطالعه جالب نشــان می داد، افرادی 
که ایمیل های خــود را دوبار در طول روز 
می خوانند، معموال زیرک تر و هوشــیار تر 
عمل می کنند، همچنین دارای ضربان قلب 
ثابتی می باشند. در این آزمایش، هنگامی 
که به مدت 5 روز دسترســی به ایمیل ها 
از افراد مجموعه 
شد،  ســلب 
ر  ا د نمــو
متغیــری 
ضربان  از 
قلــب در 
ن هــا  آ
ه  هد مشا

می شد.

نویسندگان 
تحقیق  این 
نتیجه گرفته 
که  بودنــد 
اســتراحت، 
برای  حتــی 
کوتاه،  مدتی 
چک  جهت 
ن  د کــر
یمیل ها  ا

می توانــد به میــزان قابل 
توجهی از اســترس های افــراد بکاهد و 
همچنین بازدهی و تمرکز آن ها را باال ببرد.

پیام های تلفنی 
صــدای زنگ تلفن همــراه، صدای پیام، 
ارتعــاش و یا صدای زنگ یــاد آور ها، هر 
یک به اندازه کافی می توانند حواس شما 
را منحرف کنند و در تمرکز بر روی انجام 

کار ها اختالل ایجاد کنند.
در حقیقت، تحقیقات بیان می کنند که 
حواس پرتی ها ناشی از اعالن های گوشی، 
بر قراری تماس و یا ارسال پیام های متنی 

هستند.
یک تیم تحقیقاتی دریافته بودند که حتی 
در صورتی که این پیام ها کوتاه باشــند، 
افکار و ذهن افراد را مشــغول می کنند. 
بدین معنی که همانطور که آن ها مشغول 
کار خود هستند تمایل دارند به مسئله ای 
غیر مرتبط فکر کنند که در نتیجه ممکن 

است کار به درستی انجام نشود. 
در نهایت، اگر می خواهید بر روی کاری به 
درستی متمرکز شوید، سعی کنید تلفن 
همراه را خاموش کنید و یا آن را در جایی 

دور از دسترس خود قرار دهید.
رسانه های اجتماعی

کنجــکاوی برای چک کــردن صفحات 
اجتماعی شخصی اغلب می تواند غرور آمیز 
باشد، اما تحقیقات نشان می دهند استفاده 
از رســانه های اجتماعی در طول ساعات 
کاری می تواند بازدهــی منفی به همراه 

داشته باشد.
تقریبا 2/۸ میلیارد نفر در سراســر جهان 
از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و 
بسیاری از آن ها در استفاده از رسانه های 
اجتماعی برای اهداف شــخصی خود کار 
می کنند. استفاده از رسانه های اجتماعی 
در طول ساعات کاری نشان داده است که 
تاثیری منفی بر عملکرد، تمرکز و کارایی 

افراد دارند.
اجتناب از اســتفاده رسانه های اجتماعی 
می تواند به بهبود بهره وری و تمرکز افراد 

کمک به سزایی کند.
استراحت در حین کار

تحقیقــات دیگری نشــان می دهند که 
بهترین اســتراحت ها در حین انجام کار 
برای تقویت انرژی، انگیزه و تمرکز عبارتند:

- استراحت در اواسط صبح کمک بسیاری 
به بازیابی قدرت تمرکز می کند.

- کار هایــی را انجام دهید کــه از آن ها 
لذت می بریــد، بهترین روش برای بهبود 
بخشــیدن به قدرت تمرکز انجام اعمالی 
است که حس لذت بخش بودن را در شما 

زنده می کنند.
- اســتراحت هایی کوتاه، امــا مداوم به 
تسهیل امر بازیابی تمرکز کمک فراوانی 

می کند.
در ابتدا، استراحت هایی ما بین کار باعث 
بهبود ســالمت، رضایت شغلی و احیای 
انرژی، انگیزه و تمرکز می شوند. همچنین 
کارمندان نیز با استفاده از استراحت های 
کوتاه، درد های مفصلی و عضالنی کمتری 

را تجربه خواهند کرد.

•
3( به محیط کاری خود فکر کنید

محیط نقــش مهمی در چگونگی تمرکز 
دارد. با پاکسازی خانه، میز و ذهن مطمئنا 
شما قادر خواهید بود که آزادانه فکر کنید 

و کار ها را منظم تر انجام دهید. 
محیط اطــراف خود را برای حفظ تمرکز 
مطلوب، به گونه ای تغییر دهید که برای 
شما خوشایند اســت. فضای کاری خود 
را چیدمان کنیــد. چیدمان میز کاری و 
طراحی فضایی دلخواه می تواند به کنترل 
تمرکز و بهبود بهــره وری کمک فراوانی 

کند.
یک مطالعه نشان می دهد، افرادی که در 
فضای دلخواه و تزئین شده خود به همراه 
گیا هان و تصاویر مورد عالقه کار می کنند 
در مقایســه با دیگر افراد، بازدهی بهتری 

دارند.
در این تحقیق بیان شده است، افرادی که 
در فضایی خالی و عاری از هرگونه تصاویر 
و گیــاه کار می کردند، ۱7 درصد بازدهی 
کمتری نســبت به افرادی که در فضای 
دلخواه خود کار میکردند، داشتند. به این 
معنی که افرادی که در محیط مورد عالقه 
خود به ســر می بردند، حدود 32 درصد 

بازدهی کاری، اعالم شده بود.
گوش دادن به موسیقی کالسیک

از کار های رادیولوژیست ها  در مطالعه ای 
متوجه شدم که گوش دادن به موسیقی 
کالســیک باروک، خلق و خو و رضایت 
شــغلی را به میزان چشــم گیری بهبود 
می بخشد و به طور بالقوه راندمان، دقت و 

بهره وری را باال می برد.
اگر موســیقی باروک را نمی پسندید، به 
موزیک های که صداهای طبیعت را ارائه 
می دهند گــوش دهید. محققــان بیان 
می کنند که صداهــای مانند جریان آب، 
می تواند توانایی های شناختی و تمرکز را 

افزایش دهند.
استنشاق رایحه رزماری

تحقیقات نشان می دهند که قرار گرفتن در 
معرض رایحه رزماری ممکن است سرعت 

عملکرد و دقت افراد را تقویت کند.
•

4( مغز را مترین دهید
تمرینات و حل مسائل، روش هایی هستند 
که می توانند مغر را تمرین دهند، بازی های 
دیجیتالی و جدول هــا همگی می توانند 
تاثیر مثبت و یا منفی بر روی مغز داشته 

باشند و یا حتی بدون تاثیرباشند. 
تحقیقات اخیر نشــان می دهند افرادی 
کــه اغلب پازل و یا جدول حل می کنند، 
سرعت و دقت عمل باالیی در استدالل و 

ارزیابی دارند.

در یک تحقیق بیان شــده اســت، انجام 
بازی های ویدئویی باعث ایجاد تغییراتی 
در بســیاری از مناطق مغز می شــود. در 
حقیقت محققان دریافته اند که استفاده از 
بازی های ویدئویی بخش هایی از مغز را که 
مسئول کنترل مهارت ها و توجه ها هستند 
را تحریک می کنــد و در نتیجه عملکرد 

ی  نشان می دهند.بهتــر
•

5( سالمت 
فیزیکی خود را 

افزایش دهید
ی  لیت هــا فعا
انتخاب  فیزیکی، 
رژیم غذایی مناسب 
و همچنین وزنــی ایده آل، 

عواملی  همگــی 
هستند که می توانند در عملکرد و سطح 

تمرکز شما تاثیر بگذارند. 
به عنوان مثال، اگر شما از خوردن صبحانه 
صرف نظر کنید، بعید اســت که گرسنه 
قادر به انجام کار های خود به بهترین نحو 

باشید.
مراقب سالمت فیزیکی خود باشید، فعال 
ماندن و خوردن غذاهای غنی در بهبود و 

تقویت تمرکز شما تاثیر شگرفی دارند.

مواد غذایی تقویت کننده
برای افزایش توانایی هــا و تمرکز، برخی 
از خوارکی هــای مانند گــردو، آووکادو و 
شکالت را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
گـردو: گردو ممکن اســت عملکرد های 
شــناختی را بهبود ببخشــد، و سرعت 
پــردازش اطالعات، حافظــه و تمرکز را 

تقویت کند.
آووکادو: مصرف روزانه آووکادو می تواند به 
بهبود فرآیند های شناختی کمک فراوانی 
کند. این عمل با افزایش ســطح لوتئین 
در مغز اتفاق می افتد. در مطالعه ای جدید 
محققان دریافته اند که خوردن مقداری 
آووکادو در روز، ســبب باال رفتن سرعت 
پردازش حافظه و مهارت های شــناختی 

می شود.
شکالت: یــا به طور خاص کاکائو، غنی از 
فالونول ها هســتند، فالونول ها ترکیباتی 
هســتند که از روند کاهش توانایی های 
حافظه جلوگیری می کننــد. در صورت 
مصرف کاکائو هــا برای مدت زمان 3 تا 5 
مــاه، متوجه تاثیر مفید آن ها در عملکرد 

مغز خواهید شد.

متریناتی برای باال بردن مترکز
تحقیقات نشان داده اند افرادی که ورزش 
می کنند، می توانند در انجام وظایف خود، 
بهتر عمل کننــد. در تحقیقاتی که افراد 
دارای عملکرد مناسبی بودند، این عملکرد 
مطلوب ناشی از استمرار ورزش های روزانه 
و شــیوه زندگی ایده آل بوده اســت، که 

بسیار مورد توجه قرار گرفت.
همچنین در مطالعه ای دیگر که بر روی 
افراد مســن انجام شده بود، نشان می داد 
سطح توانایی تمرکز و توجه در این افراد 
رشد چشم گیری داشته است، و این تنها 
به دلیل تمرین های 75 تا 225 دقیقه ای 

در طول هفته بوده است. 
یــوگا نیز ممکن اســت به میزان قابل 
توجهی ســطح انرژی و عملکــرد مغز را 
بهبود ببخشــد. محققــان می گویند که 
تمرین های یوگا و مدیتیشن مغز، برای 25 
دقیقه در روز باعث افزایش ســالمت مغز 
می شود و همچنین به افراد اجازه می دهد 

تا به راحتی تمرکز کنند.
وزن خود را بررسی کنید

تحقیقات از ارتباط هایی بین کاهش وزن 
و بهبود حافظه می گویند.

محققان بیان می کنند، عواملی مانند فشار 
خون باال، دیابت نوع 2 اغلب ناشی از چاقی 
هستند، که هر یک به تنهایی می توانند 
در عملکرد مغز اختالالتی را ایجاد کنند. 
تحقیقی نشان داده است که وزن مناسب، 
ســبب از بیــن رفتن برخی مشــکالت 

شناختی می شود. 
اگر شما تمام موارد را امتحان کرده اید و 
همچنان در داشتن تمرکز ناتوان هستید، 
بهتر است یک فنجان بزرگ قهوه بنوشید. 
کافئین نشان داده است که بر شبکه های 
هشــدار دهنده و کنترلــی مغز تاثیراتی 

مثبت دارد. )منبع: مدیکال نیوز تودی(

5 روش برای افزایش مترکزچطور مترکزتان را باال ببرید؟
سالمت.. 
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عواقب مرگبار                  فشارخون را جدی بگیرید!
درحالی که فشارخون همواره باال، 

شرایط بدی اســت، اما محققان 

عنوان می کنند نوســان در عدد 

سیســتولیک )عدد باال( نیز به 

همان اندازه خطرناک است.

طبق نتایج مطالعه جدید محققان 

مرکز پزشــکی اینترمانتین یوتا، 

نوسانات فشارخون ریسک سکته، 

حمله قلبــی و حتی مــرگ را 

افزایش می دهد.

فشارخون باال یکی از شایع ترین 

بیماری هــای امروزی ناشــی از 

سبک زندگی است و نقش اساسی 

در مشکالت سالمت نظیر سکته و 

حمالت قلبی دارد.

متخصصان پزشکی این بیماری 

را قاتل خاموش می نامند چراکه 

فشــارخون یک بیمــاری قلبی 

عروقی اســت که تشخیص آن 

بــه دلیــل عالئم و نشــانه های 

نامحسوس کمی پیچیده است.

طبق اعــالم انجمن قلب آمریکا، 

عادی  سیســتولیک  فشارخون 

کمتر از ۱20 اســت درحالی که 

فشــارخون باال در حدود باالی 

۱40 در نظر گرفته می شود.

یافته ها نشــان داد بیمارانی که 

در هر بار ویزیت مداوم پزشــک 

فشــارخون سیستولیک شان در 

نوسان بوده و بین 30 تا 40 فرق 

خواهد داشت، بسیار در معرض 

مرگ قرار دارند.

در ایــن مطالعه، تیــم تحقیق 

سیستولیک  فشارخون  تغییرات 

۱0,۹03 بیمار را در ویزیت های 

مختلف پزشکی بررسی کردند و 

دریافتند بیمارانی که با نوسانات 

فشــارخون روبرو بودند بسیار در 

معرض مرگ قرار داشتند.

نوسانات

گزارش  سال نوزدهم  شماره 5531 
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com سه شنبه  19 آذر 1392  
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دکت�ر ساس�انی چ�اره كار را در 
دادن مجوز به افراد عالقه مند به 
فروش مكمل ه�ا مي داند البته يك پيش 
ش�رط ه�م دارد. وزارت بهداش�ت ب�ه 
اف�رادي ك�ه مج�وز دايرك�ردن چني�ن 
مغازه  هايي را مي گيرند آموزش هاي چند 
ماهه براي آش�نايي ب�ا مكمل ها بدهد تا 

آنها مشتري را درست راهنمايي كنند. 

جامع�ه ايران�ي بدنس�ازي را 
خيل�ي ج�دي گرفت�ه اس�ت. 
تهران مي رود كه به قطب بدنس�ازي 
ايران تبديل شود. آمارهاي ساساني 
مي گوي�د ه�م اينك 1500 باش�گاه 
دارد.  وج�ود  ته�ران  در  بدنس�ازي 
ش�يراز و اصفه�ان ه�م ب�ه دنب�ال 

ركوردشكني هستند.

تناس�ب اندام يا آن طور كه آقايان مي خوانند »عضله اي ش�دن« و آن طور كه  خانم ها تعبير 
مي كنند »الغر شدن« امروز به موازات »زيبايي صورت« جزو دغدغه های بسياري از افراد شده 
اس�ت دغدغه اي كه پزشكان متخصص از جمله » دكتر سعيد ساساني« عضو كميته پزشكي و 
آموزشي فدراسيون جهاني بدنسازي و تناسب اندام)IFBB( آن را به »سالم زندگي كردن« تعبير 
مي كند؛ به شرطي كه  افراد مسير را درست رفته باشند. مسيري كه به مطب پزشكي حاذق ختم 

شود يا آنها را به داروخانه اي برساند كه مكمل هاي مجوز دار را به آنها مي فروشد. اما در اين ميان 
بيراهه هايي هم وجود دارد. بيراهه هايي كه ساساني هم وجود آن را خطري براي جواناني مي داند 
كه سوداي خوش تيپ شدن دارند. مسيرهايي كه ممكن است به آرايشگاه هاي زنانه ختم شود و 
در نهايت  آن طور كه دکتر ساسانی هم تأييد مي كند، اعتياد به موادي را براي آنها به ارمغان بياورد 

كه حتي اسم آن را نمي دانند. موادي كه براساس خبرها»شيشه« در صدر آنها نشسته است. 

مانند شيشه از عواقبي است كه افراد ناآگاهانه 
ممكن اس��ت در آرزوي رس��يدن به الغري 
 كاذب و تح��ت توصي��ه افراد ن��اآگاه به آن 

دچار شوند.
او مي گويد متأس��فانه افرادي كه آگاهي 
الزم را داشته و بدنسازي كنند، كم هستند. 
خيلي از آنها اف��راد را غيرآگاهانه راهنمايي 
مي كنند. او مي گوي��د بارها ديده كه افرادي 
ناآگاهانه مص��رف مواد مض��ر را به ديگران 
توصيه كرده اند با اين توضيح كه مصرف آن، 

شما را الغر مي كند!
 مكمل ها با دارو فرق دارند

او بهترين و بي عارضه ترين روش براي الغر 
شدن و آنطور كه خود تأكيد مي كند»چربي 
سوزي« را  تركيبي از رژيم غذايي، ورزش هاي 
متناسب بويژه ورزش هاي هوازي و در صورت 
الزم اس��تفاده از مكمل ه��اي غذايي مجاز و 
بي ضرر مي داند. بحث به مكمل  ها كه مي رسد 
ساس��اني روي اين نكت��ه تأكيد مي كند كه 
مكمل ها با داروها فرق دارند. مكمل هايي كه 
به شكل قرص ساخته و فروخته مي شوند اما 
جزو داروها نيستند. به گفته او  در تمام دنيا 
ورزشكاران را تشويق مي كنند كه از مكمل ها 
استفاده كنند. مكمل هايي كه نيروزا نيستند 
 )WADA( و سازمان جهاني ضد دوپينگ

هم آنها را تأييد مي كند.
ب��ه گفته دكت��ر ساس��اني در همه دنيا 
مغازه هايي وج��ود دارد كه كار آنها فروختن 
مكمل ها به مصرف كنندگان است. در ايران 
هم مكمل هايي در داروخانه ها وجود دارد كه 
ب��ا مجوز وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي به فروش مي رسد. ساساني اما به يك 
مسأله انتقاد دارد. وقتي فردي به داروخانه اي 
مراجعه مي كند كس��ي نيس��ت كه خواص 
مكمل ه��ا را بشناس��د و مصرف كننده را به 
مصرف درست آنها راهنمايي كند. درنهايت 
ب��ه مصرف  کنن��ده مي گوين��د: »ما همين 
مكمل ه��ا را داريم.« او چ��اره كار را در دادن 
مج��وز به افراد عالقه مند به فروش مكمل ها 
مي دان��د. البته يك پيش ش��رط ه��م دارد. 
وزارت بهداشت به افرادي كه مجوز دايركردن 
چنين مغازه  هاي��ي را مي گيرند آموزش هاي 
چند ماهه براي آشنايي با مكمل ها بدهد تا 

آنها مشتري را درست راهنمايي كنند. 
ساس��اني مكمل ه��اي غذاي��ي را بدون 
عارض��ه مي داند ام��ا توضي��ح مي دهد كه 
مصرف كنن��ده باي��د درب��اره آن چيزي كه 
مصرف مي كند علم كافي داشته باشد. مثاًل 
يك مكمل غذايي براي چربي س��وزی است 
كه داراي مواد محركي مانند »كافئين« است. 
اين مكمل غذايي ب��راي افرادي عادي مجاز 
است اما براي شخصي كه داراي فشار خون 
يا بيماري قلبي است و به كافئين حساسيت 
دارد، نبايد به هيچ عنوان تجويز شود. بنابراين 
توصيه به مصرف مكمل ه��ا هم نيازمند به 
علم و آگاهي اس��ت چون مص��رف آن براي 
هرفردي فرق دارد. سعيد ساساني همچنين 

تأكيد مي كند  آن چي��زي كه مواد نيروزا و 
دوپينگ دارد، داروها هس��تند نه مكمل ها. 
مكمل ه��اي غذاي��ي پودره��اي پروتئيني 
هس��تند.  از جمله قرص هاي آمينواس��يد، 
كراتين ها و گلوتايين ها. اينها هيچ كدام نيروزا 
تلقي نمي ش��وند، فاقد عوارض هستند و در 
تمام دنيا مردم و ورزش��كاران را تش��ويق به 
مصرف آنها مي كنند. ساس��اني اعتقاد دارد 
ك��ه  تعداد مكمل هاي مجوزدار در ايران كم 
است و  بايد بيشتر شود. همچنين او مي گويد  
برعك��س مكمل ه��ا، داروها عمدتًا دس��ته  
هورمون ها هستند كه عوارض خاص خود را 
دارند. براساس نظريه سازمان »وادا« به عنوان 
دوپينگ در نظر گرفته مي ش��وند و مصرف 
آنها كار خوبي نيست. آن طور كه او مي گويد 
بيش��تر داروهاي تقلبي از سمت تايلند وارد 

مهمان خوش آواز شهر تهران

پ��رواز و آواز بلبل های خرم��ا در هوای متفاوت اين 
روزهای شهر تهران، طرب انگيز و در عين حال عجيب 
اس��ت اما اين بومی جنوب نه راه گم کرده و نه مهاجر 
اس��ت. پرنده شناس��ان ايرانی رهايی از قفس و قابليت 
س��ازگاری با ش��رايط جديد محيطی را دليل پراکنش 
نسبتًا گس��ترده اين پرنده چابک و باهوش در تهران و 
حومه می دانند. ويژگی های ظاهری از جمله سر سياه با 
تاجی که در حين تکاپو گاه ظاهر و گاه محو می ش��ود، 
چشمان نسبتًا درشت با حلقه ای زرد، گونه های سفيد و 
بزرگ دو طرف سر و زيرچشم، تنه خاکستری، دم نسبتًا 
بلندی که بخش انتهايی آن را لکه های سفيد پوشانده، 
پره��ای زرد زيردم و قامت بزرگتر از گنجشک س��انان 
می تواند تشخيص بلبل خرما را تسهيل کند. موفقيت 
اين بازيگوش محتاط در تس��خير زيستگاه های جديد 
قابل تأمل است چرا که نقش غيرقابل توصيف انسان را 

در طبيعت معنا می کند. 
 زيستگاه و تغييرات جمعيتی 

بلب��ل خرما به صورت طبيعی بومی مناطق جنوبی 
ايران، افغانستان، هند، عراق، کويت، پاکستان و عربستان 
سعودی است و در مقابل به کشورهايی از جمله بحرين، 
عمان، قطر و امارات متحده عربی معرفی شده. علی رغم 
اينکه جمعي��ت اين گونه ظاهراً با روندی نزولی مواجه 
است اما به نظر نمی رسد سرعت افت جمعيت به حدی 
باش��د که اين پرن��ده را به مرز آس��يب پذيری نزديک 
کند.در نتيجه بر اس��اس برآورده��ای اتحاديه جهانی 
حفاظ��ت از طبيعت و منابع طبيعی  در حال حاضر در 
رده >حداقل نگرانی< ق��رار دارد. البته کاهش جمعيت 
بلبل خرم��ا در ايران مصداق چندانی ندارد و در تهران 
باالخص بررس��ی های بيشتری الزم اس��ت تا احتمال 

