
____________________________________________
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(

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. 10

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 
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آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île  ص: 4
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صرافی  نِت
سرعت، دقت،  اعتماد

بدون کارمزد
 ص: 2 Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

       از مونترال به تهران از

1100

___________
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 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

فقط تبــدیل ارز 
صرافی شــریف
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CAMRY L 2018
Starting at $ 28,804 + Taxes

RAV4 LE FWD 2018
Starting at $ 28,500 + Taxes

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. 2018 until April 30, 2018 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 notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% برترین سرویس و ارزان ترین بها

برای هموطنان گرامی

بامدیریت الکس پورقناد

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com
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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

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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INSA College offers short-term or long-term programs 
(DVS, DEP and  University certificate upon completion):
 Starting a business in French: in class or online/ 1 day per week

Monday, April 23 or Saturday, April 28 or Sunday, April 29
 Starting a business in English: online/ 9 hours per week

15 May
 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 27 April
 French course given by Université du Québec (all levels) 30 April__________________________________

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!

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737

مشاور  فروش اتومبیل های نو و دوست دوم 

Homan Shab Booei
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
4525, boulevard St-Jean,

DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca

Tél: (514) 620-5900  Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,

hshab@mbwestisland.ca 

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies
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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

Ramin Abbasi 
Tel :1 877 361-2047  |  Tel : 514 453-2510
 Cel: 514 865-2594
  rabbasi@ileperrot.toyota.ca

ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier  
Pincourt QC  J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com
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پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

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

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

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

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

                                                      م. آزرم

no.  1366
Vol. 25,  Apr.  15,  2018

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

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

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

 
514-996-9692

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

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

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

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

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

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

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

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

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

ایران در آستانه...7

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: 16{

کودتای رضا خان یا 
گنــادی یانایف؟

کاظم علمداری
این روز ها ســخن در باره »دولت 
نجات بخــش نظامــی« توســط 
برخــی از اصول گرایــان، و کودتا 
توســط مخالفــان نظام شــنیده 

می شود. اما کدام کودتا 
ممکن اســت رخ دهد؟ 
کودتــای رضــا خــان یــا 

کودتای گنادی یانایف؟
با کودتای۳ اسفند ۱۲۹۹ 
توســط رضا خان و سید 
ضیــا، جامعــۀ در حــال 
تالشی و نا به ســامان ده 
ســالۀ ایران رو به امنیت 
پارچگــی  یــک  و  نهــاد 
خــود را حفــط کــرد. با 

گنــادی  ایدئولوژیــک  کودتــای 
یانایف )معاون گورباچف( و هفت 
تن از مقامات ارشــد شــوروی از 
جمله والدیمیر کریوچکف رییس 
اوت۱۹۹۱  مــاه  در  ک.گ.ب 
علیه گورباچف برای حفظ نظام 
فروپاشــی  بــه  سوسیالیســتی، 

شوروی شتاب بخشید. 
حفظ  خــان  رضا  کودتای  محور 
امنیت جامعه، یک پارچگی ایران 
و حذف نظام نا کارآمد قاجار بود. 
محــور کودتای گنــادی یانایف 
و همراهــان، مقابلــه بــا تغییر و 
اصالحات و حفظ نظام نا کارآمد 

بود. 
امــروز کــدام وضعیــت در ایــران 
حاکــم اســت و محــور کودتای 
احتمالی سپاه پاسداران چیست؟

جمهوری اسالمی نظامی دوگانه 
و متضاد است. 

جمهوریــت در نهــاد دولــت، و 
اسالمیت در نهاد حکومت شکل 

گرفته است. 
میان این دو بخش تضاد و تقابل 
حقوقی و عملی وجــود دارد و به 
ناکارآمدی نظام بیشتر می افزاید. 
ایــن دوگانگی در ســاختار قانون 
اساسی با برتری مطلق حکومت 
ثبت شــده اســت که خود عامل 
بســیاری از بحران هــای جامعه 

است. 
همین دوگانگی اســت که منافع 
نظــام را در برابــر منافع ملی قرار 
داده اســت. تا به حدی که آموزۀ 
پذیرفته شــده آیت اللــه خمینی، 
یعنی حفظ نظام اوجب واجبات 
است، نه منافع ملی یا حتا حفظ 
اجــرای احــکام دیــن، دســتگاه 
حکومتــی را به فســاد گســترده 
کشــانده اســت. یعنــی »اوجب 
واجبات دانســتن حفظ نظام«، 
بر فراز منافع ملــی، حتی اجرای 
احــکام دینــی، با بر هــم ریختن 
دســتگاه  اخالقــی،  معیارهــای 
حکومتــی را بــه فســاد کشــانده 
اســت. به همین دلیل سیاسی، 
برنامه های  کمک های نظامــی، 
در رابطــه بــا عمران و پیشــرفت 
در لبنان، عراق، ســوریه، یمن و 
کشورهای فقیر و محتاج پول، به 
»دلیل سیاسی«ِ  پیشبرد اهداف 