تبديل آن به گونه ای مهاجم مشخص شود. 
 تغذيه 

منابع غذايی تأثير بس��زايی در سازگاری موجودات 
زنده از جمله پرندگان با محيط دارد. تنوع ساختارهای 
زبان��ی پرندگان نيز يکی از عواملی اس��ت که بر عادات 
غذاي��ی آنها تأثي��ر می گذارد. در اي��ن زمينه مطالعات 
اندکی انجام ش��ده اما يکی از تحقيقاتی که مش��خصًا  
روی ساختار مورفولوژيکی زبان بلبل خرما انجام شده، 
نش��ان می دهد که زبان بلبل خرماه��ای بالغ همچون 
اغل��ب پرندگان در هر دو جنس نر و ماده قالبی مثلثی 
و کش��يده دارد. ابعاد آن نيز کاماًل با نوک پايين پرنده 
مطابقت دارد. پژوهشگران دانشگاه دامپزشکی شهرکرد 
در اين تحقيق نشان داده اند که در زبان اين پرنده يک 
شيار ميانی متوسط مشاهده می شود که بدنه اصلی زبان 
و قس��مت فوقانی را به دو نيمه متقارن و مجزا تقسيم 
می کند. اين شيار را مشخصًا در ساير پرندگان از جمله 
عقاب دم سفيد، مرغابی ها و قوها می توان مشاهده کرد 
در حال��ی که اغلب جوجه ها و حتی پنگوئن ها فاقد آن 
هستند. علی رغم اينکه بلبل های خرما اساسًا پرندگانی 
دانه خوار هستند اما يک رديف جوانه چشايی نوک تيز 
روی زب��ان آنها وج��ود دارد که در درک حس فيزيکی 
ناش��ی از تماس با غذا مؤثر است. نوک تيز اين جوانه ها 

ني��ز احتمااًل در بلع غذا و جلوگيری از برگرداندن آن از 
معده نقش مهمی برعهده دارند. به عالوه پژوهش��گران 
دانش��گاه س��لطان قابوس تصاويری را از اين پرنده در 
حين بلعيدن گل ثبت کرده اند که می تواند بيانگر پايه 
اصلی غذايی اين پرنده يعنی اس��تفاده از شهد گل ها و 

ميوه ها باشد. 
 اما چرا بلبل خرما ؟

ب��ا توجه به اينک��ه اين پرن��ده باه��وش، پرانرژی، 
پرس��روصدا، کنج��کاو، اجتماعی و تيزپ��رواز عادت به 
تغذيه از ش��هدخرما دارد، برخ��ی از بوميان آن را آفت 
درخت��ان خود می دانند چرا که پس از تغذيه بلبل ها يا 
اغل��ب خرماها بر زمين می ريزند ي��ا داخل آنها را تخم 

حشرات پر می کند.
 رنگ ها سخن می گويند 

رنگ ه��ای مختل��ف پر پرن��دگان ريش��ه در دو 
عامل دارند: نخس��ت رنگدانه ه��ا و دوم انعکاس نور 
از س��اختارهای متف��اوت پر. نوع��ی از رنگدانه ها به 
نام کاروتنوئيد مس��ئوليت ظاهر ش��دن طيف رنگی 
زرد را در پ��ر پرندگان برعهده دارند که نمونه آن را 
می توان در قس��مت زير دم بلبل خرما هم مش��اهده 
ک��رد. کاروتنوئيدها اغلب در ب��دن مهره داران توليد 
نمی ش��وند و رژي��م غذايی ام��کان درياف��ت آنها را 
فراه��م می کن��د. در عين حال موفقي��ت توليدمثل 
پرندگان نيز تاحدودی به اين رنگدانه های حس��اس 
به نور بستگی دارد. از طرف ديگر نقش ساختارهای 
ميکروس��کوپی پر نيز در معادله رنگ بندی بی تأثير 
نيس��ت. مالنين يکی ديگر از رنگدانه هايی است که 
می ت��وان آن را هم در پر و هم در پوس��ت پرندگان 
جست وجو کرد. اين رنگدانه بسته به ميزان و محل، 

طيف گس��ترده ای از رنگ ها از س��ياه تيره گرفته تا 
خاکس��تری و زرد کمرنگ را در پرندگانی همچون 

بلبل خرما پديد می آورد. 
 آشفتگی رنگ ها 

رنگ بندی پرندگان تنها يکی از راه های شناسايی 
گونه های مختلف اس��ت اما در طبيعت هميش��ه در 
روی يک پاش��نه نمی چرخد. ثب��ت تصاوير متعدد از 
بلبل خرماهای لئوسيستيک  تنها يکی از تجربه های 
متف��اوت و آموزن��ده  طبيعت اس��ت اما تف��اوت آنها 
چيست؟ در واقع لئوسيسم شرايطی است که در آن 
رنگدانه های پوست يا پر حيوانات کم می شود. تنه اغلب 
بلبل خرماهای لئوسيستيک به جای خاکستری، سفيد 
و خاکستری است. در اصل برخالف آلبينيسم که يک 
نوع بيماری ژنتيکی اس��ت که در آن آنزيم تيروزين 
به مالنين تبديل نمی ش��ود در لئوسيسم کاهش در 
همه رنگدانه ها مشاهده می شود. در اين مورد مشخصًا 
بايد به نقش سلول های مهاجر بدن پرندگان در دوره 
جنينی از جمله س��لول های تاج عصبی اش��اره کرد. 
اين س��لول ها پيش ساز س��لول ها و بافت های مهم از 
جمله مالنوس��يت ها هس��تند. در عارضه لئوسيسم 
س��لول های رنگدانه ای در حين ريخت سازی آن طور 
که در ش��رايط عادی معمول اس��ت از تاج عصبی به 
سمت پرها نمی روند. پرندگانی که به اين عارضه مبتال 
می ش��وند به واقع هيچ نوع بيماری مسری ندارند اما 
نظي��ر مواردی که در هيبريده��ای بلبل خرما و بلبل 
گونه سرخ  يا بلبل خرماهای معمولی مشاهده شده، 
مجبورند با مشکالتی نظير پيدا نکردن جفت يا عدم 

استتار مناسب کنار بيايند. 
 تجربه خارق العاده ثبت تصوير از بلبل خرما

ش��ايد از نظر ي��ک پرنده ش��ناس و پرنده نگر هيچ 
فرصتی ايده آل تر از يک روز تعطيل آفتابی و سرد برای 
مشاهده نغمه سرايی پرندگان نباشد. تصوير حاضر نيز 
حاصل برخورد ناگهانی آقای عليرضا هاش��می با يک 
بلبل خرم��ای آوازخوان در کوچه باغ های اطراف پارک 
قيطريه اس��ت. اين عکاس دوس��تدار طبيعت تجربه 
برداش��ت اين عک��س را علی رغم س��ادگی و معمولی 
بودنش نوعی ادراک متفاوت از يک روز آفتابی دل انگيز 

در کالنشهری همچون تهران توصيف می کند.
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 زهراكشوري

  عکس از عليرضا هاشمی/  
کارشناس ارشد مهندسی محيط زيست

  فرناز حیدری
كارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 آق�اي دكت�ر! م�ن چن�د كيل�و كم 
مي كنم؟

»دكتر ساساني« مي گويد: »اين روزها در 
تمام دنيا و به تبع آن در كشور ايران مسأله 
تناس��ب اندام اهميت دو چنداني نسبت به 
س��ا  ل هاي قبل پيدا كرده اس��ت. در دنياي 
متمدن ديگر زيبايي صورت جاي خود را به 
زيبايي اندام و تناسب اندام داده  و بيشتر افراد 
دنبال ايجاد و حفظ تناسب اندام هستند. در 
اين زمينه س��ؤاالت زي��ادي در ذهن مردم 

وج��ود دارد كه چگونه مي توان س��ريعتر به 
تناسب اندام دلخواه رسيد؟ يا اين كه بهترين 
روش الغري چيس��ت؟ يا چگون��ه مي توان 
چربي ه��اي زاي��د را از بين برد؟« س��ؤاالت 
ديگري هم وجود دارد كه ساساني عالقه اي 
به پاسخگويي به آنها ندارد مثاًل اين كه در ماه 
چند كيلو مي شود كم كرد؟ او تأكيد مي كند 
كه به تبليغ��ات ماهواره اي براي كاهش وزن 
توجهي نش��ود. تبليغاتي كه الغر شدن يك 
شبه را تبليغ مي كنند: »اين كه در يك جلسه 

الغر شويد يا 20 كيلو در يك ماه كم كنيد از 
نظر علمي و پزشكي مورد قبول نيست و به 

بدن آسيب مي رساند.«
سعيد ساساني روي چربي سوزي تأكيد 
مي كند نه الغ��ري و مي گوي��د: »در ايجاد 
تناس��ب اندام چربي سوزي است كه اهميت 
دارد نه صرفًا كاه��ش وزن. اگر كاهش وزن 
باعث زيبايي و تناس��ب اندام مي ش��د پس 
مي توانستيم بگوييم تمام افراد 55 كيلوگرمي 
خ��وش هيكل  تر از اف��راد 65 كيلوگرمي اند! 

ناگفته پيدا است كه اين حرف اشتباه است. 
پس تناس��ب ان��دام و زيباي��ي آن ربطي به 
كيلو گرم وزن ندارد بلكه مرتبط با ش��كل و 

سايز بدن است.«
اما اشتباه كس��اني كه به دنبال تناسب 
ان��دام مي گردن��د تنها به اي��ن تعريف ختم 
نمي ش��ود.  آنها به جاي رژيم غذايي، ورزش 
و مصرف مكمل هاي غذايي يا مواد چربي سوز 
به دنبال بيراهه هاي��ي مي گردند كه به بازار 
س��ودآوري هم براي برخي ها منجر ش��ده 

اس��ت. در اين ميان به گفته ساساني افرادي 
هس��تند كه به موادي روي مي آورند كه به 
جاي استفاده، مورد سوءمصرف قرار مي گيرد. 
تركيبات و محرك هايي كه سيستم عصبي 
را نش��انه مي روند. از جمل��ه آمفتامين ها و 
تركيبات آنها. او اين تركيبات را »بسيار مضر« 
توصيف مي كند. تركيباتي كه عوارض جدي 
قلبي و عروقي به دنبال دارند و روي سيستم 
عصبي افراد تأثير مي گذارند. به گفته ساساني 
متأسفانه اعتياد به مواد مخدر بسيار خطرناك 

كش��ور مي ش��ود. تايلند جايگاه خاصي در 
بدنس��ازي ندارد اما به نظر مي رسد بازار آن 
را خوب مي شناس��د. تايلندي كه شرايط را 
براي برگزاري مسابقات جهاني بدنسازي هم 
آماده كرده است. البته در اين ميان نام كشور 
»چين « هم ش��نيده مي ش��ود كه ساساني 
آن را تأيي��د نمي كند. ام��ا در اين ميان بازار 
فروش مكمل هاي تقلبي هم پررونق اس��ت. 
مكمل هايي كه به گفته ساس��اني بيشتر از 

سمت دوبي و عراق مي آيند. 
 مدعيان آماتور

بدنس��ازي تا چند س��ال پيش وقتي در 
صدر اخبار روزنامه ها مي نشس��ت بيش��تر از 
حال وه��واي اين ورزش در غرب كش��ور  از 
جمله استان كرمانشاه و لرستان خبر مي داد. 
خبرهاي��ي كه هش��دارهايي هم ب��ه همراه 
داش��ت.  هش��دارهايي درباره مصرف موادي 
كه كارشناس��ان از جمله دکتر ساس��اني از 
آنها به عنوان س��وءمصرف ياد مي كند. براي 
مثال بسياري از كارشناسان محلي كرمانشاه  
مصرف»سوماتوتروپين« يا »هورمون رشد« را 
يكي از معضالت در ورزش بدنسازي كرمانشاه 
مي دانند. دارويي كه دوپينگ محسوب مي شود 
و ورزشكاران براي تيكه و حجيم شدن بافت 
ماهيچه اي از آن استفاده مي كنند، اما مصرف 
آن طيفي از عوارض از جمله، بدش��كل شدن 
س��اختار اس��تخواني - عضالني، پهن شدن 
اس��تخوان ها، بسته ش��دن زودرس صفحات 
رشد استخوان، مشكالت كبدي و كليوي و در 

مواردي مشكالت قلبي به همراه دارد.  
ساس��اني مي گويد حاال جامع��ه ايراني 
بدنسازي را خيلي جدي گرفته است. تهران 
مي رود كه به قطب بدنس��ازي ايران تبديل 
ش��ود. آمارهاي ساساني مي گويد هم اينك 
1500 باشگاه بدنسازي در تهران وجود دارد. 
ش��يراز و اصفهان هم به دنبال ركوردشكني 
هستند. قهرمان قهرمانان مسابقات آسيايي 
بدنس��ازي در قزاقس��تان  در س��ال 2013  
»اهل شيرازاست؛ ورزشكاري به نام »هادي 
چوپان.« در مسابقات پيشكسوتان مغولستان 
هم »عياري« قهرمان قهرمانان شد. عياري 
اهل تهران است.  آمارهاي كشوري از وجود  
4 هزار باش��گاه خبر مي دهد. ايران در سال 
2013 چهاربار قهرمان بدنسازي شده است، 
قزاقس��تان، مغولس��تان، مراكش و اتريش. 
اتفاقي ك��ه به گفته ساس��اني در تمام دنيا 
بي س��ابقه بوده و براي نخستين بار كشوري 
در تمام مس��ابقات جهاني مقام اول را آورده 
است. در حال حاضر ايران، مصر، كره جنوبي 
و روس��يه از جمله مدعيان بدنسازي آماتور 
در جهان هس��تند.در نهايت ساساني تأكيد 
مي كند وقتي كسي الغر مي شود فقط وزن 
كم نمي كند. شروع مي كند به چربي سوزي. 
بنابراين كلس��ترول او پايين مي رود. شروع 
مي كن��د ب��ه ورزش كردن و اي��ن آغاز يك 
زندگي سالم است. زندگي سالمي كه حمايت 

جدي مسئوالن و نظارت آنها را مي طلبد.

گزارش  سال نوزدهم  شماره 5531 
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com سه شنبه  19 آذر 1392  

11

سوداي خوش تيپ شدن
بدنسازيحمايتجديوزارتبهداشتراميخواهد

 افقي:
1- از آثار زيارتي، متبرك و ديدني 
اس��تان همدان- كنايه از آدم عزيز 

و برگزيده
2 باالي چش��م- بش��قاب بزرگ- 

گنج
3- آواره و دربه در- جمع ش��اهد- 

بازرگان
4- موي بلند س��ر زنان- دشنام 
تقوي��ت  نيك��و-  زن  دادن- 

راديويي
5- فرمان اتومبيل- بش��كه بزرگ 

آب يا نفت- حاال
6- دلبر- بيشتر وقت ها- سرما

7- م��زد- گل��ي زيب��ا- كامي��ون 
ارتشي

8- شهري در استان اصفهان- زمين 
عرب- از سوغاتي هاي كرمان

9- دروازه- پرنده اي حشره خوار و 
مهاجر- وسيله رفت و روب

10- مظهر الغري- گوشه فوتبالي- 
باالي سر همه ما

11- پرنده اي شبيه كبك- برابر با- به اندازه
12- بسياري- پيك كاغذي- رفوزه شده- فارسي روزگار ما

13- مرغابي – نهال نازك- آسمان ها
14- آكنده و پر- عضوي در صورت- مركز كره جنوبي

15- يكي از محله هاي تهران- كشك سياه

 عمودي:
1- پس دادن- زير سر خفته

2- جمع قبيله- از بستگان- كشيدني بر چشم
3- همراه داماد- معادل ده هزار متر- مالقات

4- خورشيد عالمتاب- راه رفتن كودك- ناشنوا- حقه
5- سهل- دلواپس- پيشواي زرتشتي

6- مخالف، ناساز- كباب اين شهر معروف است- يكي از شهرهاي استان اصفهان
7- شيوه، راه- شهري در استان كرمانشاه- ادب آموخته

8- نص��ب و عزل و قبول اس��تعفاي عاليترين مقام ق��وه قضائيه از اختيارات... 
است- پشت سر- يار پيچ

9- ش��هري در حوالي كوثر 
اردبي��ل- نظ��م و ترتي��ب- 

قسمتي از پا
10- چ��رم پيرايي- س��مت 

چپ- جنس مذكر
11- آب بند- سردسير- اصل و آغاز

12- با آمد آيد- تكبر- ديگ 
پايه- فساد، تباهي

13- سيارات بسيار كوچك- 
جاري- دالور و نترس

14- كاالي وازده- زين��ت و 
پيرايه- تحسين فرنگي

15- نوعي حربه دس��ته دار- 
اختراع دايملر آلماني

 افقي:
1- گياه آپارتمان��ي- نام قديم 

اندونزي
2- زين س��از- شركت سوئدي 
س��ازنده وسايط نقليه و قطعات 

آن- چيني در جامه زنانه
3- س��فره- از دس��ت رفت��ه- 

جانشينان
4- اشاره به نزديك- مخفف شاد- 

لزوم امري- سبزي خوردني
5- س��ايه- آرزومن��د- غ��ذاي 

روسي
6- چ��راغ نفت��ي- ب��ه دس��ت 

آوردن- فتنه
7- نال��ه- پايتخ��ت مولداوي- 

پستانداري سم دار
8- درخت��ي از تي��ره گل س��رخيان- 
عصبي- يكي از كشنده ترين ويروس ها

9- وسوسه- دبستاني- خاتم
10- عضو تيم فوتبال- از مشتقات 

شير- نمازهاي مستحبي
11- سرود ملي ونزوئال- همسر فرنگيس- نشانه اسم مصدر

12- س��نگ زيرين آسيا در كشاكش دهر- پاك و پاكيزه- گل سخت و پخته- 
كوچكترين ذره

13- گريزان- خودرو جنگي- هادي
14- دقت بيمارگونه- سراميك زينتي- بين

15- يكي از صنايع دستي- نوعي بيماري كم خوني شديد

 عمودي:
1- فيلمي ساخته داريوش مهرجويي- نام دخترانه

2- ميل- معروف ترين برند البسه و وسايل ورزشي- رسم كننده
3- سنگربندي- رهبر حزب- وداع

4- شگفتي، شوق- نظير- ضميرجمع- تنگه
5- عدد ترتيبي- همنشين- ادات تشبيه

6- واحد عملي سنجش رسانايي برق- سازمان نفت- ميانجيگري
7- حرف اول- شهري در استان خراسان جنوبي- از ورزش ها

8- واقع شدن- حيا- گونه اي ساز بادي
9- زردك- واژه اي به نشانه دلسوزي- به معني محصول

زائرين-  گردي��دن-   -10
حرف ربط

ك��ردن-  پنه��ان   -11
خوش��خو و پاكدل- شهر 

فرانسه
12- واژه آگاهي- دروازه- 

رنگ كبود- مرغ سعادت
13- كش��وري در جنوب 
معروف-  س��ايت  آفريقا- 

مونس
14- رش��ته په��ن- برنج 

پوست دار- تمام كردن
گوس��فند-  چرب��ي   -15
در  روش��ي  و  تكني��ك 

معالجه

حل جدول ويژه شماره 5530حل جدول عادی شماره 5530

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

5531يکجـــدولبادوشـــرح

دکت�ر ساس�انی چ�اره كار را در 
دادن مجوز به افراد عالقه مند به 
فروش مكمل ه�ا مي داند البته يك پيش 
ش�رط ه�م دارد. وزارت بهداش�ت ب�ه 
اف�رادي ك�ه مج�وز دايرك�ردن چني�ن 
مغازه  هايي را مي گيرند آموزش هاي چند 
ماهه براي آش�نايي ب�ا مكمل ها بدهد تا 

آنها مشتري را درست راهنمايي كنند. 

جامع�ه ايران�ي بدنس�ازي را 
خيل�ي ج�دي گرفت�ه اس�ت. 
تهران مي رود كه به قطب بدنس�ازي 
ايران تبديل شود. آمارهاي ساساني 
مي گوي�د ه�م اينك 1500 باش�گاه 
دارد.  وج�ود  ته�ران  در  بدنس�ازي 
ش�يراز و اصفه�ان ه�م ب�ه دنب�ال 

ركوردشكني هستند.

تناس�ب اندام يا آن طور كه آقايان مي خوانند »عضله اي ش�دن« و آن طور كه  خانم ها تعبير 
مي كنند »الغر شدن« امروز به موازات »زيبايي صورت« جزو دغدغه های بسياري از افراد شده 
اس�ت دغدغه اي كه پزشكان متخصص از جمله » دكتر سعيد ساساني« عضو كميته پزشكي و 
آموزشي فدراسيون جهاني بدنسازي و تناسب اندام)IFBB( آن را به »سالم زندگي كردن« تعبير 
مي كند؛ به شرطي كه  افراد مسير را درست رفته باشند. مسيري كه به مطب پزشكي حاذق ختم 

شود يا آنها را به داروخانه اي برساند كه مكمل هاي مجوز دار را به آنها مي فروشد. اما در اين ميان 
بيراهه هايي هم وجود دارد. بيراهه هايي كه ساساني هم وجود آن را خطري براي جواناني مي داند 
كه سوداي خوش تيپ شدن دارند. مسيرهايي كه ممكن است به آرايشگاه هاي زنانه ختم شود و 
در نهايت  آن طور كه دکتر ساسانی هم تأييد مي كند، اعتياد به موادي را براي آنها به ارمغان بياورد 

كه حتي اسم آن را نمي دانند. موادي كه براساس خبرها»شيشه« در صدر آنها نشسته است. 

مانند شيشه از عواقبي است كه افراد ناآگاهانه 
ممكن اس��ت در آرزوي رس��يدن به الغري 
 كاذب و تح��ت توصي��ه افراد ن��اآگاه به آن 

دچار شوند.
او مي گويد متأس��فانه افرادي كه آگاهي 
الزم را داشته و بدنسازي كنند، كم هستند. 
خيلي از آنها اف��راد را غيرآگاهانه راهنمايي 
مي كنند. او مي گوي��د بارها ديده كه افرادي 
ناآگاهانه مص��رف مواد مض��ر را به ديگران 
توصيه كرده اند با اين توضيح كه مصرف آن، 

شما را الغر مي كند!
 مكمل ها با دارو فرق دارند

او بهترين و بي عارضه ترين روش براي الغر 
شدن و آنطور كه خود تأكيد مي كند»چربي 
سوزي« را  تركيبي از رژيم غذايي، ورزش هاي 
متناسب بويژه ورزش هاي هوازي و در صورت 
الزم اس��تفاده از مكمل ه��اي غذايي مجاز و 
بي ضرر مي داند. بحث به مكمل  ها كه مي رسد 
ساس��اني روي اين نكت��ه تأكيد مي كند كه 
مكمل ها با داروها فرق دارند. مكمل هايي كه 
به شكل قرص ساخته و فروخته مي شوند اما 
جزو داروها نيستند. به گفته او  در تمام دنيا 
ورزشكاران را تشويق مي كنند كه از مكمل ها 
استفاده كنند. مكمل هايي كه نيروزا نيستند 
 )WADA( و سازمان جهاني ضد دوپينگ

هم آنها را تأييد مي كند.
ب��ه گفته دكت��ر ساس��اني در همه دنيا 
مغازه هايي وج��ود دارد كه كار آنها فروختن 
مكمل ها به مصرف كنندگان است. در ايران 
هم مكمل هايي در داروخانه ها وجود دارد كه 
ب��ا مجوز وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي به فروش مي رسد. ساساني اما به يك 
مسأله انتقاد دارد. وقتي فردي به داروخانه اي 
مراجعه مي كند كس��ي نيس��ت كه خواص 
مكمل ه��ا را بشناس��د و مصرف كننده را به 
مصرف درست آنها راهنمايي كند. درنهايت 
ب��ه مصرف  کنن��ده مي گوين��د: »ما همين 
مكمل ه��ا را داريم.« او چ��اره كار را در دادن 
مج��وز به افراد عالقه مند به فروش مكمل ها 
مي دان��د. البته يك پيش ش��رط ه��م دارد. 
وزارت بهداشت به افرادي كه مجوز دايركردن 
چنين مغازه  هاي��ي را مي گيرند آموزش هاي 
چند ماهه براي آشنايي با مكمل ها بدهد تا 

آنها مشتري را درست راهنمايي كنند. 
ساس��اني مكمل ه��اي غذاي��ي را بدون 
عارض��ه مي داند ام��ا توضي��ح مي دهد كه 
مصرف كنن��ده باي��د درب��اره آن چيزي كه 
مصرف مي كند علم كافي داشته باشد. مثاًل 
يك مكمل غذايي براي چربي س��وزی است 
كه داراي مواد محركي مانند »كافئين« است. 
اين مكمل غذايي ب��راي افرادي عادي مجاز 
است اما براي شخصي كه داراي فشار خون 
يا بيماري قلبي است و به كافئين حساسيت 
دارد، نبايد به هيچ عنوان تجويز شود. بنابراين 
توصيه به مصرف مكمل ه��ا هم نيازمند به 
علم و آگاهي اس��ت چون مص��رف آن براي 
هرفردي فرق دارد. سعيد ساساني همچنين 

تأكيد مي كند  آن چي��زي كه مواد نيروزا و 
دوپينگ دارد، داروها هس��تند نه مكمل ها. 
مكمل ه��اي غذاي��ي پودره��اي پروتئيني 
هس��تند.  از جمله قرص هاي آمينواس��يد، 
كراتين ها و گلوتايين ها. اينها هيچ كدام نيروزا 
تلقي نمي ش��وند، فاقد عوارض هستند و در 
تمام دنيا مردم و ورزش��كاران را تش��ويق به 
مصرف آنها مي كنند. ساس��اني اعتقاد دارد 
ك��ه  تعداد مكمل هاي مجوزدار در ايران كم 
است و  بايد بيشتر شود. همچنين او مي گويد  
برعك��س مكمل ه��ا، داروها عمدتًا دس��ته  
هورمون ها هستند كه عوارض خاص خود را 
دارند. براساس نظريه سازمان »وادا« به عنوان 
دوپينگ در نظر گرفته مي ش��وند و مصرف 
آنها كار خوبي نيست. آن طور كه او مي گويد 
بيش��تر داروهاي تقلبي از سمت تايلند وارد 

مهمان خوش آواز شهر تهران

پ��رواز و آواز بلبل های خرم��ا در هوای متفاوت اين 
روزهای شهر تهران، طرب انگيز و در عين حال عجيب 
اس��ت اما اين بومی جنوب نه راه گم کرده و نه مهاجر 
اس��ت. پرنده شناس��ان ايرانی رهايی از قفس و قابليت 
س��ازگاری با ش��رايط جديد محيطی را دليل پراکنش 
نسبتًا گس��ترده اين پرنده چابک و باهوش در تهران و 
حومه می دانند. ويژگی های ظاهری از جمله سر سياه با 
تاجی که در حين تکاپو گاه ظاهر و گاه محو می ش��ود، 
چشمان نسبتًا درشت با حلقه ای زرد، گونه های سفيد و 
بزرگ دو طرف سر و زيرچشم، تنه خاکستری، دم نسبتًا 
بلندی که بخش انتهايی آن را لکه های سفيد پوشانده، 
پره��ای زرد زيردم و قامت بزرگتر از گنجشک س��انان 
می تواند تشخيص بلبل خرما را تسهيل کند. موفقيت 
اين بازيگوش محتاط در تس��خير زيستگاه های جديد 
قابل تأمل است چرا که نقش غيرقابل توصيف انسان را 

در طبيعت معنا می کند. 
 زيستگاه و تغييرات جمعيتی 

بلب��ل خرما به صورت طبيعی بومی مناطق جنوبی 
ايران، افغانستان، هند، عراق، کويت، پاکستان و عربستان 
سعودی است و در مقابل به کشورهايی از جمله بحرين، 
عمان، قطر و امارات متحده عربی معرفی شده. علی رغم 
اينکه جمعي��ت اين گونه ظاهراً با روندی نزولی مواجه 
است اما به نظر نمی رسد سرعت افت جمعيت به حدی 
باش��د که اين پرن��ده را به مرز آس��يب پذيری نزديک 
کند.در نتيجه بر اس��اس برآورده��ای اتحاديه جهانی 
حفاظ��ت از طبيعت و منابع طبيعی  در حال حاضر در 
رده >حداقل نگرانی< ق��رار دارد. البته کاهش جمعيت 
بلبل خرم��ا در ايران مصداق چندانی ندارد و در تهران 
باالخص بررس��ی های بيشتری الزم اس��ت تا احتمال 

تبديل آن به گونه ای مهاجم مشخص شود. 
 تغذيه 

منابع غذايی تأثير بس��زايی در سازگاری موجودات 
زنده از جمله پرندگان با محيط دارد. تنوع ساختارهای 
زبان��ی پرندگان نيز يکی از عواملی اس��ت که بر عادات 
غذاي��ی آنها تأثي��ر می گذارد. در اي��ن زمينه مطالعات 
اندکی انجام ش��ده اما يکی از تحقيقاتی که مش��خصًا  
روی ساختار مورفولوژيکی زبان بلبل خرما انجام شده، 
نش��ان می دهد که زبان بلبل خرماه��ای بالغ همچون 
اغل��ب پرندگان در هر دو جنس نر و ماده قالبی مثلثی 
و کش��يده دارد. ابعاد آن نيز کاماًل با نوک پايين پرنده 
مطابقت دارد. پژوهشگران دانشگاه دامپزشکی شهرکرد 
در اين تحقيق نشان داده اند که در زبان اين پرنده يک 
شيار ميانی متوسط مشاهده می شود که بدنه اصلی زبان 
و قس��مت فوقانی را به دو نيمه متقارن و مجزا تقسيم 
می کند. اين شيار را مشخصًا در ساير پرندگان از جمله 
عقاب دم سفيد، مرغابی ها و قوها می توان مشاهده کرد 
در حال��ی که اغلب جوجه ها و حتی پنگوئن ها فاقد آن 
هستند. علی رغم اينکه بلبل های خرما اساسًا پرندگانی 
دانه خوار هستند اما يک رديف جوانه چشايی نوک تيز 
روی زب��ان آنها وج��ود دارد که در درک حس فيزيکی 
ناش��ی از تماس با غذا مؤثر است. نوک تيز اين جوانه ها 

ني��ز احتمااًل در بلع غذا و جلوگيری از برگرداندن آن از 
معده نقش مهمی برعهده دارند. به عالوه پژوهش��گران 
دانش��گاه س��لطان قابوس تصاويری را از اين پرنده در 
حين بلعيدن گل ثبت کرده اند که می تواند بيانگر پايه 
اصلی غذايی اين پرنده يعنی اس��تفاده از شهد گل ها و 

ميوه ها باشد. 
 اما چرا بلبل خرما ؟

ب��ا توجه به اينک��ه اين پرن��ده باه��وش، پرانرژی، 
پرس��روصدا، کنج��کاو، اجتماعی و تيزپ��رواز عادت به 
تغذيه از ش��هدخرما دارد، برخ��ی از بوميان آن را آفت 
درخت��ان خود می دانند چرا که پس از تغذيه بلبل ها يا 
اغل��ب خرماها بر زمين می ريزند ي��ا داخل آنها را تخم 

حشرات پر می کند.
 رنگ ها سخن می گويند 

رنگ ه��ای مختل��ف پر پرن��دگان ريش��ه در دو 
عامل دارند: نخس��ت رنگدانه ه��ا و دوم انعکاس نور 
از س��اختارهای متف��اوت پر. نوع��ی از رنگدانه ها به 
نام کاروتنوئيد مس��ئوليت ظاهر ش��دن طيف رنگی 
زرد را در پ��ر پرندگان برعهده دارند که نمونه آن را 
می توان در قس��مت زير دم بلبل خرما هم مش��اهده 
ک��رد. کاروتنوئيدها اغلب در ب��دن مهره داران توليد 
نمی ش��وند و رژي��م غذايی ام��کان درياف��ت آنها را 
فراه��م می کن��د. در عين حال موفقي��ت توليدمثل 
پرندگان نيز تاحدودی به اين رنگدانه های حس��اس 
به نور بستگی دارد. از طرف ديگر نقش ساختارهای 
ميکروس��کوپی پر نيز در معادله رنگ بندی بی تأثير 
نيس��ت. مالنين يکی ديگر از رنگدانه هايی است که 
می ت��وان آن را هم در پر و هم در پوس��ت پرندگان 
جست وجو کرد. اين رنگدانه بسته به ميزان و محل، 

طيف گس��ترده ای از رنگ ها از س��ياه تيره گرفته تا 
خاکس��تری و زرد کمرنگ را در پرندگانی همچون 

بلبل خرما پديد می آورد. 
 آشفتگی رنگ ها 

رنگ بندی پرندگان تنها يکی از راه های شناسايی 
گونه های مختلف اس��ت اما در طبيعت هميش��ه در 
روی يک پاش��نه نمی چرخد. ثب��ت تصاوير متعدد از 
بلبل خرماهای لئوسيستيک  تنها يکی از تجربه های 
متف��اوت و آموزن��ده  طبيعت اس��ت اما تف��اوت آنها 
چيست؟ در واقع لئوسيسم شرايطی است که در آن 
رنگدانه های پوست يا پر حيوانات کم می شود. تنه اغلب 
بلبل خرماهای لئوسيستيک به جای خاکستری، سفيد 
و خاکستری است. در اصل برخالف آلبينيسم که يک 
نوع بيماری ژنتيکی اس��ت که در آن آنزيم تيروزين 
به مالنين تبديل نمی ش��ود در لئوسيسم کاهش در 
همه رنگدانه ها مشاهده می شود. در اين مورد مشخصًا 
بايد به نقش سلول های مهاجر بدن پرندگان در دوره 
جنينی از جمله س��لول های تاج عصبی اش��اره کرد. 
اين س��لول ها پيش ساز س��لول ها و بافت های مهم از 
جمله مالنوس��يت ها هس��تند. در عارضه لئوسيسم 
س��لول های رنگدانه ای در حين ريخت سازی آن طور 
که در ش��رايط عادی معمول اس��ت از تاج عصبی به 
سمت پرها نمی روند. پرندگانی که به اين عارضه مبتال 
می ش��وند به واقع هيچ نوع بيماری مسری ندارند اما 
نظي��ر مواردی که در هيبريده��ای بلبل خرما و بلبل 
گونه سرخ  يا بلبل خرماهای معمولی مشاهده شده، 
مجبورند با مشکالتی نظير پيدا نکردن جفت يا عدم 

استتار مناسب کنار بيايند. 
 تجربه خارق العاده ثبت تصوير از بلبل خرما

ش��ايد از نظر ي��ک پرنده ش��ناس و پرنده نگر هيچ 
فرصتی ايده آل تر از يک روز تعطيل آفتابی و سرد برای 
مشاهده نغمه سرايی پرندگان نباشد. تصوير حاضر نيز 
حاصل برخورد ناگهانی آقای عليرضا هاش��می با يک 
بلبل خرم��ای آوازخوان در کوچه باغ های اطراف پارک 
قيطريه اس��ت. اين عکاس دوس��تدار طبيعت تجربه 
برداش��ت اين عک��س را علی رغم س��ادگی و معمولی 
بودنش نوعی ادراک متفاوت از يک روز آفتابی دل انگيز 

در کالنشهری همچون تهران توصيف می کند.

منابع: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Red-
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 زهراكشوري

  عکس از عليرضا هاشمی/  
کارشناس ارشد مهندسی محيط زيست

  فرناز حیدری
كارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 آق�اي دكت�ر! م�ن چن�د كيل�و كم 
مي كنم؟

»دكتر ساساني« مي گويد: »اين روزها در 
تمام دنيا و به تبع آن در كشور ايران مسأله 
تناس��ب اندام اهميت دو چنداني نسبت به 
س��ا  ل هاي قبل پيدا كرده اس��ت. در دنياي 
متمدن ديگر زيبايي صورت جاي خود را به 
زيبايي اندام و تناسب اندام داده  و بيشتر افراد 
دنبال ايجاد و حفظ تناسب اندام هستند. در 
اين زمينه س��ؤاالت زي��ادي در ذهن مردم 

وج��ود دارد كه چگونه مي توان س��ريعتر به 
تناسب اندام دلخواه رسيد؟ يا اين كه بهترين 
روش الغري چيس��ت؟ يا چگون��ه مي توان 
چربي ه��اي زاي��د را از بين برد؟« س��ؤاالت 
ديگري هم وجود دارد كه ساساني عالقه اي 
به پاسخگويي به آنها ندارد مثاًل اين كه در ماه 
چند كيلو مي شود كم كرد؟ او تأكيد مي كند 
كه به تبليغ��ات ماهواره اي براي كاهش وزن 
توجهي نش��ود. تبليغاتي كه الغر شدن يك 
شبه را تبليغ مي كنند: »اين كه در يك جلسه 

الغر شويد يا 20 كيلو در يك ماه كم كنيد از 
نظر علمي و پزشكي مورد قبول نيست و به 

بدن آسيب مي رساند.«
سعيد ساساني روي چربي سوزي تأكيد 
مي كند نه الغ��ري و مي گوي��د: »در ايجاد 
تناس��ب اندام چربي سوزي است كه اهميت 
دارد نه صرفًا كاه��ش وزن. اگر كاهش وزن 
باعث زيبايي و تناس��ب اندام مي ش��د پس 
مي توانستيم بگوييم تمام افراد 55 كيلوگرمي 
خ��وش هيكل  تر از اف��راد 65 كيلوگرمي اند! 

ناگفته پيدا است كه اين حرف اشتباه است. 
پس تناس��ب ان��دام و زيباي��ي آن ربطي به 
كيلو گرم وزن ندارد بلكه مرتبط با ش��كل و 

سايز بدن است.«
اما اشتباه كس��اني كه به دنبال تناسب 
ان��دام مي گردن��د تنها به اي��ن تعريف ختم 
نمي ش��ود.  آنها به جاي رژيم غذايي، ورزش 
و مصرف مكمل هاي غذايي يا مواد چربي سوز 
به دنبال بيراهه هاي��ي مي گردند كه به بازار 
س��ودآوري هم براي برخي ها منجر ش��ده 

اس��ت. در اين ميان به گفته ساساني افرادي 
هس��تند كه به موادي روي مي آورند كه به 
جاي استفاده، مورد سوءمصرف قرار مي گيرد. 
تركيبات و محرك هايي كه سيستم عصبي 
را نش��انه مي روند. از جمل��ه آمفتامين ها و 
تركيبات آنها. او اين تركيبات را »بسيار مضر« 
توصيف مي كند. تركيباتي كه عوارض جدي 
قلبي و عروقي به دنبال دارند و روي سيستم 
عصبي افراد تأثير مي گذارند. به گفته ساساني 
متأسفانه اعتياد به مواد مخدر بسيار خطرناك 

كش��ور مي ش��ود. تايلند جايگاه خاصي در 
بدنس��ازي ندارد اما به نظر مي رسد بازار آن 
را خوب مي شناس��د. تايلندي كه شرايط را 
براي برگزاري مسابقات جهاني بدنسازي هم 
آماده كرده است. البته در اين ميان نام كشور 
»چين « هم ش��نيده مي ش��ود كه ساساني 
آن را تأيي��د نمي كند. ام��ا در اين ميان بازار 
فروش مكمل هاي تقلبي هم پررونق اس��ت. 
مكمل هايي كه به گفته ساس��اني بيشتر از 

سمت دوبي و عراق مي آيند. 
 مدعيان آماتور

بدنس��ازي تا چند س��ال پيش وقتي در 
صدر اخبار روزنامه ها مي نشس��ت بيش��تر از 
حال وه��واي اين ورزش در غرب كش��ور  از 
جمله استان كرمانشاه و لرستان خبر مي داد. 
خبرهاي��ي كه هش��دارهايي هم ب��ه همراه 
داش��ت.  هش��دارهايي درباره مصرف موادي 
كه كارشناس��ان از جمله دکتر ساس��اني از 
آنها به عنوان س��وءمصرف ياد مي كند. براي 
مثال بسياري از كارشناسان محلي كرمانشاه  
مصرف»سوماتوتروپين« يا »هورمون رشد« را 
يكي از معضالت در ورزش بدنسازي كرمانشاه 
مي دانند. دارويي كه دوپينگ محسوب مي شود 
و ورزشكاران براي تيكه و حجيم شدن بافت 
ماهيچه اي از آن استفاده مي كنند، اما مصرف 
آن طيفي از عوارض از جمله، بدش��كل شدن 
س��اختار اس��تخواني - عضالني، پهن شدن 
اس��تخوان ها، بسته ش��دن زودرس صفحات 
رشد استخوان، مشكالت كبدي و كليوي و در 

مواردي مشكالت قلبي به همراه دارد.  
ساس��اني مي گويد حاال جامع��ه ايراني 
بدنسازي را خيلي جدي گرفته است. تهران 
مي رود كه به قطب بدنس��ازي ايران تبديل 
ش��ود. آمارهاي ساساني مي گويد هم اينك 
1500 باشگاه بدنسازي در تهران وجود دارد. 
ش��يراز و اصفهان هم به دنبال ركوردشكني 
هستند. قهرمان قهرمانان مسابقات آسيايي 
بدنس��ازي در قزاقس��تان  در س��ال 2013  
»اهل شيرازاست؛ ورزشكاري به نام »هادي 
چوپان.« در مسابقات پيشكسوتان مغولستان 
هم »عياري« قهرمان قهرمانان شد. عياري 
اهل تهران است.  آمارهاي كشوري از وجود  
4 هزار باش��گاه خبر مي دهد. ايران در سال 
2013 چهاربار قهرمان بدنسازي شده است، 
قزاقس��تان، مغولس��تان، مراكش و اتريش. 
اتفاقي ك��ه به گفته ساس��اني در تمام دنيا 
بي س��ابقه بوده و براي نخستين بار كشوري 
در تمام مس��ابقات جهاني مقام اول را آورده 
است. در حال حاضر ايران، مصر، كره جنوبي 
و روس��يه از جمله مدعيان بدنسازي آماتور 
در جهان هس��تند.در نهايت ساساني تأكيد 
مي كند وقتي كسي الغر مي شود فقط وزن 
كم نمي كند. شروع مي كند به چربي سوزي. 
بنابراين كلس��ترول او پايين مي رود. شروع 
مي كن��د ب��ه ورزش كردن و اي��ن آغاز يك 
زندگي سالم است. زندگي سالمي كه حمايت 

جدي مسئوالن و نظارت آنها را مي طلبد.
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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     

*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$

سالمت.. 

HARD

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

9
9 2

4 1 8 7
5 4 9
1 7 3

7 2 3
5 4

7 9 2
6 8
1 7 2 4

10
3 4 7
7 3 2 5

9 3
1 7 2

5 4 8
8 7

4 3 1
5 9
2 8 7

11
9 7

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

6 9 7 3
2 5 6 9

8 2 5
1 6 7 8

12
3 4 2

5 7 1
7 8 3

9 1 4
2 5

3 7 2
1 2

6 7 9
8 1 6

خوردن آجیل دو بار در هفته، خطر ابتال به 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد

اخیرا تحقیقات نشــان می دهند 
که خوردن آجیل دو بار در هفته، 
می تواند خطر ابتال به بیماری های 
قلبــی را به میزان چشــم گیری 

کاهش می دهد.
در این مطالعه بیش از 200،000 
نفر شــرکت داشــته اند و نشان 
می دهد کــه افرادی کــه گردو، 
فندق، بادام، پسته و بادام زمینی، 
دوبار و یا بیشتر در هفته مصرف 
می کننــد، 23 درصد کمتر دچار 
گرفتگی رگ های قلب می شوند و 
همچنین ابتال آن ها به بیماری های 
قلبی و عروقی ۱5 درصد کاهش 

می یابد. 
خــوردن مقداری آجیــل خام - 
خواص فراوانی را برای ســالمت 
فــرد ارائه می دهنــد - همچنین 
ریســک ابتال به بیماری قلبی را 

۱3 تا ۱5 درصد کاهش می دهند. 
آجیل ها، مدت زمان طوالنی است 
که به عنوان خوراکی های "مغزی" 
شناخته می شــوند و این به دلیل 
خواص آنتی اکسیدانی، پروتئین ها، 
مواد مغذی، مواد معدنی و فیبری 

فراوان آنهاست.
دکتر مارتــا گواچ - فِر، متخصص 
تغذیه در دانشگاه هاروارد بوستون 
می گوید، " یافته های ما شــامل 
توصیه هایی برای افزایش میزان 
مصرف انــواع آجیل، بــه عنوان 
بخشــی از الگو های سالم غذایی 
اســت، که جهــت کاهش خطر 
ابتال به بیماری های مزمن در بین 
جمعیت کثیری از افراد می باشد. "

بیــش از 2۱0،000 پرســتار زن 
و متخصص ســالمت مــردان در 
ایالت متحده، اطالعات و ســابقه 

پزشکی 32 ســاله خود را برای 
این تحقیق به محققــان ارائه 
دادنــد، و همچنیــن از طریق 
پرسشــنامه های کــه به آن ها 
داده شــده بود شیوه زندگی و 
بیماری های خود را در طی 2 
سال در اختیار آن ها گذاشتند.

و  فِر  گــواج-  دکتر 
همکارانــش 
 ۱4  ،۱3۶
بیماری مهم 
قلبی عروقی 

را همــراه بــا 
سکته   5 ،۹۱0

مغزی را شناسایی 
کردند - که برخی از 

این بیماری علت اصلی 
مرگ افراد می بودند.