نظام اسالمی و به اصطالح صدور 
انقالب و مقابله با غرب، اهمیت 
و اولویــت بیشــتری بر مــواردی 
مانند ساخت مدرسه در سیستان 
بازســازی  یــا  بلوچســتان،  و 
ویرانه های بازمانده از جنگ 

در خرمشهر پیدا کرده اند.
در نظام های تمامیت خواهی 
مانند حکومت کنونی ایران 
که منافع شان با منافع ملی 
متفــاوت، حتــی متضــاد، 
اســت، منافع نظام و منافع 

ملی یکی نبوده و نیست. 
برای نمونــه گروگان گیری 
آمریکا،  کارکنــان ســفارت 
که خسارت های میلیاردی 
برای ملت ایران به بار آورد، جنگ 
هشــت ســاله با عراق بــه انگیزه 
صدور انقالب اســالمی، و پروژه 
اتمی که هیچ ســودی برای ملت 
ایران نداشــت تنها بــرای منافع 
نظــام بوده اســت، نه منافع ملی 

ایران.
دولــت در قانون منتخــب مردم 
اســت، و حکومــت انتصابــی با 
رهبری مادام العمــر با اختیارات 
تام و بدون پاسخگویی. به همین 
دالیل فاسد ترین، بی اخالق ترین، 
و  افــراد  بار تریــن  خشــونت  و 
پیرامون  ایدئولوژیــک  گروه های 
مقــام رهبــرِی خودکامــه حلقه 
زده انــد. آن هــا می دانند دولت ها 
می آیند و می روند. اما رهبر برای 
همیشــه رهبر و قــدرت اصلی و 
فرمانده بی پاســخگوی کل قوا و 

نهاد ها است.
هــدف کودتا پایان بخشــیدن به 
قدرت دوگانه؛ اما به سوِد بخش 
ناکارآمــد آن و جا به جایی دولت 
کنونی با یک دولت نظامی است 
که با زور اســلحه نظــام را حفظ 

کند. 
اما روشن است که این راه نه تنها 
مشکل گشــا نخواهد بود بلکه با 
ورشکسته تر کردن وضعیت نیمه 
ورشکســتۀ کنونی و گســترده تر 
کردن شکاف میان دولت و ملت، 
نظام را به سراشــیبی فروپاشــی 
خواهــد انداخت و جامعۀ لغزنده 
کنونی را به وضعیتی نا شــناخته 
هدایــت خواهــد کــرد. همیــن 
نا شناختگی باعث نگرانی همگان 

می شود، نه فروپاشی نظام.
حســن روحانــی راه حــل رفــع 
پایــان  و  اقتصــادی  مشــکالت 
بــا  کشــمکش  بــه  بخشــیدن 
قدرت هــای بزرگ و عادی کردن 
رابطــه با غــرب از جملــه آمریکا 
می دانســت و هنوز هم می داند. 
»برجــام« در این راســتا شــکل 
گرفــت و رهبر با عقب نشــینی از 
پــروژه اتمی زیر عنــوان »نرمش 
انتخــاب  از  پیــش  قهرمانانــه« 
حســن روحانی شــرایط مذاکره 
جدی با غــرب را فراهم کرد. اما 

»اوجب 
واجبات 
دانسنت 
حفظ 

نظام«، 
در تضاد 
با منافع 
ملی! 



7 7PAIVAND: Vol. 25  no.1366  Apr. 15, 2018  سال 25 شماره   1366 26 فروردین 1397 

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

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

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

شعر و ترانه...

}<< ادامه در صفحه: 10{

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

این »امید بی پدر« مرا رها منی کند!
باز یک تولد دگر 

مینا اسدی

خسته می شوم
خسته از خودم که کودکم هنوز 

ساده ام و اعتماد می کنم

خسته از رفیق نیمه راه و دشمنان بی شمار 
خسته از دروغ های شاخدار.

خسته می شوم
خسته از حضور و خسته از غیاب 

خسته از نشیب بی فراز 
خسته از سوال های بی جواب

خسته از شب دراز و آرزوی خواب.

خسته می شوم
خسته از هزار چهره گان 

با نقاب های دلپسند و رنگ رنگ
خسته از زمین و خسته از زمان.

باز یک تولد دگر 
باز من که می دوم

با دو پای لنگ
باز من که با گل و درخت و سنگ 

حرف می زنم 
باز من 

که توی گوش کبک زیر برف می زنم.

باز من 
و عشق و اعتماد و آرزو 

باز من و زندگی

این »امید بی پدر« مرا رها نمی کند!
)10 مارس 2014 ، استکهلم(

کــودتای نظـامی!
شهباز خنعی )مونتریال( 
Shahbaznakhai8@gmail.com

۲۲ فروردیــن - پــس از 
خیــزش همگانــی دیماه 
۱۳۹6، حکومــت والیت 
مطلقــه فقیــه بــه چنان 
روزگار سیاهی دچار شده 
که هرروزش بدتــر از روز 

پیش است.  
این سیه روزی فزاینده – که البته خود 
کرده بی تدبیر اســت – در همه زمینه 
هــا اعــم از بی ثباتی سیاســت داخلی، 
نابســامانی های فراوان اقتصادی، پای 
در گل ماندن و درماندگی در سیاســت 
خارجــی، احتمــال قریــب بــه یقیــن 
خارج شــدن آمریکا از توافق هسته ای 
»برجام« و در نتیجه تشدید تحریم های 
طاقت  فرســا و شمشیر از رو بستن سه 
تفنگدار سیاســت خارجی آمریکا یعنی 
ترامــپ، پمپئــو و بولتــون بــرای از پا 
افکنــدن ایــن نظــام اهریمنــی و ایران 

بربادده است. 
شدت وخامت اوضاع به حدی است که 
رودربایســتی ها نیز کنار گذاشته شده و 
حتی افراد شاخص جناح های مختلف 
هم به تلویح یا حتی تصریح از فروپاشی 
قریب الوقوع نظام ســخن می گویند و 
به زعم خود راهکار و راه چاره پیشنهاد 

می کنند.  
دولــت که مثال قرار اســت نماد ثبات و 
اقتدار نظام باشــد، مثــل غریقی که در 
دریای توفانی به تخته پاره ای چسبیده 

و بــا امــواج بــه این ســو و آن 
ســو پرتاب می شــود، چنان 
دچــار تناقــض رفتــار و گفتار 
شــده که دیگر هیچ کس 
حتی طرفــدار پروپا قرص 
هم حرفــش را بــاور نمی 
کند و با این حال دســت 
از فریبکاری و دروغگویی 

– که تنها شــیوه ای است که برای 
ادامه کار و امروز را به فردا رســاندن 

می شناسد – نمی کشد.
در چنین شــرایط و اوضــاع و احوال به 
شدت آشفته ای، »مقام معظم رهبری« 
- که گویی در ســیاره ای دیگر و عالم 
هپروت به سرمی برد – وظیفه ای مهم 
تر از این برای خود نمی شناسد که برای 
ترغیب مردم به اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی داخلی – که قرار اســت پس از 
فیلترشدن »تلگرام«  جایگزین آن شوند 
-، فتوا دهد که  سرک کشیدن حکومت 
در حریم ارتباطی مردم »حرام شرعی« 

است!
در ایــن اوضــاع و احوال، که هرکســی 
فســفر مغز خود را برای یافتن راه چاره 
و بــرون رفت از مخمصه می ســوزاند، 
پیشنهادهایی مطرح می شود که نشان 
دهنده دســتپاچگی و سرآسیمگی ارائه 

کنندگان آن است.  
از جمله؛ مصطفی تاجزاده، اصالح طلب 
سرشناسی که چندسال را نیز در زندان 
اوین – البته سوئیت اختصاصی – به سر 
برده، در حساب توییتری خود درتاریخ 
۹ آوریل، ۲0 فروردین )به نقل از صفحه 

فیسبوک »گیله مرد«( می نویسد: 
»به نقطه عطف حذف یکی از دو دولت 
نزدیک می شــویم.  یا "دولت پنهان"از 
مســتوری دست می کشد و با کنارزدن 
"دولــت قانونــی" ارکان حکومــت را در 
دســت مــی گیرد، یــا مجبــور به عقب 
نشــینی از قلمروهای مختلــف به ویژه 
در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی می 
شــود.  اجازه ندهیــم "جامعه مدنی" از 

"حزب پادگانی" شکست بخورد«!  
البته، این اصالح طلب معتقد به حفظ 
نظام والیت مطلقــه فقیه توضیح نمی 
دهــد که »نقطه عطف« مــورد نظرش 
چــرا نمــی توانــد حــذف هــردو دولت 
»قانونی و پادگانی« توسط مردم به جان 
آمده باشد.  به نظر می آید که او نیز شعار 
»اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه 
ماجــرا« در تظاهــرات دی ماه را جدی 
نگرفته و هنوز درپی آن است که قدرت 
را در میــان یکــی از دو جنــاح موجــود 