دکتر امیلیو رز، پرشک کلینیک 

تغذیــه 

ن  ســتا ر بیما
بارسلونا می گوید، 

نتایج حاصــل از این نشــریه را 
مطالعه کرده است و این تحقیقات 
نشان می دهند که آجیل ها دارای 
خواصی هســتند کــه از قلب در 
برابر بیماری ها به خوبی محافظت 

می کنند.
او می افزایــد: " بــه طور مطلوب 
آزمایش های بیشتری برای یافتن 
اثــرات مصــرف طوالنــی مدت 
آجیل ها در رژیم غذایی باید انجام 

شود، تا تاثیرات مثبت آن ها بر قلب 
به خوبی شناخته شوند. "

" اگرچه منظــور آجیل های خام 
است، آجیل های بدون پوستی که 
پردازش نشده اند، ممکن است به 
برای  عنوان کپسول های طبیعی 
سالمت شناخته شده باشند و به 
راحتی می توانند در هر رژیم غذایی 
برای افزایش ســالمت قلب جای 

بگیرند. "



28 28PAIVAND: Vol. 25  no.1352  Jan. 15, 2018 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1352 25  دی 1396 

خانواده محترم قامسلو 
عزیــزان سوگوار
 در اندوه از دست رفنت 

زنده یاد بانو پوراندخت شهپرست - قامسلو
این بانو فرهنگی و فرهیخته  در  مونتریال با همه ی شما عزیزان 
شریکیم و برای فرد فرد شما  شکیبایی و آرامش آرزو می کنیم. 

علی ایزدی، علیرضا پدرام 

 همدردی

 همــدردی

خامن پوراندخت قامسلو، 
با قلبی بزرگ ومهربان، دوستدار 

همه ما را ترک کرد. 
این فقدان تاسف بار را به همه ی دوستداران ایشان،  

 بویژه فرزندان گرامی آن شادروان تسلیت می گوئیم.    

خانواده های:  
وکیلی، بخشی ، فرشچی،مشعوف، خدیر

می کند هک بتوا ن گفت   ...
رفاق یار هن آن

سپاسـگزاری
ازآشنایان و دوستانی که 

در مراسم یادبود و خاکسپاری 
مادر فرهیخته، بانوی ایران

پوراندخت قامسلو - شهپرست 
در مونترال کانادا و دوستانی که بوسیله 

تلفن و نامه و پیام با ارسال گل از سراسر دنیا 
یادآور دوران تحصیل در مدارس 

مادر و پدر عزیزمان، اظهار محبت داشته اند، 
نهایت امتنان را داریم. 

فرزندان: 
خجسته و بهرام قامسلو 

نواده گان: 
امیر حسین و نگار ندیمی 

و 
نسل چهارم: 

داریوش، دانا و  
ونداد حمیدی

خانواده ی محترم قامسلو 
 درگذشت غم انگیز 

زنده یاد بانو پوراندخت شهپرست - قامسلو
این بانوی شریف، ایران دوست و فرهنگی را  به کلیه 

بستگان ارجمند  تسلیت عرض نموده؛ برای شما عزیزان 
و سایر بازماندگان آرامش و  شکیبایی آرزومندیم.

فرزاد موالیی،مدیریت و کارکنان کبابسرا

 همدردی

PAIVAND
Line
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 درگذشت اندوهناک، دوست ارجمندمان، 

زنده یاد رضا هومن  
این انسان شریف، ایران دوست، هنرمند و فرهنگی

را در مونتریال ، به کلیه بستگان تسلیت گفته؛ برای همگان 
آرامش آرزومندیم.

ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

امیرعابدی، مرتضا صادقی، بیژن احمدی

 همدردی

 همدردی

خانواده محترم قامسلو 
درگذشت  زنده یاد خانم پوراندخت قاسملو- شهپرست، 

یکی از پشتیبانان قدیمی کتابخانه نیما را 
به خانواده و همه ی بازماندگان آن عزیز تسلیت میگوییم

بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

ــــــــــــــ

هومن    ما    رفت ...
     و 

     یک یار دیگر از این قافله کم شد 

رضا هومن، فعال سیاسی و اجتماعی، فعال رسانه ای، 
آوازخوان تبعیدی و چهره نام آشنای مونترال 
از میان ما رفت.
سخت است و هنوز باور نمی داریم این گسست را 
   و در گذر زمان به نبودش نیز عادت نخواهیم کرد. 
در این اندوه با خانواده، یاران 
و تمامی دوستدارانش صمیمانه همدردیم.
یاد شیرین اش همیشه خوش باد.
کمیته یادمان کشتار زندانیان 
سیاسی دهه شصت در ایران 
مونترال -کانادا 
ــــــــــــــ

My friends are gone and my hair is grey.
I ache in places I used to play.
And I’m crazy for love...
————————————-
اما چه سود دارد دجله و فرات در بغداد، مر بادیه نشینان را.

مائیم که ُمستسقیان شراب هجرانیم
قد احباب، هایم و عطشانیم ـَ که از ف

و در این خشک رود، ماهیان تازه را طالبانیم
و چهرۀ زیبای دردمندان محبت را عاشقانیم...

این قدر ما را هست که نسیم سعادت شان
در َاسحار خلوت به ما می رسد...

و در همۀ ایام از هر جائی که آینده ای آمدی،
از راهروان معرفت ِاستخبار کردمی،

و از عاشقان این کار باز پرسیدمی
که تا کجاست فقیری، صادقی، عیّاری، دلیری،

سراندازی، قماربازی، پاک بازی، مستی، عاشقی،
تا به یادش بیاسودمی...

)شیخ روزبهان(
———————————

جنوبِی تبعیدی آســتانه ی قطب، »شانسونیه«ی بی بدیلی که 
گلویش سرشار ترانه بود، همیشــه معترض دوست داشتنی ی 
پرحرِف همیشه ظنین)!(، همراه و رفیق، دلسوز، ایثارگر، ارجمند، 
بی نیاز، بلندطبع، مهربان، بخشــنده، کوشــا، بافرهنگ، بامرام، 
بامعرفت، پرانرژی، خوش پوش و تمیز، وقت شــناس، منضبط، 

دقیق، خوش رو، شوخ طبع و گاه شوخ چشم... 
او که جاان و هســتی اش سراسر عدالت جویی بود و اعتراض به 

ظلم؛ همدلی بود و حس همبستگی... 
غیبت بهت آورش را با عزیزانش سهیم می شویم،

یاد ارجمندش را گرامی می داریم.
-------------------------------------

دمی نشستی و رفتی ولی به محفل ما
هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقیست

م. رحیمیان و همه دوستانش 
در پیوند مونتریال و ونکوور

 درگذشت نابهنگام 

زنده یاد رضا هومن 
را به بستگان، یا ران و دوستدارانش  تسلیت می گوییم. 

به امید تحقق یافتن آرزوهای خوب آن عزیز، به امید 
روزهای روشن، به امید زیبایی و آزادی... 

فرزاد موالیی،مدیریت و کارکنان کبابسرا

 همدردی

رضای زعزیم 
ی خبر رفتی...

ب
رچا      چنین 

اگر تو برای خیل عظیم دوستان و 
دوستداران، مخاطبین برنامه ها و 
خوانندگان مطالب ات )جناب آقای 
رضا هومن( بودی برای من سلیمان 

بودی، سلیمان تبریزی!؟
ســلیمانی که هــراز گاهی با قلم 
شیوای طنز آلودت به جنگ قلمی 
با من می آمدی در نشریه پیوند و 
به کمک شرارت های رندانه همین 
محمد جان رحیمیان علیهم علیه، 

دوست مشترک مان. 
داســتان صدور هفتصد دســت 
چلوکباب صادره از مقر فرماندهی 
شیخ شــهر و اطعام اّمت میلیونر 
همیشه در پیست رقص و حسینیه 

مقیم مدینه منّوره مونتریال یادت هســت؟ که شیخ 
را واداشــتی تا خودش ریش های خودش را دانه دانه 
بکند و شــکایت به دادگاه انقالب اسالمی مستقر در 

بالد کفر ببرد؟!

امروز نمی خواهم از تو گله کنم که چرا چنین بی خبر 
رفتی یا چرا هر از گاهی به مصاف قلمی با پیر خراسانی 

می آمدی؟!
پس از رفتن ناگهانی ات در رســانه ای از تو به نیکی 
یاد کردم، از زخم عمیق تبعیدت گفتم که داســتان 
مشترک همه ما غربت نشینان است 
و لحظاتی در سوگ از دست دادن ات 

گریستم... 
همسرم هم در پای منبرم برایت بسیار 

گریست. 
قربان قدت، اگر فرصتی دست داد بیا و 
به یارانت بگو که آنچه من گفتم از َسِر 
سوز دل بود؛ در رثای یک دوست و نه 

از در عناد.
من به همه یاران و عزیزان و بستگانت 
تســلیت می گویم و برای همه آن ها 
آرزوی سالمتی، شادی و طول عمر و 
صبر و استقامت در تحّمل غم از دست 

دادنت را دارم.

من و به نیابت از طرف همسرم

عّباس کرباسفروشان  
)پیر خراسانی(

با نهایت تاثر و تاسف به آگاهی شما عزیزان می رسانیم 
که آقاى رضا هومن، فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان 
شهر مونترال در کمال ناباورى از میان ما رفت. 
ما، دوستان، یاران و عزیزان رضا هومن براى گرامیداشت 
یاد و خاطره اش دور هم جمع مي شویم تا ابعاد گوناگون زندگی 
وى را مرور کرده و تسلی بخش درد یکدیگر باشیم.    مکان: 
Loyola Chapel: 
7141 Sherbrooke St. W., Montreal, Qc, H4B 1R6
Sunday 21th of January   7:00 PM
Info: 514-947-7449

گرامـيداشت ياد و خاطره رضا هومن  



30 3۰PAIVAND: Vol. 25  no.1352  Jan. 15, 2018 www.paivand.ca  سال 25 شماره   1352 25  دی 1396 

۱۰ مشاهده در شبکه های اجتماعی...   << ادامه از صفحه: 6

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

مراکز مذهبی و دفا تر ائمه جمعه 
پیدا کردند. برخی شــهر ها مثل 
ایذه برای ساعاتی کامال به اشغال 
معترضــان درآمــد و در برخی از 
شهر ها به سرعت به مراکز انتظامی 
دستور تیر داده شــد. ویدیوهای 
منتشــر شــده در شــبکه های 
اجتماعی نشــان می دهند که در 
برخی از شــهر ها اراذل و اوباش را 
با قمه به صحنه آوردند تا نمایش 

قدرت بدهند.
•

3. اعتراض در نظام 
متامیت خواه. 

بســیاری از کاربران شــبکه های 
اجتماعی این حرکــت را انقالب 
علیه گرانی یا انقــالب نان و کار 
نامیدند. این داوری ساده انگارانه و 
تقلیلگرایانه است. در خیزش دی 
۹۶ تفکیک سیاست و اقتصاد که 
در همٔه تحلیل های تولید شده در 
نهادهای حکومتی نیز انجام گرفته 
تفکیکی بیهوده و رهزن است. در 
ایران اقتصاد و بازار آزاد وجود ندارد 
تا بتوان حیطٔه معیشت و سیاست 
را از هــم جدا کــرد. در ایران هر 
اعتراضی سیاسی است چون دولت 
در همه حیطه ها حضور دارد. وقتی 
فرماندهان سپاه رستوران و شیرینی 
فروشی دارند اعتراض به آن ها نیز 
سیاسی می شــود. دولتی که اکثر 
منابع ثروت و درآمد کشــور را در 
اختیار دارد، تاراج و اتالف و خاصه 
خرجی می کند طبعــا نمی تواند 

میان مطالبات معیشتی و سیاسی 
فاصله اندازی کند. در نظام سرمایه 
داری و بازار آزاد قیمت تخم مرغ را 
به عرضه و تقاضا یا عدم پرداخت 
حقوق را به صاحبــان کارخانه ها 
نسبت می دهیم. در ایران همه چیز 
به دولت وصل اســت و اعتراض ها 
هم به جد به آن معطوف می شود. 
حکومت اگر می خواهــد از انبوه 
اعتراضان   رها شود امور مردم را به 
خود آن ها وابگذارد و منابع ملی را 
نیز برای آیندٔه شهروندان سرمایه 

گذاری کند.
•

4. اصالح طلبان به عنوان 
بخشی از سازمان تبلیغاتی 

سرکوب. 
ادبیات بخش عمــده و قدرتمند 
اصالح طلبان در توئی تر و تلگرام 

ادبیات سرکوب بود: 
اغتشاش، آشوب، ســوء استفاده، 
تحریک شــده، دســت خارجی، 
دسیسه ، و تجزیه )مهم ترین آن ها 
اطالعیه مجمع روحانیون مبارز(، 
تمامیت خواهــی و اقتدارگرایی و 
نظام سرکوب را نادیده می گیرند. 
این ها توهین به معترضان اســت. 
بعد از خیــزش دی ۹۶ و مواضع 
اصالح طلبان این مســئله کامال 
رسمیت دارد که اصالح طلبان به 
بخشی از دستگاه تبلیغاتی سازمان 
ســرکوب تبدیل شــده اند. حتی 
برخی از کسانی که نامٔه ۱۶ نفرٔه 
اصالح طلبان مبنــی بر پرهیز از 

توطئه اندیشی را امضا کردند در 
مواضع منفرد خود به آن اتکا کرده 
بودنــد )مثل عباس عبدی(. برای 
این قرار گرفتن اصالح طلبان در 
چارچوب بخش تبلیغاتی سازمان 
سرکوب شواهد کافی وجود دارد. 
آن ها در دورٔه اعتراضات به انسانیت 

و اخالق کاری نداشتند: 
مشغول انتقام گیری از جناح مقابل 
و تقرب به سازمان سخت افزاری 
ســرکوب بودند. آن هــا به جای 
طرف ضعیف و بی صدا را گرفتن 
در سمت قدرت ایستادند و حرکت 
معترضان را با اقدامات مســلحانٔه 
مجاهدین خلق در دهٔه شــصت 
مقایســه کردند )حداقل عبدی و 
علوی تبار(. اصالح طلبان در سال 
۹۶ بخشی از هسته اصلی قدرت 
هســتند؛ آن ها که نیستند کامال 
محذوفند. اصالح طلبان به جای 
آنکه به حکومت بگویند ما داریم 
رفتار شــما را می پاییم از اقدامات 
حکومت دفاع می کنند. در دنیایی 
که توئیتر هســت بعــد از اینکه 
جعفری سرکوب اعتراضات را به 
طور رسمی اعالم کرد، تاج زاده و 
معین تازه به زدن توئیت مشغول 
می شــدند. آن ها به طور تلویحی 
می گویند باید شــرایط روحانی را 
فهمید؛ اما نمی گویند باید شرایط 

اقشار کم درآمد را درک کرد. 
اصــالح طلبان به خوبی ســخن 
خامنــه ای را آویــزٔه گوش خود 
کرده بودند که نمی شــود هم از 

منافع سیستم برخوردار باشند و 
هم اپوزیسیون. به همین علت از 
نمایش نقش اپوزیسیون منصرف 
شده و به رادیو و تلویزیون دولتی 
تبدیل شدند. این موضوع از سوی 
جناح مقابل بی پاسخ گذاشته نشده 
تا حدی که عزت الله ضرغامی از 

دگر اندیشی دفاع کرده است.
•

5. افسران جنگ نرم غائب 
بودند. 

پس از جنبش سبز در سال ۱3۸۸ 
تاکید حکومت بر آن بود که برای 
مقابلــه با انعــکاس اعتراضات در 
ســایت ها و شــبکه های مجازی 
بســیجیان و هــواداران حکومت 
نیز بایــد در دفــاع از حکومت و 
اسالمگرایی حضوری پر قدرت در 
فضای وب داشــته باشند. غیبت 
بسیار گویای این »افسران جنگ 
نرم« در جریان اعتراضات سال ۹۶ 
در شبکه های مجازی و واگذاری 
تبلیغات حکومتی بــه تلویزیون 
دولتی و سازمان تبلیغات اسالمی 
)برای به راه اندازی راهپیمایی های 
خودجــوش( نشــان می دهد که 
افسران جنگ نرم به جای فعالیت 
در شبکه های اجتماعی به حیطٔه 
هک کردن و باج گیری در فضای 
وب مشــغول هســتند و اصوال 
در حیطٔه اقناع افــکار عمومی و 
شستشوی اذهان فعالیت چندانی 

ندارند.
•

6. ناسزا ها و تهمت ها. 
از خس و خاشاک و میکرب نامیده 
شــدن معترضان در جنبش سبز 
)توســط احمدی نژاد و خامنه ای( 
در رادیــو و تلویزیــون دولتی به 
کرکس )محمــد رضا جالیی پور( 
و بی ریشــه )عطــا مهاجرانی( در 
شــبکه های اجتماعی و داعشی و 
بد تر از آن )حسین شریعتمداری( 
و مترسک )مداح نماز جمعه ۱5 
دی ۱3۹۶( در دســتگاه تبلیغات 
دولتی رســیدیم. در جنبش سبز 
معترضان را به آتــش زدن قرآن 
متهم کردند و در خیزش دی ۹۶ 
به آتش زدن پرچم ایران. پرچمی 
که فقط یک بار آتش زده و فیلم آن 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
پرچم ایران نبود؛ پرچم جمهوری 
اسالمی بود با آرم الله و مملو از الله 
اکبر. طرفداران جمهوری اسالمی 
نمی خواهند تفاوت میان ایران به 
عنوان یک دولت- ملت و جمهوری 
اسالمی به عنوان یک رژیم سیاسی 
را ببیننــد. ایران تا ســال ۱357 
وجود داشــت بدون پرچمی پر از 

نشانه های مذهبی.

•
7. »مرگ بر خامنه ای« 

کودکان. 
سه ویدیو در شبکه های اجتماعی 
دســته هایی 20 تا ســی نفره از 
کــودکان را نشــان می دهند که 
دارند شعار مرگ بر خامنه ای سر 
می دهند. هر سه ویدیو مشخص 
اســت که در شــهرهای کوچک 
گرفته شده اند. این ویدیو ها نشان 
می دهند که جمهوری اســالمی 
نه در سرازیری سقوط است بلکه 
قبال در ذهن کــودکان ایرانی در 
مناطق کم جمعیــت پرونده اش 
بسته شــده است. این کودکان بر 
خالف کودکان شهری که پدران 
و مادرانشان آن ها را از کودکی به 
دوگانه گویی و رفتــار دوگانه در 
خانه و مدرسه آموزش می دهند با   
همان سادگی روستایی و مناطق 
دورافتاده آنچه را در دل و جانشان 
می گذرد بیان می کنند. این گونه 
رخداد ها در ماه های پایانی حکومت 
پهلوی شــاهد بودیم. منظر این 
نیســت که این حکومت یکی دو 
ماه دیگر حتما سقوط می کند اما 
نشانه های بسیاری از این سقوط در 

ایران دیده می شود.
•

8. ضعفی که قوت می بخشد. 
بنا به مشاهدٔه چند بارٔه فیلم های 
اعتراضات در شبکه های اجتماعی 
میــان 50 تا 500 هزار تن )بنا به 
حداقل 500 تــا 5000 هزار نفر 
در ۱00 شهر( در ایران به خیابان 
آمدند و خودکامکی مذهبی، فساد 
دامنگیر و ساختاری، دیوانساالری 
دینی و تمامیــت خواهی را نفی 
کردند و فعاالن سیاسی و مدنی، 
روشنفکران، نویسندگان، چهره های 
ورزشی و هنری نه تنها آن را نادیده 
گرفتند بلکه در ســمت حکومت 
ایستادند. استمرار طلبان می گویند 
نمی دانند معترضان چه می خواهند 
آما ویدیو ها نشــان می دهند که 
ان ها خواســته های روشنی دارند. 
در شــبکه های اجتماعی بسیاری 
بودند که معترضان را بیســواد و 
کتاب ناخوانده و بی اطالع معرفی 
می کردنــد. چهره هایــی که در 
داخل از این صداهای افراد بی صدا 
حمایت کردند بسیار قلیل بوده اند. 
قوت این قشــر آن اســت که در 
معرض مهمالت و یاوه گویی های 
ضــد غربی، ضــد امریکایی، ضد 
اســرائیلی و ضــد لیبرالــی آل 
احمد، شــریعتی، نراقی، شایگان، 
سروش، بازرگان و مانند آن ها قرار 
نگرفته اند. نســلی که در معرض 

انبوهی از یاوه قرار گیرد همٔه آن ها 
را نادیــده می گیــرد. البته ضعف 
این قشــر موجب شرم و خجلت 
همٔه کسانی است که در پیرامون 
و حلقات رانت های حکومت قرار 

داشته و دارند.
•

9. قدرت بی انتهای قدرت های 
بیگانه. 

اســالمی  جمهــوری  مقامــات 
مدیریت اعتراضــات دی ۹۶ را به 
ایاالت متحده، اسرائیل، عربستان 
ســعودی و سلفی ها و حتی اقلیم 
کردستان نسبت می دادند )در این 
دوره بریتانیا و فرانسه به مرخصی 
فرستاده شــده اند؛ روس ها بعد از 
ســرکوب مخالفان چپ از ســال 
۱3۶۱ از فهرست توطئه گران خط 
زده شــدند(. ذکر اقلیم کردستان 
از شــاهکارهای این دوره اســت. 
این نســبت ها )هر چنــد بیهوده 
و بی شــاهد( که بعضــا متکی بر 
فعالیت افرادی در اقلیم کردستان 
یا عربستان سعودی در شبکه های 
اجتماعی در گــزارش این رویداد 
است اگر درســت می بود اقرار به 
ضعــف مفرط نهادهــای امنیتی 
کشــور اســت. مقامات نظامی و 
امنیتی صرفا به دلیل همین ادعایی 
که دارند باید استعفا دهند چون به 

وظایف خود عمل نکرده اند. 
از ســوی دیگر باید به عربستان 
سعودی و اقلیم کردستان )یا دورتر 
از آن ها ایاالت متحده و اسرائیل( 
تبریک گفت که می توانند ده ها تا 
صدهزار تن را در ایران با توئی تر و 
تلگرام و اینستاگرام علیه حکومت 
بسیج کنند و باعث شوند حکومت 
صد هــا هــزار نیــروی انتظامی، 
بسیجی و سپاهی را علیه آن ها به 

خیابان بیاورد.
•

۱۰. چگونگی درس آموزی از 
خیزش. 

و  تلگرامــی  کانال هــای  همــٔه 
ســایت های روزنامه های دولتی و 
شــبه دولتی از روز دوم اعتراضات 
از  آمــوزی  ارکســتر »درس  در 

اغتشاشات« می نواختند. 
آن هــا می گویند دولــت باید به 
اقشــار محروم رسیدگی کند، اما 
منابع عمومی چگونه  نمی گویند 
صرف می شود. در باب عبرت هایی 
که حکومت باید از اعتراضات بگیرد 
یکــی از تبلیغاتچی های حکومت 

می نویسد: 
»اندازه تحرکات خالص ضدانقالب 
در شهر ها را برآورد کردیم. و البته 

}<< ادامه در صفحه: 3۸{

اوال باید تعداد هر چه بیشتری راوتر 
ماهواره ای وارد ایران شود. اندازه 
ایــن راوترها اندکــی از راوترهای 
معمولی مانند راوترهای مخصوص 
ارتباط از طریق دی.اس.ال. بزرگتر 
است. اما مانع اصلی، تأمین بودجه 
حداقل چند صد دالری برای تهیه 
هر راوتر است که از عهده هرکس 

برنمی آید.
ثانیا باید یک شرکت یا شرکتهای 
ماهواره  اینترنت  دهنده  سرویس 
ای در خارج از ایران دادن پوشش 
به راوترهای ماهواره ای در ایران را 
بر عهده بگیرند. هدف این شرکتها 
کسب درآمد است. از آنجا که جمع 
آوری حق اشتراک از داخل ایران 
ممکن نیست،  این شرکتها باید به 
حساب دیگری )از نظر طرفداران 
طرح البد به حساب دولت آمریکا( 

خدمات خود را ارائه کنند.
در مجمــوع، برای عملی شــدن 
طــرح، یــک بودجــه چند صد 
میلیون دالری یا حتی یک بودجه 

میلیاردی الزم است.
اگر فرض را بر ایــن بگذاریم که 

دولت ترامپ علیرغم کاهش شدید 
درآمد دولت فدرال ایاالت متحده 
به خاطر بخشودگی مالیاتی متجاوز 
از هزار میلیارد دالری تصویب شده 
در کنگره باز راهــی برای تأمین 
بودجــه هنگفت طــرح اینترنت 
ماهواره ای برای ایران پیدا خواهد 
کرد، می ماند بررسی راه هایی که 
جمهوری اســالمی برای مقابله با 

این طرح دارد.
به یاد داریم که در جریان جنبش 
ســبز و پــس از آن، جمهــوری 
اسالمی برای اختالل در کار شبکه 
هــای تلویزیونی ماهواره ای حتی 
از فرستادن سیگنالهای مزاحم به 
خود ماهواره ها ابا نداشت. در آن 
زمان حتی دریافت ســیگنال این 
شــبکه هــای در اروپا هم مختل 
شد. از همین طریق و یا از طریق 
ابتدایی تر ســیگنالهی مزاحم در 
سطح شهرها می توان به راحتی 
اینترنــت ماهــواره ای در ایران را 
هــدف قــرار داد و از کار انداخت. 
جمهوری اسالمی فن آوری الزم 
برای این کار را در اختیار دارد و اگر 

هم نداشته باشد از متحدان بین 
المللی خود خواهد گرفت.

در چنین شــرایطی بی اعتنایی 
بســیار محتمل دولت ترامپ به 
خواستهای اینچنینی قابل درک 
است. طرح چنین خواستهایی اگر 
از سر ناآشنایی با تکنولوژی نباشد 
فقط به منظور نوعــی ابراز وجود 

صورت می گیرد.
طرح بسیار عملی تر برای دور زدن 
سانسور اینترنتی، همان است که 
شــهروندان ایران سالهاست بدان 
روی آورده اند: استفاده از وی.پی.

ان. و سایر کانالهای رمزگذاری شده 
برای شکستن فیلترها و دسترسی 
به اینترنت. تنها پیش شرط آن این 
است که نوعی ارتباط فیزیکی با 
شبکه جهانی اینترنت وجود داشته 
باشد. از آنجا که استفاده از اینترنت 
هیچ جا حتی در ایران قابل چشم 
پوشی نیست، بعید است جمهوری 
اسالمی بتواند به طور دائم جلوی 
استفاده از فیلترشکن های متکی 

به رمزگذاری را بگیرد.
•

آیا اینترنت ماهواره ای برای ...   << ادامه از صفحه: ۱۱
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانیخشونتهایخانوادگی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

گفتگوباسیمینکاظمی-جامعهشناس
 ۷ ژانویــه - بیدارزنی:  در روزهای 
گذشته شاهد اعتراضات خیابانی 
مــردم بودیــم، اعتراضاتی که ۷ 
دی ماه از مشهد، کاشمر، نیشابور 
و شاهرود شروع شد و در روزهای 
بعد به شهرهای کوچک و بزرگ 
نظیر سنندج، بانه، شیراز، دورود، 
کرمان،  رشــت، الهیجان،  زنجان، 
قزوین،  خرم آباد،  اردبیل، همدان، 
اصفهان، تاکستان، کرج،  کرمانشاه، 
خمینی شــهر،   نجف آباد،  تهران، 
تویسرکان، نهاوند، قم، قهدریجان،  
ارومیه، ساری،  ایالم، زاهدان، اهواز، 
ایذه، چابهار، قشم، الیگودرز، آمل، 
باغ ملک،  آبیک،  محمدیه،  ســاوه، 
تنکابــن،  بندرعباس،  شــهرکرد،  
مالیر، ابهر، سمنان، بهشهر، خوی، 
شاهین شهر، شهرضا، خمام، قزوین، 
اراک، تاکســتان، گناوه، خرمدره 
و مراغه و … گســترش یافت. در 
جریــان این اعتراض هــا بیش از 
۲۰ نفر کشته شدند. بسیاری در 
خیابان و خانه ها بازداشت شدند و 
موج دستگیری ها به دانشجویان و 

فعاالن مدنی رسید.
بــرای تحلیــل آنچه گذشــت و 
همچنان هــم در برخی مناطق 
علی رغم ســرکوب به اشکالی هر 
چند کوچک ادامه دارد، به ســراغ 
فعاالن مدنی و تحلیلگران سیاسی 
و اجتماعــی رفته ایم تا نقطه نظر 
آن هــا را در رابطه با چیســتی و 
بســتر اعتراض ها و چشم انداز آن 
جویا شویم. گفتگو با دکتر سیمین 
کاظمــی جامعه شــناس در این 

خصوص انجام گرفته است:
•

شــما اعتراضات اخیــر را چگونه 
می بینید و چه تفاوتی میان آن با 

اعتراضات ۸۸ می بینید؟
-تفاوت اصلی در مشارکت کنندگان 
و مطالبــات دو اعتراض ۸۸ و ۹۶ 
اســت. در ســال ۸۸ اعتراضات 
از طــرف طبقه متوســط و مرفه 
پایتخت و چند شهر بزرگ علیه 
بخشــی از نظــام سیاســی بود. 
در آن برهــه، انباشــت مطالبات 
سیاســی و نارضایتی از وضعیت 
مدنــی  آزادی هــای  و  حقــوق 
زمینه ســاز اصلی اعتراض بود. در 
واقع ناراضیان سیاسی که پس از 
اعالم نتیجه انتخابــات، آرزوهای 
خود را )که تحقــق آن را در روی 
کار آمدن کاندیدای برگزیده شان 
می دانستند( برباد رفته دیدند و به 

خیابان آمدند.

اما اعتراضات فعلی، ماهیت طبقاتی 
برجسته ای دارد. مشارکت کنندگان 
در روزهــای اول جوانان طبقات 
فرودست و طبقه متوسط هستند 
که محرومیت نسبی را به مفهومی 
که »تد رابرت ِگر« مطرح می کند، 
احســاس می کنند و در روزهای 
بعد حضور سایر رده های سنی از 
نوجوانان و سالمندان همان طبقات 
در کنار آن ها بیشتر می شود. آنچه 
در اعتراضــات ۹۶، بیش از پیش 
ناظران را شگفت زده می کند این 
اســت که محرومان و پابرهنگان 
که پایگاه اجتماعی اصلی انقالب 
سال ۵۷ محسوب می شدند و طی 
چهار دهه گذشته حامیان طبیعی 
و ابدی انقالب و حکومت انقالبی 
بعد از آن محسوب می شده اند، با 
مشقت بار شدن شرایط اقتصادی - 
اجتماعی و با ناامیدی از حکومت 
انقالبــی در برقراری عدالت و رفاه 
اجتماعی و احساس طردشدگی، 
اکنون به ناراضیان سیاســت های 
اقتصــادی و اجتماعــی و نظام 

سیاسی تبدیل شده اند.
در این اعتراضات مســئله دیگری 
کــه باید مورد توجه قــرار گیرد، 
اعتراضات  جغرافیایی  گستردگی 
و اعتراضــات خیابانی شــهرهای 
کوچک است. در واقع در این شهرها 
طبقه فرودست محرومیت مضاعف 
را تجربه می کنند، این ها عالوه بر 
اینکه طبقات فرودست اقتصادی 
و اجتماعی شــهرهای خودشان 
محرومیت های  هم زمان  هستند، 
ناشی از توسعه نیافتگی شهرشان 
و نوعی تبعیض جغرافیایی و طرد 
مبتنــی بر قومیــت را هم تجربه 
کرده اند، مثل ایذه در خوزستان یا 

نورآباد در لرستان.
تفــاوت دیگــر ایــن دو جنبش 
اعتراضی حامیان آن ها هستند. در 
حالیکه جنبش ۸۸ مورد حمایت 
قاطبه جریان اصالح طلبی بود، اما 
در جنبش فعلی شــاهد حمایتی 
از هیچ یک از دو جناح سیاســی 
از مردم نبودیم. جناحی که گفته 
می شد، حامی اعتراضات در مشهد 
بوده اند، به ســرعت حمایت خود 
را پس گرفتنــد یا خود را از صف 
معترضان جدا کردند. در واقع این 
اقتصادی  اعتراض غیرخودی های 
و سیاســی به خودی هاســت در 
نتیجه حامیان آن عمدتًا خارج از 
دایره حاکمیت سیاسی قرار دارند 
و شامل روشنفکران، دانشجویان و 

گروه ها و فعاالنی می شود 
که مهمترین دغدغه شان 

عدالت اجتماعی است.
سراســری  اعتراضات  در 
و  مطالبــات  کنونــی، 

نارضایتی ها بــه صریح ترین زبان 
بیان می شود و از نماد و نشانه هایی 
که در ســال ۸۸ به وفــور به کار 
می رفت، خبری نیست. در دست 
هیچ یک از کنشگران این جنبش 
پالکارد یا عالمتی دیده نمی شود، 
حتی عکس کشته شدگان غیر از 
یکی دو مورد، در رسانه ها منتشر 
نمی شود. شــعارهای این جنبش 
نیــز جز یکی دو مــورد، متفاوت 
از شــعارهای ســال ۸۸ است و 
اصلی ترین شعاری که ماهیت این 
حرکت اعتراضــی و مطالبات آن 
را نشان می دهد شعار »نان، کار، 
آزادی« اســت. در واقع شعارهای 
که در این حرکت بیان می شوند، 
هــم ســاختار اقتصــادی و هم 
ساختار سیاسی را مورد انتقاد قرار 
می دهند. برای اعتراض به ساختار 
اقتصــادی، اعتــراض به وضعیت 
نامطلوب اقتصادی و معیشــتی و 
فساد عادی شــده مدیران دولتی 
مضمون شعارها اســت. اعتراض 
به ساختار سیاسی هم در واقع از 
گذشته به ویژه از سال ۷۶ مطرح 
شــده که تاکنون بی پاسخ مانده 

است.
•

فکــر می کنید منشــا و بســتر 
سراســری شــدن این اعتراضات 
چه بود؟ چه چیزی قابلیت چنین 
بســیج جمعیتی را در شهرهای 

مختلف ایجاد کرد؟
- واقعیت این اســت که شــکاف 
طبقاتی و اختالف سطح زندگی 
طبقه مرفه با فقرا و طبقه متوسط 
در جامعه امــروز به باالترین حد 
خود رســیده اســت و نارضایتی 
عمیــق و خشــم را در اذهــان 
جامعه ی نابرخوردار به وجود آورده 
است. به موازات شکل گیری یک 
طبقه فوق العاده مرفه که از نمایش 
ثروت و تمایز سبک زندگی خود 
شــرم و ابایی ندارد و پیروزمندانه 
منابعی را که بر آن چنگ انداخته 
چــه در فضای اجتماعــی و چه 
در فضای واقعی بــه رخ طبقات 
نابرخوردار می کشد، هم محرومیت 
واقعی و هم احساس محرومیت در 
جامعه شکل می گیرد و سرانجام 
از حــد تحمل فراتر مــی رود. در 
واقع محرومان و زحمتکشانی که 

با راه حل های فــردی از مقابله و 
چاره جویی برای مشــکالتی مثل 
بیــکاری، گرانی، تــورم و تأمین 
هزینه های زندگــی در می مانند 
و همزمــان از نظام سیاســی که 
اراده ی قــوی و قابل اتکایی برای 
بهبود اوضاع در آن دیده نمی شود، 
سرخورده شده اند، سرانجام کنترل 
و خویشتنداری فردی را کنار نهاده 
و در پــی یافتــن راه حل جمعی 
بر می آیــد که نمونه اش تجمعات 
صنفی، اعتصاب و اعتراض خیابانی 

است.
عالوه بر این ها فســاد گسترده ی 
مدیــران دولتی، سوءاســتفاده از 
قــدرت، در اولویت قــرار گرفتن 
گروه های مختلف سهامدار قدرت 
سیاسی در تقسیم بودجه، کاهش 
بودجه های عمومــی و محروم تر 
کردن ضعیف ترین اقشار اجتماعی 
ماننــد زنان سرپرســت خانوار از 
عوامل اصلی نارضایتی و خشــم 

جمعی طبقات فرودست است.
•

شباهت ها تفاوت های این اعتراضات 
با جنبش هایی که حول مســائل 
اقتصادی بود نظیر جنبش ۹۹ درصد 

در امریکا چیست؟
- از آنجــا که هــر دو حرکت، چه 
جنبــش ۹۹ درصدی آمریکا و چه 
اعتراضات سراسری کنونی در ایران، 
واکنشی اجتماعی به نابرابری های 
اقتصادی و علیه سرمایه داری و در 
زمینه اقتصاد نئولیبرال هســتند، 
می توان گفت مشابهت دارند. ولی 
تفاوت هایی هم دارند از جمله اینکه 
در ایران هنوز اعتراضات ۹۹ درصدی 
نشده اســت و بخش باالی طبقه 
متوسط که از رفاه نسبی برخوردار 
است، هنوز تضاد طبقاتی با آن اقلیت 
سرمایه دار احساس نکرده و واکنشی 

هم به آن نداشته است.

•
جنبش های دیگر در مواجهه با این 
اعتراضات چه رویکردی می توانند 

داشته باشند؟
مساوات  اجتماعی  جنبش های   -
طلب شامل جنبش زنان، جنبش 
دانشجویی و جنبش محیط زیست 
ضــد  و  کارگــری  جنبــش  و 
ســرمایه داری می توانند متحدان 
طبیعی این حرکت اعتراضی باشند. 
در واقع بی توجهی این جنبش ها 
به حرکت اعتراضی فرودســتان و 
طردشدگان و محذوفان اجتماعی 
به اعتبار آن ها صدمه زده و جامعه 
را نسبت به آن ها ناامید و بی اعتماد 
می کند. مشــخصًا درباره جنبش 
زنان باید گفت که از آنجا که درصد 
بزرگی از فقــرا و محرومان زنان 
هستند که عالوه بر نابرابری های 
اقتصــادی، بــه خاطــر نابرابری 
جنسیتی تثبیت شــده، بیش از 
مردان هم طبقه شان دچار آسیب 
و متحمل رنج می شوند، از این رو 
مطالبه عدالت اجتماعی می تواند 
به بهبود شرایط آن ها کمک کند. 
پس حرکتی کــه در اعتراض به 
وضعیت اقتصادی شکل می گیرد 
نمی تواند مورد بی توجهی جنبش 

زنان قرار گیرد.
•

چشم انداز آن را چگونه می بینید؟ 
چه سناریوهایی برای آن متصور 

هستید؟
- چشــم انداز این حرکت بستگی 
بــه میزان انگیــزه ی معترضان و 
رفتار حکومت دارد. معترضان پیام 
خود را بــه دولت منتقل کرده اند 
و منتظر پاســخ مناسب هستند. 
بزرگترین اشتباه در شرایط کنونی 
نادیده گرفتن مطالبات و فراموش 
کردن دلیل واقعی اعتراضات است. 

تالش عجوالنه برای جمع و جور 
کردن سریع اوضاع و فرونشاندن 
آن و نســبت دادن اعتــراض به 
عوامل بیرونی به انباشت خشم و 
نارضایتی بیشتر و بروز دوباره آن 
در موقعیتــی دیگر منجر خواهد 
شــد. واقعیت این اســت که این 
معترضان نه به صندوق رأی دل 
بسته اند، نه با ارائه آمار تخیلی مبنی 
بر بهبود و نه بــا وعده های بدون 
تضمین راضی می شوند. آن ها در 
پی یک تغییر جدی هســتند که 
امکان زندگی شایسته و انسانی را 

برایشان فراهم کند.
•

چنین اعتراضاتی چگونه می تواند 
منشــا اثر در سیاست های کالن 

باشد؟
- تغییراتی که منطقًا انتظار می رود 
در پاسخ به اعتراضات و مطالبات 
در سیاســت های کالن  مردمی، 
ایجاد شود، شامل این ها هستند: 
پایان دادن به سیاســت هایی که 
نابرابری و فاصله طبقاتی را افزایش 
می دهد، متوقف کردن روند رو به 
گسترش خصوصی سازی، افزایش 
خدمات عمومی و اجتماعی، توجه 
جدی به مشکل بیکاری، گرفتن 
مالیات از ثروتمندان بدون اغماض 
و استثناء، بازنویسی بودجه سال 
۹۷ با تأکید بر وضعیت معیشتی 
اقشار فقیر و کم درآمد، برداشتن 
موانع ایجاد تشکل های مستقل و 
غیردولتی بــرای گروه های مورد 
تبعیض همچون کارگران و زنان، 
پرونده های  به  رســیدگی جدی 

فساد مالی و … .
در  تغییــرات  ایــن  واقــع  در 
سیاســت های کالن در شرایطی 
جدی گرفته می شــود که صدای 
به درســتی شــنیده  اعتراضات 
شده باشــد و اراده ای برای بهبود 
وضعیت کنونی وجود داشته باشد. 
اینکــه چقدر اعتراضــات کنونی 
بتواند چنین تغییراتی را در سطح 
کالن رقم بزند، بستگی به میزان 
عقالنیــت و انتقادپذیری و عبرت 

گیری دولت دارد.
•

جنبشهایاجتماعیمساواتطلب
منیتوانندنسبتبهحرکتاعتراضی

اخیربیتوجهباشند

ـــــــــــــــــــــــ
اجنمنزنانسالنورابهشماتبریکگفتهآرزویسالیسرشار
ازسالمتیوشادیدرسایهصلحوهمبستگیرادارد...

گر ازین کوری وحشت         هب سال متی      گذشتی

هب شکوـفه اه هب باران ربسان سالم مارا...
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افتضاحات  بســیاری  و  می گوید 
دیگر. دبیر شــورای امنیت ملی 
شــمعخانی از کشــور در آستانه 
سقوط ســخن می گوید و رئیس 
مجلس از خالی یودن خزانه دولت. 
همۀ این رخداد ها به همراه نا کامی 
یاران ویژۀ خامنه ای در راه یافتن 
بــه مجلس خبــر گان و مجلس 
شورای اسالمی مشروعیت آیت الله 
خامنه ای را منهدم کرده اند. عدم 
»بصیرت« اش او را ناتوان از دیدن 

این همه سیگنال ها کرده است.
هم افزائی دو وضعیتی که توصیف 
شد رژیم را بسان مجموعه ای در 
آستانه فروپاشی به نمایش گذاشته 
اســت. تجلی این امکان فروپاشی 
همراه با اختالفات درون حاکمیت 
به طــور کالســیک لحظه عمل 
مخالفین است و شهروندان ناراضی 
ایران به شیوه ای غریزی، ماهرانه و 
با هوشمندی از این موقعیت بهره 

برده اند.

ویژگی های جنبش کنونی
•

۱. فراگیری مدنی بدین معنا که 
گرانیگاه جنبش از اقشــار میانی 
شهری به حاشیه و به میان اقشار 
کم درآمــد جامعه که تا حدودی 
تکیه گاه رژیم تلقی می شدند، جابجا 

شده است. حامل و عامل بیرونی 
آن را جوانان خشمگینی تشکیل 
می دهند که از فســاد، بیکار ی، 
بیعدالتی، ناهنجاری های اقتصادی 
و محدودیت هــای فرهنگی رنج 
می برند. اگر تا کنون نشده باشد، 
این جنبش دیر یا زود در برگیرنده 
اقشار میانی جامعه هم خواهد شد.

•
2. گسترده گی جغرافیائی بدین 
معنی که بــر خالف جنبش های 
پیش از اینکه معمــوال در مرکز 
پدیدار می شــدند ایــن جنبش 
در دور تریــن نقاط کشــور درون 
شــهر های کوچک و بــزرگ براه 
افتــاده اســت. هم اکنــون همۀ 
اســتان ها و در حدود 70 شــهر 
در اعتراضات شــرکت دارند. نظر 
بــه اینکه در شــهرهای کوچک 
فعالیــت و چالش گری سیاســی 
مکنون نمی مانــد می توان فرض 
را بــر این نهاد که چالش گران در 
محیطی به کنش سیاسی بالقوه 
مخاطره آمیز دســت می زنند که 
برایشان پشتیبانی اکثریتی بزرک 
از شهروندان مسلم باشد. از اینروی 
اینان را می توان به سان قلۀ کوه یِخ 

نارضایتی تلقی کرد.
•

شــرکت  کنــون  تــا   .3

کننده گان به نظر می اید که از رویۀ 
متداول مناقشــه ها میان »اصالح 
طلبان« و »اصولگرایان« در درون 
جمهوری اسالمی پیروی نمی کنند 
و مجموعــۀ این نظام را به چالش 
دربرگیرندۀ  اینروی  از  کشیده اند. 