دست به دست کند!
بــه همین انــدازه  اگــر نه  بیشــتر -، 
جناح دیگر نیز دســتپاچه و سرآســیمه 
درصدد یافتن یک راه چاره است و برای 
ارائه پیشــنهاد دراین مورد شــخصیتی 

خوشنام تر و مناسب تر از سردار حسین 
الله کرم، چماقدار شناخته شده و رییس 
شــورای هماهنگی انصار حزب الله، که 
آوازه شهرتش از مرزهای ایران نیز فراتر 
رفتــه و به خاطرنقشــش در ســرکوب و 
نقــض حقوق شــهروندان در فهرســت 
تحریم هــای اتحادیــه اروپا قــرار دارد، 

نیافته است.  
به گزارش 8 آوریل، ۱۹ فروردین »رادیو 
زمانه«، این شخصیت برجسته و بانفوذ 
اصولگــرا در گفتگو با وبســایت خبری 
»خبــر آنالیــن« مدعــی شــده که یک 
رییس جمهوری نظامی می تواند کشور 

را در شرایط کنونی »نجات« دهد: 
»... معتقــدم امــروز ایــران یک قدرت 
منطقه ای اســت و اگــر وظایف خود را 
انجام ندهد تجزیه می شود.  در چنین 
وضعیتی فردی باید سکان اجرایی کشور 
را به دســت گیرد کــه اســتراتژیک ]![ 
باشــد، با این تعریف اگر مفهوم نظامی 
بودن معنای استراتژیک بودن در خود 
دارد، من آن صحبت را قبول می کنم«!
ظاهــرا همــه منظور ســردار اللــه کرم 
از ردیــف کــردن این پــرت و پالها این 
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

همايون شجريان ۱9 ماه می در مونتريال
<< جزئیات در شماره آینده >> 

پزشک خانواده: کمبود به خاطر مشکل جذب پزشک
پزشــکان جوان کبک از برنامه 
پزشــک خانواده استقبال نمی 
کننــد و تعداد زیــادی کمبود 
پزشک خانواده در کبک وجود 

دارد.  
دکتــر لویــی گــودن، رییــس 
»فدراســیون پزشکان عمومی 

تأکیــد   )FMOQ( کبــک« 
می کند که: »این مشــکل بزرگی 
اســت.  جذب تعداد کافی پزشک 
برای برنامه پزشک خانواده دشوار 
اســت«.  امســال در سراسر کانادا 
78 ســمت پزشکی )اعم از پزشک 

خانواده یا تخصص های گوناگون( 
بــدون داوطلب مانده اســت.  65 
مورد از این تعداد مربوط به پزشک 
خانواده در کبک بوده اســت.  در 
بقیــه نقاط کانــادا هیچ کمبودی 

وجــود نداشــته و بــه گفته 
فدراسیون پزشکان عمومی 
کبــک »ایــن یک مشــکل 
خاص کبک اســت« که در 
طول سال ها تشدید نیز می 
شود: »این به راستی تأسف 
بــار و نگران کننده اســت.  
کبک در دوسال ۱۲0 پزشک 
کمبود داشته و سال ۲0۱8 از سال 
پیش هم بدتر اســت«.  )تلخیص 
از الپــرس مونتریــال، ۱۲ آوریــل 

.)۲0۱8

جدل قضایی برای پخش ویدیوی کشتار 
مسجد کبک

به نظــر یــک کارشــناس، پخش 
تصاویرویدیــوی کشــتار مســجد 
کبــک در ۲۹ ژانویــه ۲0۱7 کاری 
»بیرحمانه و غیر انســانی« است.  
روز جمعــه 7 آوریــل کارشناســان 
برای قاضی فرانسوا هوت توضیح 
دادند که این تصاویر »هرگز نباید« 
منتشر شود زیرا می تواند سرمشق 
انجــام عملیــات تروریســتی دیگر 
شود.  سســیل روسو، روانشناس 
نیــز تأکید کرد که این ویدیوها می 
تواند توســط گروه هــای بنیادگرا 
بــه عنــوان ابزار تبلیغاتــی یا عضو 
گیری مورد اســتفاده قرارگیرد.  او 

همچنین قید کرد که این تصاویر 
می تواند توســط کسانی استفاده 
شــود که مــی خواهند دســت به 
کشتار بزنند.  با این حال، از آنجا 
که او مشــخص نکرده بــود کدام 
یــک از تصاویــر می توانــد چنین 
نقشــی داشــته باشــد، قاضی از او 
خواست که این کار را انجام دهد.  