کیفیتی انقالبی هستند.
•

4. جنبش رهبری نــدارد و تنها 
بیان کننده مطالبات سلبی است. 
این خیزش جمهوری اسالمی را 
نمی خواهد اما تا کنون در اثر عدم 
سازمانیافتگی طبیعتاً بدیلی را که 
جانشین جمهوری اسالمی باشد 
ارائه نکرده است زیرا که جمهوری 
اسالمی مصرانه کوشیده است که 
با قســاوت تمام از ســازمان یابی 
دگراندیشان  و  سیاسی  مخالفین 

جلوگیری کند.
این خیزش در خور پشتیبانی است

هرچنــد که مــن بر ایــن باورم 
که تحوالت آهســته و پیوســته 
اجتماعی بهترین راه برای رسیدن 
به دمکراســی و جامعه ای آزاد و 
شکوفا اســت. اما پیمودن چنین 
راهی منوط به رفتار حگومتگران 
است. اگر حکومتگران همۀ راه های 
مسالمت آمیز برای رفرم اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی را 
ببندند - بسان آنچه که شاه کرد 
- طبیعتًا شــهروندان سرخورده و 

ناراضی عصیان کرده و کشــور از 
تعادل خارج و به سوی دگرگونی 

ناگهانی و انقالب می شتابد.
و این درست شرایط کنونی است. 
رژیم همۀ راه های رفرم و اصالح را 
بسته است و شهرونداِن سرخورده 
و مایوس از راه هاِی آزموده و وعده 
هاِی عملی نشــده، مسیر تغییر 
ناگهانی و عبور از جمهوری اسالمی 

را در پیش گرفته اند.

باید با این روش مخالفت کرد؟
پاسخ قطعا منفی است. این جنبش 
که می خواهد از جمهوری اسالمی 
فرا تر رود ســزاوار همدلی اســت. 
می دانیم که خیزش خودجوش و 
بدون رهبری اســت. می دانیم که 
چنین جنبش هائی از سویه های 
گوناگون مورد مخاطره اند. می دانیم 
که اگر به شــورش بی هدف تهی 
دســتان در غلتد هــم می تواند 
ویرانگر باشــد و هم از جانب رژیم 
ویران شــود. می دانیم اوج گیری 
بی رهبری آن می تواند به وضعیت 
پات میان جنبــِش دی و والیت 
فقیه بیانجامد کــه خود می تواند 
نظامیان  بناپارتیستی  به کودتای 
به بهانه »پایان دادِن هرج و مرج« 
منجر شــود. بیم داریم که در اثر 
قســاوت نســبت به معترضین، 
جنبش به سوی افراط و خشونت 
رانده شــود و با احتمالی هرچند 
ضعیف محملی برای دخالت های 

خارجی فراهم کنــد. اما با حفظ 
احتیاط و نگرانی باید به تغییر ی 
مثبت در میهن در نتیجه فشــار 

خیزِش دی امیدوار ماند.
آنچه که برای شهروندان دلیر 
و جوانان پرشور می توان آرزو 

کرد
• گام نخست آنســت که روش 
اعتراضات موکدا مســالمت آمیز 
بماند تا خود نه ویرانگر باشد و نه 
هیچگونه بهانه ای بــه رژیم برای 

سرکوب بدهد.

• گام دوم ســازمان یابــی اولیه 
درون هر شهر و کوشش در ایجاد 
شبکه ای با سازمان های مشابه در 
دیگر شهر هاست که به حداقلی از 

سازمان یافتگی دست یابند.

• ســپس می توان امیدوار بود و 
کوشید که جنبش از حالت خیابانی 
فرا تر رود و با پیوند با حرکت های 
اقشــار مختلف مزدبگیران که در 
یکی دوساله اخیر درخواست های 
خود را بخشــا به یاری اعتصابات 
بیان کرده انــد، بپیوندند و در این 

مسیر سازمان یابند.

• اگــر جنبش هــای خیابانی به 
حرکت هــای اعتصابی بیانجامند 
امکان سرکوبشان کاهش و احتمال 
پیروزیشان بشدت افزایش می یابد. 
به ویژه اینکه به ســبب گسترده 

گی جغرافیائی و تمرکز نیرو های 
سرکوب رژیم در شهر های بزرگ، 
حاکمیت باندازۀ کافی منابع اعمال 

سرکوب در اختیار ندارد.
معضل فقدان رهبری

متاســفانه با قســاوت و شــدت 
سرکوبگری که جمهوری اسالمی 
بکار به نمایش گذاشته است امکان 
ایجاد سازمان و شخصیت هائی را 
که در چنین وضعیت سرنوشــت 
سازی بتوانند یک جنبش سیاسی 
سراسری را رهبری کنند، از میان 
برده اســت. امــکان دیگری که 
می توانســت اضطرارا هنوز مطرح 
باشد رهبران جنبش سبز می بودند 
که به نظر می اید به ســه ســبب 
دیگر شدنی نباشد: یکی واکنش 
منفی بیشینه ای از اصالح طلبان به 
خیزِش دی و دوم اینکه محصورین 
در صورت همدلی نیز امکان بیان 
خواسته های خود را در حصر ندارند 
و ســوم اینکــه معترضین ظاهرا 
هرگونه باورشــان را به همۀ انواع 

اسالمگرایان از دست داده باشند.
چه خیــزش دی بالفاصله موفق 
باشــد و چه در زیــر ضربه های 
بیرحمانه عمال رژیم سرکوب شود، 
نابود نخواهد شد و اثرات ماندگار 
خود را به مراتب شدید تر از جنبش 
ســبز بر جای خواهد گذاشت و 
خورشیدش روز دگر از جای دگر 

سر برون خواهد آورد- رژیم 
جمهوری اســالمی دچار 
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وان...  ر سالمت 
چالش سال جدید برای ذهن شما 

این است: 
امسال را سال پایان دادن به افکار 
منفی ای کنید که ذهن تان را احاطه 

کرده اند.
 همه انســان ها تمایــل دارند که 
بیشتر به تجریه های بد بچسبند 
تا تجربه های مثبــت. این نوعی 
ســازگاری اســت که کمک مان 
می کند که از خطر بپرهیزیم و در 
بحران ها به سرعت واکنش نشان 

دهیم.
اما منفی بافی مــداوم می تواند راه 
شــادی را ببندد، بر استرس مان 
بیفزاید و ســالمتی مان را از میان 
ببــرد. برحی از آدم ها بیشــتر از 
بقیه به افــکار منفی تمایل دارند. 
روش فکر کردن می تواند ژنتیکی 
یا حاصل تجربیات کودکی باشد. 
کودکان اگر مورد تمســخر و آزار 
قرار گیرند، ممکن است عادت به 
تفکر منفی پیدا کنند و دچار تروما 
یا احساس مورد سوءاستفاده واقع 

شدن شوند. 
بر اســاس پژوهشــی که در سال 
20۱3 انجام شده، زنان هم اغلب 
بیش از مردان تمایل به تفکر منفی 

دارند.
ما این طور ســاخته شده ایم که 
تجربیات منفی ما را احاطه کنند 
اما با آموزش و تمرین می توانیم این 

چرخه را به هم بزنیم.
•

نخســتین قدم برای توقف افکار 
منفی، غافل گیر کننده است: 

سعی نکنید آنها را متوقف کنید. 
اگر نگران نتیجــه انتخابات یا از 
دست دادن وام هستید، به خودتان 
نگویید: دیگر درباره اش فکر نکن. 
نگرانی و وســواس وقتی سعی در 
کنترل آنها داشــته باشید، بدتر 

می شوند.
در عوض، متوجه این نکته شوید 
که در یک چرخه تفکر منفی قرار 
گرفته اید. به خودتان بگویید: من 

دچار وسواس فکری شده ام.
با شــناخت افکار منفی و پذیرش 
آن، در مسیر پاک کردن آن افکار 
قرار می گیرید. پذیرش، قدم اصلی 
حضور ذهن و مدیتیشــن است؛  
تمرینــی که کمک تــان می کند 
را  واکنش پذیری تان  و  اســترس  
پایین بیاورید. لزوما مجبور نیستید 
که چشــم تان را ببندید و هر روز 
مدیتیشن کنید تا از مزایای حضور 
ذهن برخوردار شوید. می توانید به 
خود یادآوری کنید که به افکارتان 
بدون قضاوت توجه داشته باشید 
بدوم آنکه آنهــا را تغییر دهید یا 

درجا از بین شان ببرید.
می تواند  منفی  افکار  پذیرش 
به کاهش وزن آنها هم کمک 
کند. عصبانی شــدن از دســت 
خودتــان به خاطر نگرانی و اینکه 
به خود بگویید نگران نباش، تنها 
بر آتش افکار منفی می افزاید. پس 

منفی  افکار  آنکه  از 
را پذیرفتید، خود را 
وادار به چالش با آنها 

کنید.
مثال  بــه  بگذارید 

گرفتن وام برگردیم. شاید نگرفتن 
وام باعث شود که درباره قابلیت های 

خود دچار تردید شوید. 
از خودتــان بپرســید: »چرا یک 
شکســت باید این معنی را بدهد 
که من آدم شایسته ای نیستم؟« 
یا ممکن است از خود سوال کنید: 
»در گذشــته چه کارهایی انجام 
داده ام که نشانه توانمندی من بوده 

است؟«
اگر در به چالش کشــیدن افکار 

منفی مشکل دارید، 
را  رویکــرد  ایــن 
امتحان کنید: تصور 
کنید که دوست تان 
کسی است که خبر 
است.  گرفته  را  بد 
در این صورت چه 
توصیه هایــی به او 
به  بعد  می کردید؟ 
فکر  توصیه هایــی 
شــامل  که  کنید 
خودتــان  حــال 

می شود.
گاهی هم پیــش می آید که که 
افکار منفی شما واقعا درستند، اما 
پیش بینی شما درباره آنچه که بعدا 

پیش می آید درست نیست. 
این ســناریو را در نظــر بگیرید: 
همسرتان شــما را به خاطر کس 

دیگری ترک کرده است. 
ممکن است فکر کنید: »همسرم 
دیگر مرا درســت نــدارد.« این 
درست است اما اینکه »هیچ کس 
دیگری هرگز مرا دوست نخواهد 

داشت« درست نیست.
حاال از نقطه بی حرکتی به حرکت 

در مقابل افکار منفی خود بروید. 
اگر نگران این هســتید که کسی 
دوستتان نداشته باشد، این موضوع 
را با دوستان و اعضای خانواده تان 
چک کنید. اگر دچار ناامنی شغلی 
هستید، فهرستی از دستاوردهای 
شغلی خود تهیه کنید. از دوست 
نزدیک تان بخواهید نامه ای به شما 
بنویسد و به نکات مثبت شما اشاره 

کند. این نامه را هر روز بخوانید.
از خودتان بپرسید که آیا کاری را 

به نتیجه رسانده اید؟ 
اگر نگران مشــکالت مالی خود 
هســتید و دنبــال راه حلی برای 
مشــکل می گردید، مفید اســت 
اما اینکه نگران نتایج انتخابات یا 
بحران های خارجی باشید، به درد 

نمی خورد.
وقتی افکار منفی شــما را احاطه 
کردند، نفس عمیقی بکشید. بعد 
نفس دیگری بکشید. تمرین تنفس 
کنترل شــده، به کاهش استرس 

کمک می کند و افکار منفی را آرام 
می کند.

در نهایت، اگر افکار منفی شــما 
را چنــان احاطه کــرده که از کار 
و اســتراحت باز مانده اید، از یک 

متخصص کمک بگیرید. 
درمانگرانی که در زمینه درمان های 
شــناختی تخصص دارند، به شما 
روش های عملــی برخورد با افکار 
ناخواســته و مــوذی را آموزش 
می دهند. اگر دلیل افکار منفی شما 
افسردگی یا اضطراب شدید است. 
شاید الزم باشد که با متخصصان 
درباره ریشه های افکار منفی خود 
حرف بزنید و در صورت لزوم دارو 

مصرف کنید.
وقتــی دریافتید که کــدام روش 
برایتان بهتر اســت، بــه خودتان 
اســتراحت بدهید. هرچه بیشتر 
با افکار منفی مبــارزه کنید، مغز 
شما بیشتر به مبارزه با افکار منفی 
عادت می کند. از خودتان بپرسید: 
»آیا افکارم به ساختن من کمک 

می کنند یا مرا از پا می اندازند؟«

سال مبارزه با افکار منفی...
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بیماری های قلبی عروقی شرایطی 
هستند که ســبب آسیب های به 
قلب و ســکته می شوند، و این به 
دلیل کاهش جریان خون به قلب، 
مغز و سایر اعضای بدن است که 
در نهایت منجر به انسداد شریان ها 

و رگ ها می شود.
بیماری های قلبــی عروقی زمانی 
اتفــاق می افتند که مــواد چرب 
بر روی دیواره هــای عروق خونی 
قرار می گیرند. در ســال گذشته، 
بیماری های قلبــی عروقی یکی 
از اصلی تریــن عوامل مرگ و میر 

۱۶0،000 نفر در انگســتان بوده 
است.

پروفســور جرمی پیرسون، مدیر 
بخــش انجمــن پزشــکی قلب 
انگلستان می گوید، " این مطالعه 
بزرگ از تحقیقات قبلی پشتیبانی 
می کند و نشان می دهد افرادی که 
به طور منظم آجیل خام مصرف 
می کنند، خطر ابتال به بیماری های 
قلبــی را به مقدار چشــم گیری 

کاهش می دهند. 
" اگــر چه دالیل بســیاری برای 
این موضوع موجود هستند و این 

مساله شــامل افرادی می شود که 
آجیل های خام را در رژیم غذایی 

خود دائما مصرف می کنند. "
" این مطالعه بر روی مصرف آجیل 
خام و فرآوری نشده متمرکز شده 
است، که بسیار با آجیل های تفت 
داده شــده با نمک بــاال متفاوت 

هستند. "

-----------------
این مقاله در مجله کالج امریکا 
منتشر شده بود.
)منبع: تلگراف(

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

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 

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 

آشــوب و ناکارآمدی و به 
سوی فروپاشی روان است.
امیــدوار باید بــود که این 
بزرِگ شهروندان مشکل  خیزش 
مرکزی و علــت بنیانی وضعیت 
ناگوار خود و کشــور را دریابد که 
در پــس بیکاری، گرانی، فســاد، 
ارتشــاء و دیگر فجایعی که رژیم 
والیت فقیه مرتکب شده و می شود 

یک علت ریشــه ای کــه   همان 
فقدان دموکراســی اســت نهفته 
است. زیرا که »جمهور ی ایرانی« 
و دموکراســی به معنــای برابری 
حقوقی شهروندان، حکومت قانون، 
انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی 
مطبوعات و رسانه ها، آزادی تشکیل 
و  اتحادیه های صنفی، سیاســی 
شهروندی، آزادی مذهب و عقیده، 

جدائی دیــن و حکومت و رعایت 
حقوق بشر تنها متضمِن دراز مدِت 
پرهیز از افتادن در ورطه ای چون 

جمهوری اسالمی و امروز است.
بــا آرزوی پیــروزی برای خیزش 
سترگ جوانان و شهروندان میهن.
4 ژانویه 20۱۸
•

خوردن آجیل دو بار در هفته...   << ادامه از صفحه: 33
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 زهرا کشوری

برخي از كاربران ايراني در صفحات مجازي و شبكه هاي اجتماعي به ويژه فيس بوك از 
خجالت »ليونل مسي« فوتباليست پر افتخار و سرشناس آرژانتيني درآمدند. آن هم 
فقط به خاطر اين كه تيم ايران در جام جهاني برزيل بايد رو در روي آرژانتين مسابقه 
دهد. باخت احتمالي را نمي توان  تنها دليل هجوم صدها ايراني  به صفحات منتس�ب 
به مسي در فيس بوك و شبكه هاي اجتماعي دانست. هرچند باز هم اين سؤال پيش 
مي آي�د كه آيا باخت از يك تيم آن هم در مبارزه اي ش�رافتمندانه، دليلي براي زدن 
حرف هاي ركيك  به طرف مقابل است؟ اتفاقي كه مسبوق به سابقه  است و پيشتر هم 
برخي از كاربران ايراني بعد از پيروزي تيم واليبال ايران، با »ايوان زايتسف«، بازيكن 
 روس�ي االصل و شماره9 واليبال ايتاليا همين برخورد را داشتند. او 19 امتياز از ايران 
گرفت و چيزي نمانده بود كه قهرماني را از هم ايراني ها بگيرد.  با وجود اين لطف برخي 
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كامنت هاي امريكايي
اين فقط كاربران ايراني نيس��تند كه با كامنت هاي خود در صفحات افراد 
مختلفي چون مسي، وليعهد عربستان، وزير امورخارجه فرانسه و... خبرسازي 
مي كنند. كامنت هايي كه كاربران امريكايي ب��راي تصاوير »براندن« عكاس 
امريكا گذاشتند هم خبرساز شد. تصاويري كه او از ايران گرفته بود:» علي رغم 
هشدارهاي دولت امريكا براي سفر به ايران و بويژه عكاسي در آنجا، من به ايران 
آمدم. كشوري زيبا با تاريخچه اي غني و مردماني مهمان نواز.« عكس هايي كه 
آن طور كه كاربران ديگر كشورهاي خارجي نوشته اند، نظر آن ها را نسبت به 

ايران عوض كرده بود.  
خانمي به نام »آلكس��اندرا« در زير عكس هاي او مي نويسد:»من تابستان 
يك سفر به ايران داشتم. ما به تهران، اصفهان، شيراز و چند شهر ديگر رفتيم.  
براي من جالب بود كه چقدر اين مردم مهربان هستند. حقيقتًا آن ها  بهترين 
مردمي بودند كه در تمام سفرهاي دور دنيا ديده بودم. آن ها عاشق امريكايي ها 
بودند. حتي كساني كه ما اصًا نمي شناختيم ما را در  خيابان نگه مي داشتند 
تا با ما صحبت كنند و بعد هم به صرف چايي و سوپ دعوت مي كردند. هيچ 
چيز براي من غم انگيزتر از ديدن تصورهاي غلط امريكايي ها نس��بت به اين 

مردم نازنين نيست.« 
»ش��اون« هم در پ��اي عكس يك م��ادر و دختر در ي��ك مركز تجاري 
مي نويس��د: من منتظر بودم يكي كامنت بگ��ذارد و بگويد: »واي خداي من، 
مگ��ه توي اي��ران مركز تجاري هم وج��ود دارد؟!« »گيلبرت��و« هم پاي اين 
عكس مي نويس��د: »رس��انه ها؛ما بايد در مورد چيزهايي كه شما تا به حال 
در م��ورد اي��ران به خوردم��ان داديد به ط��ور جدي باهم صحب��ت كنيم.«. 
 هي��چ كلم��ه توهين آمي��زي در ميان نظ��رات بازديدكنن��دگان عكس هاي 

براندن نيست. 
»برايان« هم در پاي عكس��ي كه براندن از آتش نشان هاي ايراني گرفته 
مي نويس��د: »مادربزرگ من به عنوان مادري كه يكي از پس��رهايش را در 
جنگ ويتنام از دست داد يك بار به من گفت كه معتقد است  اگر مردم فقط 
به چهره هاي دش��منان احتمالي خود نگاهي بيندازند و اين را  درك كنند 
كه آن ها  هم واقعًا انسان هستند، تب جنگ ها فروكش مي كند. مادربزرگ 
همچنين مي گويد اگر مادران زمامدار امور بودند هيچ وقت هيچ جنگي اتفاق 

نمي ا فتاد.« 
»خوليو والسكو« سرمربي آرژانتيني تيم ملي واليبال  كشور هم پيشتر گفته 
بود كه اعتقاد دارد  مردم ايران زندگي آرام و س��رزنده اي دارند. او ايران را كشوري 
آرام و بي دغدغه مي داند و مي گويد: »من زندگي خوبي در آنجا دارم و از هر حيث 
احساس راحتي و امنيت مي كنم.« اين درحالي است كه هنوز بازيكن واليباليست 

هموطن او، ايراني ها را نبخشيده.