به نظــر ایــن روانشــناس، پخش 
این تصاویر خانواده های قربانیان 
را بــی کــم و کاســت بــه صــورت 
»شاهدهایی ناتوان« در می آورد.  
درخور یادآوری است که آلکساندر 
بیســونت در ۲8 مــارس گذشــته 
درمورد کشتار 6 تن و قصد کشتن 
عــده ای دیگر خود را مقصر اعالم 
کرد.  مجــازات او زندان ابد بدون 
امکان آزادی تا ۱50 ســال اســت.  
محاکمه بیسونت از روز ۱۱ آوریل 
در کاخ دادگســتری کبــک انجام 
می شــود.  )تلخیص از ژورنال دو 

مونتریال، ۱0 آوریل ۲0۱8(.

شهرداری های کبک خواهان اختیارات برای 
تنظیم مقررات مربوط به ماری جوآنا هستند.

اتحادیــه شــهرداری هــای 
کبک خواهان تعیین محلی 
مقــررات مربوط بــه قانونی 
شدن ماری جوآنا شده است.  
آلکساندر کوســون، شهردار 
سرپرســت  و  دروموندویــل 
»اتحادیــه شــهرداری های 
کبک« )UMQ( می گوید 
قانونــی شــدن مــاری جوآنا 
چالش های بســیاری برای 
شهرداری ها ایجاد می کند 
و ایــن نهادهــا مــی بایــد از 

چهارچوبی قانونی برخوردار باشند 
که بــه ویژه در زمینــه این که این 
ماده مخــدر در عرصه عمومی در 

کجا می تواند مصرف شود، به آنها 
اختیار تعیین مقــررات بدهد.  در 
همین حال، روبرت بودری عضو 

کمیتــه اجرایی شــهرداری 
عقــد  خواهــان  مونتریــال 
قــراردادی دراز مــدت برای 
تقســیم درآمد فروش ماری 
جوآنا با شــهرداری ها است 
زیــرا آنها برای اجرای قانونی 
شــدن مصرف مــاری جوآنا 
به منابع مالی بیشتری نیاز 
دارنــد.  اتحادیه شــهرداری 
های کبــک خواهان تنظیم 
مقرراتی اســت که اعضایش 
بتوانند خود را با روند قانونی 
شــدن ماری جوآنا تطبیق دهند.  
آوریــل   ۱0 مونتریــال،  )گازت 

.)۲0۱8 توفان در شرق کانادا
یک توفان بهاری موجب تعطیل 
مدارس و تأخیر در کسب و کارها 
در روز دوشنبه ۹ آوریل در بخش 
شــرقی کانادا و سواحل اقیانوس 

اتالنتیک شد.  
غرب ترنوو و البرادور شاهد بارش 

مقدار زیادی برف بود و شدت باد 
تا ۱۳0 کیلومتر در ساعت افزایش 
یافــت.  شــماری از مــدارس در 
غرب این اســتان تعطیل شدند و 
دیگــر مدارس نیز با تأخیر آغاز به 
کار کردند.  محیط زیســت کانادا 

هشــدار داد کــه تقریبــا سراســر 
این اســتان دچار توفــان خواهد 
شــد.  )ژورنال دو مترو، ۹ آوریل 

.)۲0۱8

آیا روسیه در روند انتخابات کانادا دخالت 
داشته است؟

دولــت  کــه  هنگامــی 
 4 کــرد  اعــالم  کانــادا 
بــه  دیپلومــات روس را 
خاطر دخالت آن کشــور 
در مســموم کــردن یک 
جاسوس ســابق روسیه 
اخــراج  انگلســتان،  در 
مــی کنــد، این پرســش 
در ذهن ایجاد شــد که آیا 

اتاوا با این کار روسیه را به دخالت 
و ِاعمــال نفــوذ در انتخابات اخیر 

فدرال متهم کرده بود؟  
خانم فریلند، وزیر امور خارجه این 
4 تن را افسران اطالعاتی روسی که 
از موقعیت دیپلوماتیک خود برای 
تضعیف امنیت کانادا و دخالت در 
دموکراسی ما سوء استفاده کردن، 
توصیف کرد.  منظور فریلند دقیقا 

مشخص نشد.  
هارجیت ساجان، وزیر دفاع کانادا 
در مصاحبه با واســی کاپلوســی، 
مجری برنامه »قدرت و سیاست« 
شبکه سی بی ســی با این سئوال 
روبرو شد که آیا منظور خانم فریلند 
این بود کــه روســیه در انتخابات 

۲0۱5 فدرال دخالت کرد؟  
ساجان از دادن پاسخ صریح به این 
پرسش امتناع کرد و گفت اظهارات 

خانــم فریلند به انــدازه کافی گویا 
بوده و او مایل به افشــای جزییات 
بیشتر نیست.  ساجان همچنین 
از ذکر علت این که چرا دیپلومات 
هــای روســی به رغم فاش شــدن 
دخالتشــان در نظام دموکراســی 
کانــادا، زودتر ازاین اخراج نشــده 

بودند امتناع کرد.  
انتخابــات،  در  روســیه  دخالــت 
ریاســت  انتخابــات  بخصــوص 
جمهــوری آمریکا درســال ۲0۱6 
و نقــش احتمالــی آن در پیروزی 
دونالــد ترامــپ، به یــک موضوع 
جنجالی و داغ تبدیل و باعث شده 
رابرت مولر مأمور تحقیق رســمی 

درباره آن شود.  
وســلی وارک از اســتادان دانشگاه 
اتاوا و کارشــناس امنیت سایبری 
مــی گویــد که معنــای اظهــارات 

فریلنــد ایــن بــود که به 
روســیه بفهمانــد کانادا 
هرگونه دخالت و ِاعمال 
نفوذ خارجی در کشور را 
تحمل نخواهد کرد.  این 
ِاعمــال نفوذ می تواند از 
سوی جامعه روس های 
ســاکن کانادا، تماس با 
سیاستمداران و دخالت 
در ارتباطــات تجــاری باشــد.  در 
ســال ۲0۱7، »موسســه امنیــت 
ارتباطــات« وابســته به ســازمان 
روی  بــر  کــه  کانــادا  جاسوســی 
نظارت الکترونیک متمرکز است، 
گزارشی درمورد تهدیدات سایبری 
برعلیه نهادها و روند دموکراســی 
کانادا منتشــر کرد ومدعی شد که 
انتخابــات فدرال درســال ۲0۱5از 
ســوی هکرها و مجرمان سایبری 
هدف حمالتــی قرارگرفتــه، اما تا 
امــروز مدرکــی که نشــان دهنده 
دخالــت یــک کشــور در فرآینــد 
انتخابــات کانادا باشــد به دســت 

نیامده است.
)برگرفته از تارنمای ایران جوان، 8 

آوریل ۲0۱8(.

تصادف فاجعه بار اتوبوس حامل یک تیم 
هاکی نوجوانان

روز جمعه 6 آوریل تصادف شــدید 
بین اتوبوس حامل یک تیم هاکی 
نوجوانــان و یــک کامیون ســبب 
کشــته شــدن ۱5 تــن و مجروح 
شــدن ۱۳ تــن دیگر شــد که حال 
چند تن از مجروحان وخیم است.  
اعضــای این تیــم نوجوانان هاکی 
عازم انجام  مسابقه با تیم دیگری 

بودند. 
 مربی و کاپیتان این تیم نیز درشمار 
کشــته شــدگان هســتند.  بــرای 
کمک بــه خانواده هــای قربانیان 

صفحه مخصوصی در شبکه 
هــای اجتماعــی بــا هــدف 
جمــع آوری ۲50 هــزار دالر 
باز شــده که تا زمان انتشــار 
خبر ۲۱0 هزار دالر آن جمع 

آوری شده است.  اعضای این تیم 
هاکی نوجوانان بین ۱6 تا ۲0 ساله 
بوده اند.  حادثه در بزرگراه ۳5 در 
شمال شرقی ساسکچوان رخ داده 
است.  در این باره، جاستین ترودو 
نخست وزیر کانادا در صفحه توییتر 

خود نوشت: 

»نمــی توانــم رنجــی کــه والدین 
قربانیان می کشند را تصور کنم... 
از صمیــم قلــب بــا همه کســانی 
کــه در این فاجعه داغدار شــده یا 
آســیب دیده اند همدرد هستم«.  
تلخیــص از الپرس مونتریــال، 6 

آوریل ۲0۱8(.
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با تعیین وقت قبلی

مشکل پرندگان در فرودگاه ترودوی مونتریال
با فرارسیدن بهار و معتدل شدن 
هوا، پرندگان مهاجــر از راه می 
رسند.  این موضوع در فرودگاه 
مونتریال مشــکل آفرین شــده 
است.  چند روز است که فرودگاه 
تــرودوی مونتریــال با مشــکل 