در چن�د س�ال گذش�ته، 
بس�ياري از ش�ركت هاي 
گردش�گري اروپاي�ي س�عي 
مي كردن�د ارتباط  ش�ان را ب�ا ما 
قطع نكنن�د و فقط جوياي احوال 
داخل كش�ور بودند و هيچ برنامه 
ج�دي ب�راي س�فر ب�ه اي�ران 
نداش�تند؛  ام�ا ح�اال پ�س از به 
نتيج�ه رس�يدن مذاك�رات ژن�و، 
آن ه�ا با برنامه و ج�دي پاي ميز 
مذاك�ره آمده ان�د ، اي�ن تقاضاها 
نش�ان مي ده�د س�ال 2014 
مي�ادي ب�ا 30 درص�د رش�د در 
ورود گردش�گران خارج�ي بويژه 

اروپايي ها مواجه باشيم

 چ�را برخي از كاربران ايراني از 
»توهين كردن« لذت مي برند؟

نخستين كامنت ها كه روي صفحه 
مس��ي رفت، تحليل ها ش��روع ش��د. 
تحليل هاو نقدهايي كه س��ابقه داشت. 
دكتر ابراهيم فياض، مردم ش��ناس در 
گفت وگ��و ب��ا روزنامه  اي��ران اين نوع 
برخوردها را نشان ضعف رواني مي داند 
و از آن ه��ا به عن��وان مكانيزم دفاعي 

رواني نام مي برد. 
به گفته او اين افراد وقتي با بزرگتر 
از خودشان رو به رو مي شوند به طنز، 
به س��خره گرفتن و به كاربردن الفاظ 
ركيك روي مي آورند.  به اعتقاد او  اين 
رفتارها از يك نوع انفعال رواني نشأت 
مي گيرد كه ريش��ه در جهان پايداري 
و جه��ان بين��ي آنه��ا دارد: »بنابراين 
ب��ه جاي مثبت دي��دن و بزرگ ديدن 
رقيب س��عي مي كنند ت��ا او را پايين 
بياورند.«  اما مسأله اينجاست كه اين 
انفع��ال روان��ي، بازخوردهاي خارجي 
دارد و تصوي��ري تل��خ را از ايراني��ان 
 ب��ه دنياي خ��ارج از مرزهاي كش��ور 

مي دهد. 
جامع��ه ايران��ي معترض ب��ه رفتار 
برخي از كارب��ران ايراني و اهانت آنان 
به ديگران هم مي پرس��ند؟ آيا كساني 
ك��ه هزاران پي��ام را در صفحات فيس 
بوك مس��ي، زايتس��ف و مجري خانم 
قرعه كش��ي جام جهاني 2014 كه به 
گفته »ع��ادل فردوس��ي پور« مجري 
برنامه ن��ود به دليل منش��وري بودن 
تصوي��رش از تلويزيون اي��ران پخش 
نشد، نمي دانند كه عواقب اين اهانت ها 
چيس��ت و چه تصويري از كشور را به 

ديگران مي دهد؟
»تق��ي ابوطالبي احمدي« دكتراي 
روانشناس��ي تربي��ت و عض��و هي��أت 
علمي دانش��گاه فرهنگيان  در پاس��خ 
اين س��ؤال به روزنامه ايران مي گويد: 
»چون اين افراد خ��ود را مي بينند اما 
ديگران را نمي بينند.« يكي از كاربران 
معترض در پاسخ به اين سؤال »حميد 
فرخ نژاد« بازيگر س��يمرغي س��ينماي 
ايران ك��ه در صفحه خود  مي پرس��د 
نظر ش��ما درباره اقدام كاربران ايراني 
در فيس بوك عليه »مسي« چيست؟ 
مي گوي��د: »نظرم اين اس��ت كه  بايد 
از دس��ت اي��ن مردم فرار ك��رد؛ ديگر 
درست ش��دني نيس��تند. يكي آمد و 
8 س��ال ادبيات م��ردم را تغيير داد و 
رف��ت. اين رفتارها پ��س لرزه هاي آن 
است و حاال حاال ها تكانمان مي دهد.« 
في��اض ه��م مي گوي��د  هن��وز ضربه 
پرخاش��گري هاي دول��ت قبل��ي باقي 
اس��ت. بنابراين پرخاشگري نتيجه اش 
 پرخاش��گري اس��ت. ادب نتيج��ه اش 

ادب است. 
ديگ��ر كارب��ران معترض ب��ه رفتار 
برخ��ي از هموطن��ان ه��م در همان 
س��اعت نخس��ت و به روال گذش��ته 
س��عي كردن��د تا آب ريخت��ه را جمع 
كنن��د.  اف��رادي كه معم��واًل يكي از 
وظايف تعريف نش��ده خ��ود را اصاح 
رفتاره��اي  برخ��ي از هموطن��ان 
خ��ود مي دانند در همان س��اعت هاي 
نخس��تين حمله ها به مسي صفحه اي  
به ن��ام »م��ا ايرانيان ليونل مس��ي را 
دوست داريم« را ساختند تا پادزهري 
 باش��د براي گرفتن زه��ر كامنت ها ي 

گذاشته شده.  
يك��ي از كارب��ران در  صفح��ه خود 
مي نويس��د: با اين  ادبيات، حرف مفت 
هم مي زنن��د كه چرا اج��ازه نمي دهند 
بان��وان وارد اس��تاديوم هاي ورزش��ي 
شوند. آقاي مس��ي واقعًا شرمنده. بلكه 

 با اليك زدن صفحه ات از ش��رمندگي 
دربياييم.«  

»مس��عود برومن��د« ديگ��ر كاربر 
ايراني هم  مي نويس��د: »ديگر اين كار 
زشت ايرانيان با سياه نمايي صد برابر 
رسانه هايي مثل بي. بي. سي صددرصد 
بازتاب��ي جهان��ي خواهد داش��ت. اگر 
آن ها خودش��ان متوجه نش��وند، اين 
رس��انه هاي افراط گرا حتم��ًا به گوش 
آن ها مي رس��انند.« پيش بيني ای كه 

درست از آب در مي آيد.
  چ�را برخي نمي توانند خش�م 

خود را مهار كنند؟
ابوطالبي خش��م را يك احس��اس 

طبيع��ي مي دان��د ك��ه  ب��راي همه 
انسان ها جزو هيجانات پايه و اساسي 
به ش��مار مي رود.  اما مهارت و كنترل 
خش��م را  يك هنر مي دان��د و تأكيد 
مي كند هنري است كه همگان ندارند. 
هنري ك��ه به گفت��ه او  بايد آموخته 
شود. جزوه و آموز ش هاي تخصصي ای 
وج��ود دارد كه مبارزه با خش��م را به 
افراد آموزش مي دهد. تكنيك هايي كه 
به انس��ان ها ياد مي دهد چطور خشم 
خ��ود را معقول نش��ان بدهند. او اين 
هن��ر را يكي از ويژگي هاي برجس��ته 

زندگي سالم مي داند. 
 EQ  ضري��ب هوش��ي(را با(IQ او

)ه��وش هيجاني( متف��اوت مي داند و 
مي گوي��د؛ موفقيت ب��ه اي كي يو فرد 
بستگي دارد. فردي كه هوش هيجاني 
دارد قادر است بدون اين كه به خود يا 
ديگري فش��اري وارد كند، ابراز عقيده 
كن��د. به گفت��ه او به كارب��ردن الفاظ 
ركيك به دلي��ل يك باور غير منطقي 
اس��ت اما هوش هيجاني  توانايي اداره 
هيجان��ات را دارد. انس��ان برخ��وردار 
از ي��ك تواناي��ي اس��ت و از خش��م و 

پرخاشگري لذت نمي برد. 
به گفته ابوطالب��ي هوش هيجاني 
مؤلفه ه��ا و مهارت ه��اي درون فردي 
دارد.  مؤلفه هايي چ��ون جرأت، خود 
تنظيمي، خودش��كوفايي و استقال. 
او مي گوي��د: »در زندگي هر فردي با 
مس��ائل و مش��كات زيادي رو به رو 
مي شود و پستي و بلندي هاي فراواني 
را پش��ت س��رمي گذارد. هركسي بايد 
شيوه اي را براي برخورد با اين مسائل 
آموخت��ه باش��د. يك��ي از  برنامه هاي 
اصلي سيس��تم هاي تعلي��م و تربيت 
در دني��ا پرداختن ب��ه همين موضوع 
است تا شهروندان آن سيستم بتوانند 
 رابطه معقولي با اتفاقات پيرامون خود 

برقرار كنند.«  
به گفته طالبي بين 7تا10 هيجان 
اوليه در ما انسان ها وجود دارد كه اگر 
مديريت شود فرد به انساني خود ساخته 
با هوش هيجاني سالم تبديل مي شود 
كه س��امت رواني دارد. هيجان هايي 
چون خش��م، ترس، بي��زاري، تعجب، 
ش��ادي، ش��رم، نف��رت، غ��م و اندوه، 

احساس گناه و عدم عاقه. 
او اعتق��اد دارد كس��اني كه توهين 
مي كنند به لحاظ ش��خصيتي آدم هاي 
س��المي نيستند. كس��اني كه به گفته 
ابوطالب��ي عواطف ش��ان جلوتر از عقل 
و انديش��ه آن ها تصميم مي گيرد و در 

رفتار آن ها بروز مي دهد. 
كس��اني كه از رفتار كج روانه لذت 
مي برن��د. ام��ا افكارعموم��ي نگ��ران 
از برخ��ورد برخ��ي از كارب��ران ايران 
مي گويند، حاال فضاي مجازي ايران را 
وارد دهكده جهاني كرده است. بنابراين 
پيامدهاي پرخاشگري تنها به همسايه، 
هم محلي ها و حتي همشهري محدود 
نمي شود. آن هم در زماني كه بسياري 
از كش��ورها تصوير درس��تي از جامعه 

ايراني ندارند. 
  راننده هاي پرخاشگر

درحال��ي ك��ه كارب��ران ايراني به 
راحتي صفحات افراد سرشناس را آماج 
خشونت و خشم خود قرار مي دهند و 
ب��ه تبع آن هزينه هاي مادي و معنوي 
را به كش��ور تحميل مي كنند، امروزه 
يك��ي از دغدغه ه��اي ب��زرگ وزارت 
گردش��گري مال��زي رفت��ار برخي از 
رانندگان شان با مسافران و گردشگران 
اين كش��ور است. براي مثال آمارهايي 
كه از سال 2010 و 2011 اين كشور 
در فضاي مجازي وجود دارد مي گويد 
كه  عدد شكايت گردشگران خارجي از 
رانندگان تاكسي در سال 2010 تنها 
42 م��ورد بود اما اين تعداد ش��كايت 
درسال 2011 به 61 مورد رسيده كه 
براب��ر با 25 درصد كل ش��كايت هايي 
اس��ت كه وزارت گردش��گري مالزي 
س��االنه از سوي گردش��گران خارجي 

دريافت مي كند. 
مالزي در سال 2011، 25 ميليون 
گردش��گر از سراس��رجهان داشت که 
بدون ش��ك االن  بيش��تر شده است. 
ش��اكيان رانندگان ماالي��ي به داليلي 
چون اس��تفاده نكردن از تاكس��يمتر، 
درخواس��ت كراي��ه بيش��تر از ميزان 

تعيي��ن ش��ده و ني��ز آزار و اذي��ت و 
بي ادبي، از آن ها شكايت كرده اند.   

وزارت توريس��م مال��زي ب��ه گفته 
وزي��ر آن از اي��ن ك��ه كواالالمپور در 
فهرس��ت بدترين ش��هرهاي جهان از 
نظر وضعيت تاكس��يراني، رتبه بااليي 
را به دست آورده، بشدت نگران است. 
اين حجم شكايت از رانندگان مااليي 
درحالي مالزي را دچ��ار نگراني كرده  
ك��ه در دو روز نزدي��ك ب��ه 40ه��زار 
كامن��ت ب��راي لئو مس��ي گذاش��ته 
 ش��ده كه الف��اظ ركي��ك در آن نمود 

بسياري دارد. 
به گفت��ه فياض  ضعيف پس��ندي  
باعث مي ش��ود ت��ا به آدم  ه��اي قوي 

حمله كنند. 
ب��ه گفت��ه او ام��روز در جامعه اي 
زندگي مي كنيم كه هركس پويا باشد 
را مي زنن��د، در ورزش هم وجود دارد. 
ش��ما به رفتاري كه ب��ا »علي دايي« 
مي شود نگاه كنيد. همين مي شود كه 
افراد قوي از كشور مهاجرت مي كنند. 

ب��ه اعتق��اد او  براي همين اس��ت كه 
ما مدام رو به س��وي مربيان خارجي 
مي  آ وري��م، چون ايراني ه��ا را تخريب 
مي كنيم:»در دانشگاه هم همين طور 
است. اگر يك استاد قوي ظاهر شود، 

حذف مي شود. «
ب��ه گفت��ه او ادب و س��خن از 
ديپلماسي هرجا باش��د، مثبت است. 
 في��اض از امام عل��ي)ع( نقل می کند:

»هرجا عقل باشد هم الفت مي دهد و 
هم الفت مي گيرد.«

طالبي  هم اين مس��أله را به عدم 
اعتماد به نفس افراد نس��بت مي دهد؛ 
افرادي كه لزومًا با اسم و تصوير واقعي  
خود به ميدان نمي  آين��د. به گفته او 
اگر فردي اعتماد به نفس داشته باشد 
به شكل منطقي حق خود را مي گيرد. 
هرچند باز اين سؤال پيش مي آيد كه 
برخي از كاربراني كه به الفاظ ركيك 
در صفحات و پروفايل هاي ش��خصي 
افراد سرشناس جهاني چرخ مي  زنند 

به دنبال چه حقي هستند؟

 خانم جواني كه از هلند براي ديدار 
از اي��ران آمده پس از بازديد از ش��هر 
تهران و دي��دار از الموت در گفت وگو 
ب��ا روزنامه ايران مي گوي��د: »با اين كه 
خاطره خيلي خوبي از س��فر به همراه 
دارد، ام��ا هنوز هم نتوانس��ته مادرش 
را از نگراني ه��ا رها كن��د.« به گفته او 
پيش از س��فر بارها از او خواس��ته اند 
ت��ا به ايران نرود اما خيلي خوش��حال 
اس��ت كه حرف ه��اي ديگ��ران باعث 
نش��ده تا او قي��د اين س��فر را بزند. با 
اي��ن وجود هنوز نتوانس��ته مادرش را 
متقاع��د كند ك��ه ايران كش��ور امني 
اس��ت.  مادري كه روزي چندبار با او 
 تماس مي گيرد تا از سامت دخترش 

مطمئن شود. 
م��ادري ك��ه ممك��ن اس��ت خبر 
برخ��ورد منزجركنن��ده برخ��ي از 
كاربران ايراني  را در صفحات اينترنتي 
با مج��ري خان��م برنامه قرعه كش��ي 
جام جهاني ش��نيده باش��د يا گزارش 
بي. بي. سي را ديده باشد. گزارشي كه  

نتيجه آن تصوير ناامني  در ذهن اين 
مادر هلن��دي براي دخترش مي كارد. 
تصويري تل��خ كه البته ب��ه مادر اين 
توريس��ت منتهي نمي شود و ذهنيت 
بس��ياري را درباره سفر به ايران تغيير 
مي دهد، آن هم درس��ت در زماني كه  
كش��ور به گفت��ه »ابراهي��م پورفرج« 
رئي��س جامع��ه تورگردانان اي��ران با 
افزايش 30درصدي ورود گردشگران 
خارج��ي رو ب��ه رو اس��ت: »در چند 
سال گذش��ته، بسياري از شركت هاي 
گردشگري اروپايي س��عي مي كردند 
ارتباط  شان را با ما قطع نكنند و فقط 
جوي��اي احوال داخل كش��ور بودند و 
هيچ برنامه جدي براي س��فر به ايران 
نداش��تند؛  اما حاال پ��س از به نتيجه 
رس��يدن مذاكرات ژنو، آن ها با برنامه 
و جدي پاي ميز مذاكره آمده اند ، اين 
تقاضاها نش��ان مي دهد س��ال 2014 
مي��ادي با 30 درصد رش��د در ورود 
 گردش��گران خارجي بويژه اروپايي ها 

مواجه باشيم.«

فيسبوكیها
چهرهزشت
آیا هنر كنترل خشم، نزد ایرانيان نيست؟

از كاربران ايراني در فضاهاي مجازي شامل حال او شد. برخوردي كه البته اعتراض بسياري از ايرانيان به هموطنان خود را در پي داشت. زايتسف هم 
در نهايت در پاسخ به كامنت هاي برخي از كاربران  مي نويسد: »متأسفم كه بزرگترين تفريح ايرانيان، توهين به ديگران است.« معذرت خواهي ديگر 
ايراني ها و اظهار شرمساري رفتار برخي هموطنانش هم از سوي زايتسف پذيرفته نمي شود. در نهايت او مدتي صفحه شخصي اش را بالك مي كند.آيا 
رفتار برخي از كاربران ايراني، جايي براي دفاع از تمدن  2500 ساله ايراني ها در مقابله با ساخت فيلم هاي ضد ايرانی مي گذارد؟ رفتارهايي كه خيلي 

زود در صدر اخبار رسانه ها مي نشيند. آن ها مي پرسند با چنين كامنت هايی چه تصويري از جامعه ايراني به ديگران مي دهيم؟
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(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
2178 ste- Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

514-996-9692) 

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

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر 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. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا ۱000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca
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تپش. ................................ 223-3336  
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گاراژ )درب(

 24۹-4۶۸4  ............................ .UNI-TECK
گرافیک و طراحی
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گرانیت

گرانیت آیل . ................................ ۹52-7400
گلفروشی

وحیــد ......................................... ۹۸3-۱72۶
لوله کشی 

پـارس. ....................................... 2۹0-2۹5۹
مهاجرت

ماریا کوتونه.................................... ۶5۶-۸۱7۸
محضر

وحیدخلجی................................ 43۹-۱444
نازگل فالح . ............... . ....................    ۶۹7-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-333۶

وبسایت
  ۹22-۹023 ........... )d-expert( گــودرزی
۶4۹-۹3۶۶  ................................... EvolWeb

وام مسکن
۶0۶-5۶2۶ .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-333۶ 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و۱، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه 

افغان،  مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی 
و... 

وست آیلند :  آدونیس، شاتوکباب، و...
سن لوران: آدونیس، سمی فروت 

الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

آمــوزش
      IELTS  مکالمه  و
ادیت مقاالت دانشجویی

توسط استاد قدیمی موسسه 
کیش و سفیر

با  مدرک کارشناس ارشد  
  TESOL  

Tel.: 514-929-3937
pd2nov0117

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

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

خانه  تکواندو 
مونتـــرال

15748 Pierrefonds
Pierrefonds H9H 3P6
taekwondo
montreal2016
@gmail.com

تلفن تمــاس :
Tel.: 438-239-8899

تپش دیجیتال
514-

223-3336

کلبــه  
 عموجان

6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

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

خدمات 
ساختمـانی

احمــد
کلیه خدمات ساختمانی

بازسازی، به سازی
کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

aznov-jan’17tpshP

استخـــدام 
 Clifton: Upper Lachine

گاراژ  اتوکلیفتون 
به یک نف+ر گلگیرساز باجتربه 

فورا نیازمند است 
لطفا برای آگاهی از جزئیات بیشتر 
با شماره تلفن زیر تماس بگیرید  

)آقای چنگیزی( 
Centre Automobile Clifton
5905 Upper Lachine Rd, 
Montreal, QC H4A 2C2

Tel.: (514) 486-7575

استخـــدام
به آقای  با/بی تجربه برای کار در قنادی ایتالیایی، 

نیازمندیم. لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:  )ماریا( 
---------------------

Looking for a male worker 
to work in an Italian confectionary 

in East-Montreal Saint-Leonard/Anjou
pls contact Maria at the no. below:

Tel.: 514-592-5660

استخدام
Little Ceasar 
به چند نفر برای کار 

رستوران »لیتل سزار« 
در ناحیه وست آیلند 

نیازمندیم.  
 )وحید(

4315 boul st jean D.D.O.

Tel.: 514-998-2474
Uaznov1

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

    Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From January 8th to March 25th  2018
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
مبلمـان

دو عدد مبل ارغوانی انتیک                                                                                                 
یک عدد مبل 

چمنی  رنگ شیک                                                                                         
همراه یک میز شیشه 

ای 4۰ در 4۰ اینچ 
خوش طرح اسپانیایی                                         
و مبل سفید کنارش  بقیمت  

مناسب: برای  دکور یک 
سالن ایرانی بعلت مسافرت 

بفروش میرسد.
تلفن تماس )علی(:
514  ۹۹۹  3675  

zianoroozi 

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

Ptojan18
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www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

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

نیازمندی های  

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

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

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

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

*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$

*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$

مربی کاریابی 
تیم دکتـر مالکی در خدمت

متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین 

(و سایر سازمانهای حرفه ای( کبک 
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام 

•  مشاور در کاریابی، تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری 
مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و ... 

• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار...
• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی، 

فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از 20 سال سابقه.
Tel.: 514-518-4568

Uازسپ017

مربی خصوصی ورزشی 
زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی 

مربی بین المللی  IFBB دارنــدۀ 
 10004 ،iso2001  گواهیــنامه

فیتنس و کیفیــت ورزشی 
از  ACS و ICS کـانادا      << شهــروز 

با 10 سال سابقه حرفه ای
Tel.: 438-995-2066 

2dec01P

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی 

فروش ٤٤ 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)

بفـروش میرسد
رستوران موفق ایرانى

اوکـــازیون عالی 
برای کار وسرمایه گذاری 

رستوران موفق ایرانی، با مشتری ثابت، در واحد تجارى، در غرب 
مونترال  جهت فروش موجود می باشد. لطفًا خریداران جدى جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره

 )٠٠٦٠-٨٠٦ )٥١٤ 
تماس حاصل فرمایند.

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت

دستمزد: ساعتی 12 دالر 
We are hiring interested individuals as handy-
man assistant. Part time to start and potential 
for full time. Experience is an asset, but not 
necessary. (training will be provided)
compensation: $12.00/hr., Position available 
immediately.    Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our 
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

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 ، 
سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر و 
جزئیات دیگر بایستی 
رعایت شود 
50 X 70

عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

Tel.:514-917-9988 (cell.)
            514-845-5959 (office)
       (438)923-8582
1425, boul St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

صرافی  نِت
بدون کارمزد
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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

اسپشیال این شماره:
جلسه رفع اشکال و تمرین تنظیمات 

دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 7۰ 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.

107
خطبه

IBNG  )همبستگی بازرگانی ایرانیان( متشکل  از 
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به 
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای 
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال 
 IBNG بــزرگ بوجود آمده اســت.  هدف مــا در
گســترش همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی برای 
اعضــاء، افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد 
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه 
مهاجر ایرانی مونترال می باشد.  از شما دعوت می 
شود با حضور در جلسات هفتگی IBNG که بطور 

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی 
۹  صبح در رســتوران Eggsfrutti   واقع در ۶7۱0  
خیابان  Saint Jacques  تشــکیل میشود، با اعضاء 
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید. 

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال: 
اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید، 
به ســایت ibng.ca مراجعه کــرده، بخش دریافت 
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.  این گونه هر هفته 
ایمیل گروه را دریافت کرده، از اخبار و ســخنرانان 

مطلع می شوید. 

چگونه عکس خود را در کانادا جاودانه کنیم؟
یکی از کارهای جالبی که در 
کانادا میتوانیم با عکسهایمان 
انجــام بدهیــم، این اســت 
که میتــوان تصویــر خود یا 
عزیزانمان را بر روی تمبرهای 

پستی منتشر نمود. 
اداره »پست کانادا« که یک ارگان 
فدرال است، به مشتریان و حتی 
شــرکتها اجازه میدهد که عکس 
مورد نظر خود را از طریق وبسایت 

www.picturepostage.ca 
ارسال نموده و تمبر پستی سفارش 
دهند. این تمبرها، تمبر واقعی بوده 

و میتوان آنها را بر روی مرسوالت 
پســتی الصاق نمود و یا آن را به 
عنوان یک یادگاری نگه داشت و به 

عزیزان هدیه داد.
بــه همین دلیل اگــر میخواهید 
مناســبت مهمی مثــل نامزدی، 
ازدواج، ورود یــک عضو جدید به 
خانواده و ســالگرد هر مناســبت 
مهم دیگری را جاودانه 
یک  کافیســت  کنید، 
ای  قطعه عکس حرفه 
و باکیفیــت را از طریق 
ارسال  فوق  وبســایت 
نموده و سفارش خود را 

به ثبت برسانید. 
عکس  میتــوان  حتی 
حیوان دست آموز خود 
را نیــز بــر روی تمبر 
»ماّده  تا  نموده  منتشر 
تاریخ« شود! خالصه قرار 
نیست که همیشه عکس 
سیاسی  شــخصیتهای 
و »شــیخ پشــم الدین 
کشکولی« را بر روی تمبر 

ببینیم!