حضور پرندگان مهاجر در باندهای 
نشســت و برخاســت هواپیماهــا 
روبرو شده است.  ازاین رو، مانند 
سال های پیش، مدیریت فرودگاه 

ازموسسه »فالکون انوایرونمنت« 
کمک گرفتــه تا عقاب هــای این 
موسســه پرنــدگان را از باندهــای 
فــرودگاه فــراری دهند.  هرســال 

کــم و بیش 70 حادثه هوایی در 
فرودگاه مونتریــال رخ می دهد.  
چمن های اطــراف فرودگاه هم 
خیلی کوتاه زده شده تا جانوران 
کوچــک نتواننــد در میــان آنها 
مخفی شوند.  از مواد جانورکش 
و گریزاننــده هــا از طریق صدا نیز 
اســتفاده مــی شــود.  )ژورنال دو 

مونتریال، ۹ آوریل ۲0۱8(.

مدرن سازی موزه هنرهای معاصر مونتریال
musee d'art 

contemporain 
Montreal

موزه هنرهای معاصر 
مونتریــال – واقــع در 
خیابان سنت کاترین 
-  دست به نوسازی 
هایی خواهد زد که آن 
را بــزرگ تر، روشــن 
تــر و نوگراتــر خواهد 

کرد.  این تغییرات موجب خواهد 
شــد که مــوزه دید بهتری داشــته 
باشــد.  فضای نمایشــگاهی موزه 
تقریبا دوبرابر و رستوران و بوتیک 
آن مدرن می شــود.  شمار بازدید 

کنندگان این موزه در 5 سال اخیر 
افزایش یافته و در ۱۲ ماه گذشــته 
600 هــزار تن از ایــن موزه بازدید 
کــرده اند.  جــان زپتلــی، مدیر و 
مســئول این موزه مــی گوید: »با 

این تغییرات ما قادر 
خواهیــم بودفضایی 
انتظــارات  درحــد 
مردم عرضــه کنیم.  
ســرانجام  مونتریال 
گوهــری هم ســطح 
و  هــا  بلندپــروازی 
اهمیــت  و  اعتبــار 
هنری خــود خواهد 
نوســازی  داشــت.  
موزه در ژانویه ۲0۱۹ آغاز می شود 
و در پاییــز ۲0۲۱ پایــان می یابد.  
)تلخیــص از گازت مونتریــال، ۹ 

آوریل ۲0۱8(.

سرمایه گذاری 5 میلیارد دالری در صنایع 
غذایی کبک

کبــک  لیبــرال  دولــت 
سیاســت و بودجــه جدید 
خود برای ترغیب توســعه 
صنایــع غذایــی از جملــه 
مــزارع ارگانیــک را اعــالم 
کــرد.  بــه گفتــه فیلیــپ 
کوییار نخست وزیر دولت 
کبــک در پنج ســال آینده 
5 میلیــارد دالر در بخش 

غذاهــای »بیو« ســرمایه گذاری 
خواهد کــرد.  در این برنامه ریزی 
تقدم به مصرف کننده و ســالمت 
او داده مــی شــود.  مــواد غذایی 
»بیو« همه عرصه های تولید مواد 
غذایی از جمله کشاورزی، شیالت 
)پرورش ماهی، جلبک و صدف(، 
صید ماهی، فرآوری مواد غذایی، 
توزیع کلی و جزیی غذا و نیز هتل، 
رســتوران و خدمــات را دربرمــی 

گیرد.  
کوییار می گوید: »ما امیدواریم که 
با این سیاست به مصرف کنندگان 
آگاهی بیشــتری بدهیــم.  ما می 
خواهیم آنهــا بدانند چــه چیز در 

کبک تولید شده، تولیدات ناحیه 
خــود را در بشقابشــان ببیننــد و 
بداننــد چــه کســی غذایشــان را 
تولید کرده اســت«.  او می افزاید 
که این سیاســت موجب رشــد و 
تقویت بخشــی می شــود که 500 
هزار شاغل کبکی دارد و 8 درصد 
از تولید ناخالــص داخلی کبک را 

تشکیل می دهد.  
هــدف اصلــی این برنامــه افزایش 
فروش مواد غذایی تولید کبک به 
مبلــغ ۱0 میلیــارد دالر و افزایش 
صادرات آن به مبلغ 6 میلیارد دالر 
تا ســال ۲0۲5 اســت.  بنابر متن 
این برنامه، هرخانوار کبکی به طور 