کار با این وبسایت بسیار ساده 
بوده و الزم نیست که متخصص 
علم نــرم افزار باشــید. حتی 
زمینه هــای زیبایی مثل گل 
و بلبل و غیره نیز در وبسایت 
آماده میباشــند تا هر کدام را که 
خواســتید، به میل خود انتخاب 

نمایید. 
لزومــی هم نــدارد که یک 
دهید،  سفارش  تمبر  میلیون 
بلکــه بــا حداقــل 25 تمبر نیز 
میتوانید سفارش مورد نظر خود 
را انجام دهید. چنانچه میخواهید 
بیشتر ســفارش دهید، میتوانید 
برگه های حاوی 25 و یا 50 قطعه 
تمبر را به تعداد بیشتر سفارش و 

خریداری فرمایید. 
در مورد برگــه های حاوی 25 یا 
50 تمبر، حتی میتوان یک عکس 
دیگر نیز ارسال نمود که به صورت 
بزرگتر در باالی صفحه و در کنار 
تمبرها چاپ شــود تا نتیجه کار 
زیباتر دیده شود. فرمت ۱2 تایی 
هم موجود است ولی باید حداقل 

3 سری سفارش دهید. 
چنانچه از یــک عکس حرفه ای 
استفاده کنید، نتیجه  کار بسیار 
جالــب و متفــاوت خواهد شــد 
بطوریکه میتوان کل مجموعه را 
مثل یک پرتره، در قاب قشــنگی 

قرار داد و در منزل نصب نمود.
طراح این وبسایت فکر همه چیز را 
کرده و میتوانید عکسهای افقی یا 
عمودی را هم به راحتی در قالبهای 
از پیش تعیین شــده بگنجانید. 
بنابراین هر جور عکــس به درد 
بخوری که داشته باشید، میتوانید 

از آن استفاده نمایید. 
بــرای آنکه بهترین نتیجــه را از 
این کار بگیرید، ســعی کنید از 
عکسهایی اســتفاده نمایید که 
فقط دربرگیرنده صورت و باالتنه 
بوده و از ارسال عکسهای تمام قد 
پرهیز نمایید؛ وااّل به علت کوچک 
بودن ابعاد تمبر، تصویر زیبایتان 
قابل مشاهده نبوده و بسیار ریز 

چاپ خواهد شد.
ویژگی دیگر این تمبرها و تمامی 
تمبرهای اداره پســت کانادا این 
اســت که تاریخ انقضا نداشته و 
میتوان در هر زمانی از آن استفاده 
نمود. از آنجایی که معموال بهای 
تمبر بر روی اکثر تمبرهای کانادا 

برای گرامیداشت مناسبت 
مهمی مثل نامزدی، 

ازدواج یا...

درج نمیشــود، میتوان از آنها در 
سالهای بعد نیز اســتفاده نمود، 
حتی اگر قیمت خرید تمبر تغییر 

نماید. 
هر یک از این تمبرها را میتوان بر 
روی پاکتهای کوچک نامه تا نهایتا 
وزن 30 گرم، الصاق و ارسال نمود.
اگر قرار اســت که تمبــر مورد 
نظرمــان را بر روی مرســوالت 
مقاصد کشــورهای  به  پســتی 
دیگر اســتفاده نماییم باید حتما 
تمبرهای مراســالت ویژه آمریکا 
و یا ســایر کشــورهای خارجی 
دیگر را ســفارش بدهیم. به بیان 
دیگر، به جز تمبرهای یادگاری با 
مناسبتهای خاص، 3 نوع تمبر در 

کانادا موجود است: 
تمبر برای مصــرف داخل کانادا، 
مراسالت امریکا و نهایتا تمبر برای 
ارسال به سایر کشورها. از هر کدام 
از این ســه گروه میتوان تمبر با 
عکس خودمان سفارش بدهیم و 
در صورت نیاز، بر روی مرسوالت 

الصاق نماییم.
مورد مهم دیگری که باید حتما به 
آن توجه شود این است که رنگ 
عکســها بر روی مانیتور با آن چه 
که بر روی تمبر چاپ میشود بسیار 
متفاوت بوده و الزم است عکسها 
بصورت حرفه ای رتوش شوند. به 
عبارت دیگر، برخی رنگهای زائد و 
مزاحم موجود در تصویر باید حذف 
شــده و نور و کنتراســت تصویر 

اصالح گردد. 

پایین  تمبرها  این  هزینه سفارش 
بوده و الزم نیســت برای سفارش 
آنها زیر بار قرض برویم! یک برگه 
حــاوی 25 تمبر بــا یک عکس 
بزرگتــر را میتوان بــه مبلغی در 

حدود 35 دالر سفارش داد.

متثال زیبایتان، تاریخی!
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه منتشر می شود

راهنمای مشاغل ایرانیان  مونتریال

since 
1993

 Parents and Grandparents Program
reopens in new year

Potential sponsors will 
now have the opportu-

nity to express their interest 
to sponsor.
Canadian citizens and per-
manent residents are now 
able to take the first step 
in applying to bring their 
parents and grandparents to 
Canada, when the Parents 
and Grandparents Program 
reopened in 2018.
Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) 
introduced a new process in 
2017 for application intake 
for sponsoring parents and 
grandparents to make it 
fairer and more transpar-
ent for applicants. Now, 
potential sponsors must 
first notify IRCC that they 
are interested in sponsoring 
their parents and grand-

parents by submitting an 
“Interest to Sponsor” form. 
Using a random selection 
process, IRCC will then 
invite potential sponsors 
to apply to sponsor their 
parents and grandparents.
The Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and 
Citizenship, announced that 
the “Interest to Sponsor” 
form will be available as 
of January 2, 2018. Those 
who wish to apply to spon-
sor their parents and grand-
parents in 2018 must first 
fill out this online form. It 
will be available until noon 
February 1, 2018.

To help ensure the effi-
ciency of the system 

and to allow as many eli-
gible sponsors as possible 

to bring their parents and 
grandparents to Canada, it 
is important that only those 
who meet the sponsorship 
eligibility requirements 
submit an “Interest to 
Sponsor” form. Additional 
questions have been added 
to the 2018 version of the 
“Interest to Sponsor” form 
to help potential sponsors 
self-assess whether they are 
eligible to sponsor.
“Family reunification is a 
priority for the Government 
of Canada. On January 2, 
I invite those who are eli-
gible to sponsor to express 
their interest to bring their 
parents and grandparents 
to Canada. Helping more 
people reunite with their 
parents and grandparents in 
Canada demonstrates the 

Immigration

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

government’s commitment 
to keeping families togeth-
er, leading to successful 
integration and stronger 
ties to Canada.”
– The Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and 
Citizenship
You may be able to sponsor 

your parents and grandpar-
ents to become a permanent 
resident if you’re at least 
18 years old and a:
•  Canadian citizen or
•  person registered in Can-
ada as an Indian under the 
Canadian Indian Act or
•  permanent resident of 
Canada
If you sponsor your parents 
and grandparents to come 
to Canada as a permanent 
resident, you must:

•  support them financially
•  make sure they don’t 
need social assistance from 
the government
•  provide for your own 
essential needs and those of 

your parents and grandpar-
ents and their dependants
______________
For more information on 
any aspects of immigration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

ترجمــه فارســی مقــاالت را در 
وبسایت ما بخوانید

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com
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اکنــون دو عامــل همزمان پدید 
آمده اند:

•
۱. انباشت نابسامانی های اقتصادی، 
را  مــردم  فرهنگــی  سیاســی، 
متقاعد ساخته است که تبعیض، 
ناکارآمدی و فساد نهادینه شده و 
به گسترش فقر در میان بخش های 
بزرگی از شهروندان انجامیده است. 
شــهروندان دریافته انــد که عدم 
لیاقت، کاردانــی و کارآیی رژیم و 
کارگــزاران اش نه تنها به تنگنا ها 
و گاه فالکت اقتصــادی انجامیده 
بلکه به فاجعه های زیست محیطی 
و عارضه های انسانی مانند اعتیاد، 
بی اعتمادی، گســترش تبهکاری 
و جنایت و انزوای بین المللی نیز 

انجامیده است. کوتاه سخن مردم 
دیگر در این رژیم نور رســتگاری 

نمی بینند:
نامالیماتی به سان جوانان کشور 
بیکار، تحصیــل کرده ها مهاجر، 
منابع محدود کشور در پروژه های 
بی ســرانجام مانند هسته ای هدر 
رفته، دشــمن آفرینی گسترده و 
منابع انسانی و مالی در دخالت های 
نظامی برون مرزی به آتش کشیده، 
بســتری را برای امیدواری مردم 

بویژه جوانان باقی نگذاشته است.
دیدن اینکه هــر روزه ثروت ملی 
در ابعاد نجومی از سوی کارگزاران 
رژیــم و وابستگانشــان به یغما 
مــی رود در حالیکه فقر و فالکت 
ادامه دارد، ســرمایه ای در جهت 
تقویت تولید و ایجاد فرصت های 
شــغلی موجود نیست، حقوق ها 
صندوق های  نمی شوند،  پرداخت 
بازنشستگی تخلیه شده اند، هزینۀ 
هنگفت جنگ های نیابتی خزانه 
تنک کشــور را تهی کرده است، 
ادامه انزوای اقتصادی ایران در اثر 
سیاست های جهانی و منطقه ای 
نابســامانی های  رژیم،  نابخردانۀ 
بیشمار دیگر همراه با تفرعن آقای 
خامنــه ای و اعوان انصــارش در 
برخورد به خواســته های مشروع 
و منطقی شــهروندان، اینان را به 
چنان خشــمی واداشته است که 
جان بر کف برای بیان خواسته های 

خود به خیابان آمده اند.

•
2. نــزاع و افشــاگری در میــان 
کارگزاران اصلی رژیم که در دوران 
کارزار های انتخابات اخیر باال گرفت 
و پــس از آن نیز به شــدت ادامه 
یافت، مهر تاییــدی بود بر داوری 
شهروندان در مورد فساد نهادینه 

شده در جمهوری اسالمی.
کارگزاران تراز اوِل چند دهۀ اخیر 
رژیــم یکدیگر را بــه دروغگوئی، 
دزدی، قانون گریزی، فساد، ارتشاء 
و دیگر بی اخالقی ها متهم می کنند. 
ادامه این بحران نشان از آن داشت 
که رژیم از درون دچار آشوب شده 
اســت و فاقد یکپارچگی پیشین 
ا ســت. شاید بتوان تصور کرد که 
کمبود منابع و در آمد های نفتی 
منجر به رقابت آنان در تقســیم 

غنائم شده باشد.
پدیدۀ احمدی نژاد برای دوســتان 
و دشــمنان والیــت فقیــه عدم 
عدالــت،  تدبیــر،  »بصیــرت«، 
دوراندیشی و لیاقت آقای خامنه ای 
را در معرض دیــد همگان نهاده 
است. حمالت عریان احمدی نژاد 
به صادق الریجانِی دست نشانده 
رهبر عمق فســاد دستگاه والیت 
فقیه را از زبان نور چشمی پیشین 
ولی فقیه به نمایش گذاشته است. 
دادســتان کل از قاچاق گسترده 
کاال بدست وا بستگان رژیم سخن 

Standing 
Above a Sigh 
by Azadeh Azad
--------------
is a collection of poetry divided into 
eight parts, examining a variety of 
subjects and themes―from love, loss, 
suffering, injustice, and exile to child-
hood memories, nature's magic and 
epic mythology, all with an insightful 
and feminist perspective. 
The impactful images of these poems 
linger and ripple in the mind....
-----
Azadeh Azad is an Iranian-Canadian 
writer, poet and painter, residing in 
Montreal, Quebec. She is also a so-
ciologist from Universite de Montreal 
(PhD) and a trained psychotherapist / art therapist....

--------------
to order the book: 
www.amazon.com/Standing-Above-Sigh-Azadeh-Azad/dp/1525513672
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}<< ادامه در صفحه: 32{

 . . . تحلیــل

ضعفمان در مواجهه با اغتشاشات 
در شهرهای کوچک را شناختیم.« 

)الف ۱5 دی ۱3۹۶( 
عبارت فوق به خوبی نشان می دهد 
کــه در کانال هــا و ســایت های 
ظاهرا خبری و شــبه دولتی این 
نیروهای امنیتی هستند که مطلب 
می نویسند و اصوال رسانه و تحلیل 
در جمهوری اسالمی وجود ندارد؛ 
دســتگاه تبلیغاتی و تحلیل های 

امنیتی وجود دارند.
در ایــن درس آموزی ها ســاخت 
و پاخــت در باال از ســوی فعاالن 
سیاسی دو طرف پیشنهاد می شود 
تا امکان کنترل سیاســی بیشتر 

فراهم شود. 
به گفتگــوی علیرضا علوی تبار و 

سلیمی نمین با اعتماد آنالین نگاه 
کنید. 

هیچکدام بــه مبانی اقتدارگرایانه 
و تمامیت خواهانه ی نظام اشــاره 
نمی کند. ابدی بــودن نظام برای 
آن ها مفروض است و بر سر باالبردن 
امکان قدرت نظــام در مواجهه با 

بحران ها سخن می گویند. 
این یعنی کنار آمدن جناح ها با هم 
برای مواجه با اعتراضات پیش رو: 

»اگر ایــن گفت وگو آغاز شــود 
بســیاری از مشکالت حل خواهد 
شــد. من معتقد نیســتم در این 
گفت وگو هــا حتمــا بــه توافق 
می رسیم. باید با فرض باقی ماندن 
اختالفات گفت وگو را آغاز کنیم، 
بعد بر سر اینکه با حفظ هویت های 

متفاوت در جهت موضوعاتی که 
اتفاق نظر داریم، توافق می کنیم.« 
)علیرضا علوی تبار، اعتماد ۱۶ دی 

 )۱3۹۶
اتفاق نظر بر سر تداوم رژیم جهل 
و تبعیض و تحقیر است و اختالف 

نظر بر سر شیؤه انجام آن. 
علــوی تبــار ایــن اعتراض ها را 
می خواهد وجه المعامله با نیروهای 
امنیتی و اصالح طلبان قرار دهد: 

»چرا در مورد میزان اعتماد عمومی 
به نهادهــای حاکمیتی صحبت 
نمی کنیــم و برای حــل آن وارد 
مذاکره نمی شــویم؟ در حالی که 
همه اتفاق نظــر داریم که جامعه 

نباید دوقطبی شود.« )همانجا( 
او در اینجا دارد مستقیما به سخن 

خامنــه ای مبنی بر پرهیــز از دو 
قطبی نشدن جامعه اشاره می کند. 
اصالح طلبان بــرای به راه افتادن 
معامله حاضرند واقعیات را نیز انکار 

کنند: 
دســتگاه های  »خوشــبختانه 
برخورد  اعتراضات،  کنترل کننده 
بــدی بــا معترضان نداشــتند« 

)همانجا( 
در حالی که بنا بــه گزارش های 
رسمی 22 نفر کشته و هزاران نفر 
بازداشت شده اند. برخی صرفا برای 
پیشگیری از فعالیتشان بازداشت 
شده اند. البته ایشان به جای گلولٔه 
فلزی نوع پالستیکی آن را توصیه 

می کنند. 
*******

تالش بی وقفٔه حکومت برای بستن 
این شــبکه ها بعضا برای بســتن 

مسیرهای کشف رخداد ها در ایران 
و بعد داستان سازی در وزارتخانٔه 
حقیقت است. دعوایی که پس از 
اوج گیری اعتراضات و فیلتر شدن 
اینستاگرام و تلگرام میان مقامات 
حکومتی و دولتــی باال گرفت بر 
سر حقوق شهروندان نیست. دعوا 
بر ســر میــزان چگونگی کنترل 
حکومت بر ارتباطات شهروندان و 
هزینه و فایدٔه شیوه های کنترل ها 

در شبکه های اجتماعی است. 
دولت و بخشی از نیروهای امنیتی 
فوایدی برای این شبکه ها از حیث 
کنترل سیاســی و اجتماعی قائل 
دینی  دیوانســاالری  اما  هستند، 
و دســتگاه قضایی و بخشی دیگر 
از نیروهای امنیتی ریســک آن را 
باال تصور می کنند. دورنمای این 
دعوا محدود تر شــدن شبکه های 

اجتماعی است. نظام به دلیل امکان 
بسیج سیاسی و اجتماعی از طریق 
این شــبکه ها نمی تواند به شیؤه 
گذشته ادامه دهد با توجه به اینکه 
بحران های کارآمدی، مشروعیت و 
نفوذ حکومت تشدید شده و خواهد 
شــد. احتماال حکومت از قدرت 
مثل  شــبکه ها  برخی  انحصاری 
تلگرام خواهد کاست و تعداد این 
شــبکه های در دسترس را بیشتر 
خواهد کــرد )مثل واتس اپ( و از 
ســوی دیگر با بازی موش و گربه 
)بستن و باز کردن و محدودیت( 
اســتفاده از آن ها را با دشــواری 
مواجه خواهد کــرد، کاری که با 

وایبر انجام شد.
•

۱۰ مشاهده در شبکه های اجتماعی.. .     << ادامه از صفحه: 3۰

به یاری قیام دی برخیزیم
بهروز بیات

در جهان کنونی با ساختار تکامل 
یافته و پیچیــده جوامع، نه تنها 

پاینده  دیکتاتوری  رژیم های 
نیســتند، بلکــه در بد ترین 
حالت تنها موقتا پایدارند؛ آن 
هم برای زمانی محدود، زیرا 
که سیستم هدایت و تنظیم 
کشــور ها در جهاِن به غایت 
پویاِی معاصر باید پیوســته 
بــه رصــد عینــی و واقعی 
پارامتر های زندگی اجتماعی 

بــه پردازد تا به بهنــگام از بروز و 
ادامۀ نابسامانی ها جلوگیری کند، 
که گر نکند سیســتم دیر با زود 
کارائی و مشروعیت اش را از دست 
می دهد و زیر فشــار شــهروندان 
معترض ناپایدار و ساقط می شود. 
تجربۀ ده ها رژیــم دیکتاتوری از 
شرق آسیا تا ایران پهلوی، تا »بهار 
کمونیستی  کشور های  تا  عربی« 
اروپای شرقی و تا آمریکای التین 
در دوران پس از جنگ دوم جهانی 
به ما می آموزد که به ندرت رژیم 
دیکتاتوری از فروپاشــی و سقوط 

مصون می ماند.
اما این ناپایدار شدن و فروپاشی یا 
ســقوط از آسمان نازل نمی شوند 
بلکه پیامِد وخامت وضع شهروندان 
و دمکراســی  آزادی  غیــاب  در 
و نتیجتا نــا کار آمدی و فســاد 
اقتصادی، قانونگریزی و خشونِت 
حاکمیت و انحطــاط اخالقی در 

رژیم دیکتاتوری است.
رژیــم جمهوری اســالمی از بدو 

تاسیس اش با امتزاج دین و دولت 
و نهادینه کردن تبعیض در مسیر 
امتناع از آزادی و دمکراســی گام 

برداشته است. این رژیم هرگز به 
تعادل نرسیده و کارآمدی ای را که 
سزاوار جامعه نسبتا پیشرفته ایران 
است بدست نیاورده است. از این 
روی به دفعــات دچار بحران های 

هستی براندازش شده است.
•

کوشش شهروندان برای اصالح
شــهروندان ایــران در درازای 3۹ 
سال حاکمیت جمهوری اسالمی 
پیوســته به لحاظ اقتصــادی و 
فرهنگی حتی در امور خصوصی 
زیر فشار بوده اند و به لحاظ سیاسی 
مورد سرکوب. با این وجود تا کنون 
کوشیده اند که از راه های مسالمت 
آمیــز و از راه شــرکت در معدود 
فعالیت های مدنــِی ممکن مانند 
انتخابات هرچند به شــدت غیر 
دمکراتیک و کنترل شده و گاهی 
سرشــار از تقلب، تمایالت خود را 
بیان کرده و صدا یشان را به گوش 
رهبران جمهوری اسالمی برسانند. 
متاســفانه نه تنها گوش شنوائی 

نیافتند بلکه هر بار با شدت عمل 
بیشتری مواجه شدند.

انتخاب آقای خاتمــی در خرداد 
7۶، کوشــش در انتخــاب 
آقای موســوی و برخاستن 
جنبش سبز در خرداد ۸۸ و 
دوبار انتخــاب آقای روحانی، 
برای  ایران  همت شهروندان 
جلوگیری از قهقرائی شــدن 
وضعیت  تغییر  و  سیاســت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
کشور از راه های مسالمت آمیز 

را نمایانده است.
آخرین امید شــهروندانی که به 
وعده های انتخاباتی آقای روحانی 
برای تغییر اوضــاع اعتماد کرده 
بودند با کرنش دولت روحانی در 
برابر بیت خامنه ای و انصارش اش 
مضمحل شــده است. عدم وجود 
هرگونه دور نمای بهبود اقتصادی و 
فرهنگی موجب یاس و فرا تر از این 
خشم شهروندان شده است. اکنون 
به نظر می آید که شهروندان تماما 
امید خود را به اینکــه کارگزاراِن 
دهه ها حاکمیِت جمهوری اسالمی 
بخواهند یــا بتوانند به اصالحات 
عمیقــی که برای بیــرون آوردن 
کشــور از انحطاط الرم اســت، 
بپردازند، از دست داده اند - شاید 
به این ســبب که بیشترین این 
کارگزاران منزلــت، مقام و ثروت 
خود را از رانت جمهوری اسالمی 

کسب کرده اند.

نشانه های فروپاشی

تظاهرات گروهی از ایرانیان درحمایت از اعترضات  
اخیر در ایران - در مرکز شهر مونتریال، در سرمای شدید قطبی

خیزش دی چه موفق باشد و چه 
در زیر ضربه های بیرحمانه عمال 
رژیم سرکوب شود؛ نابود خنواهد 
شد و اثرات ماندگار خود را به 
مراتب قوی تر از جنبش سبز بر 

جای خواهد گذاشت...

PAIVAND
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آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com

   Embassy Plaza    جمعه و شنبه   18 و 19 مارس   2016   در سالن شکوهمند و زیبای

sPONsOR 
our yearly Event 

PERSIAN NEW 
YEAR GALA 

-------------------
2 Packages: 

• GOLD   •  STANDARD
-----------------

for more info:    
514-996-9692

6th PERSIAN NEW YEAR GALABigger & more luxurious than ever(Expecting 2500 guests)saT  maR 18, 2017EMBASSY PLAZAFree Parking

شنبه   17 مارس   2018   

   Embassy Plaza    در سالن شکوهمند و زیبای

 با پارکینگ وسیع رایگان 

17 MAR. 2018

 دیدوبازدیدو ضیافت بزرگ نوروزی 

شامل:  پیش غذا
شام: فیله مینیون + جوجه  

     و  یا ماهی ساملون 
  همراه با ساالد + شراب عالی، نوشابه  

+ دسر،  قهوه و ... 

PAIVAND
Line



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-996-9692بهروز
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

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
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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مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

<< pgs. 2

)

Tel.:514-917-9988 (cell.)
            514-845-5959 (office)
       (438)923-8582
1425, boul St-Laurent 
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

صرافی  نِت
بدون کارمزد

آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید: 
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند: 

• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی  
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی 

• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر 

همه خدمات مرکز ما رایگـان است 
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید: 

مرکزکاریابی جوانان 
Are you between the ages of 16 and 35
Are you looking for a job?
Do you live NDG, Côtes St-Luc, 
Hampstead ou Montreal-West?
The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
 Practice for Interviews & more!
   >>All our services are free! 

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9 
info@cje-ndg.com 

www.cje-ndg.com
$940
اسپشیال تابستان 

ازتهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از 

تور7 شب  کوبا از 

$918
$735