در  دالر   ۹700 متوســط 
سال خرج غذا و نوشیدنی 
می کنــد کــه ۱۳.7 درصد 
از کل هزینه خانوار اســت.  
5۳ درصــد از ایــن مقــدار 
از کاالهــای تولیــد محلی 
تأمین شده و بقیه از استان 
ها یا کشورهای دیگر وارد 
می شود.  هدف این برنامه 
عــالوه بر افزایش تولید و صادرات 
مواد غذایی در کبک عبارت است 
از: دوبرابر کردن مزارع تولید مواد 
غذایی ارگانیک در کبک، افزایش 
سهم فرآورده های دریایی کبک، 
بهبود ارزش فــرآورده های غذایی 
)کاهــش میــزان نمــک، شــکر و 
چربی های اشباع شده(، ترغیب 
دهنــدگان  پــرورش  کشــاورزان، 
ماهی، ماهیگیران و صنایع فرآوری 
مــواد غذایی به ۱5 میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری برای بهینه و مدرن 
سازی تا سال ۲0۲5. )تلخیص از 

گازت مونتریال، 7 آوریل ۲0۱8(.

قرارداد 580 میلیون دالری بمباردیه
پــس از عقد قــرارداد با ســنگاپور 
و آریزونــا در مــاه گذشــته، بخش 
حمــل و نقــل بمباردیه ســفرش 
بزرگ دیگری به مبلغ حدود 580 
میلیوندالر از ســوئد دریافت کرده 
اســت.  این سفارش برای ساخت 
40 قطــار منطقــه ای در ســوئد 
اســت.  ایــن قــرارداد همچنیــن 
شــامل افزایــش تعــداد قطارها تا 
۱00 بــوده و زمــان تحویــل آنهــا 

تــا ســال ۲0۲۱ پیش بینی شــده 
اســت.  ســرعت ایــن قطارها که 

هریک ســه واگن و ظرفیت حمل 
۲70 مسافر دارد، می تواند به ۲00 
کیلومتر در ســاعت برسد.  مارینا 
ساندمن، مدیر فروش بخش حمل 
و نقــل بمباردیه می گویــد: »این 
سفارشات نشانگر باالبودن کیفیت 
دســتگاه هایی اســت که ما برای 
بازار اسکاندیناوی طراحی و تولید 
می کنیم«.  )تلخیص از تارنمای 

رادیو کانادا، 6 آوریل ۲0۱8(.

سیاست تغذیه ای دولت کبک
دولت کبــک درنظــر دارد نه تنها 
کبکی ها بلکه دیگران را نیز ترغیب 
کند که به شیوه کبکی تغذیه کنند.  
روز جمعــه 6 آوریل فیلیپ کوییار 
نخست وزیر کبک در یکی از مزرعه 
های حومه مونتریال حضور یافت 
و سیاست تغذیه »بیو«ی دولت، 
که هدف آن رشد تولید و صادرات 
محصوالت غذایی  توسط صنایع 
محلی است را تشریح کرد.  بیشتر 
فعاالن زنجیره تولید مواد غذایی از 
این برنامه که پس از دوسال بررسی 
و تدارک تدوین شده پشتیبانی می 
کنند.  این برنامه شــامل حمایت 

از کسانی اســت که در این زنجیره 
فعالیــت مــی کننــد.  محورهای 
بــزرگ ایــن برنامه عمدتــا بهینه 
ســازی عرضه مــواد غذایی کبک 
به مصــرف کننــدگان، حمایت از 
موسسات کشاورزی و فرآوری مواد 
غذایی و انجام اقدامات مسئوالنه 
تر در عرصه محیط زیســت است.  
در بودجه اخیــر دولت کبک ۳64 
میلیون دالر برای تغذیه اختصاص 
داده شــده که ۱۹5 میلیــون دالر 
آن برای بخش کشــاورزی اســت.  
مارســل گرولو، رییــس »اتحادیه 
محصــوالت  کننــدگان  تولیــد 

کشــاورزی کبــک« )UPAQ( با 
ابراز خشــنودی از سیاست اعالم 
شده دولت گفت: »خوشحالم که 
برنامــه ای همه جانبه به توســعه 
کشاورزی – از تولید تا صادرات – 
اختصاص داده شده است«.  با این 
حال، او تأکیــد کرد که این برنامه 
پاسخگوی دغدغه های کشاورزان 
در زمینه مدیریت خطر نیســت و 
ابــراز تردید کرد کــه منابع درنظر 
گرفتــه شــده بــرای دســتیابی به 
هدف های تعیین شده کافی باشد.  
)تلخیــص از الپــرس مونتریال، 6 

آوریل ۲0۱8(.

نرخ بیکاری در ماه مارس

نرخ بیکاری در ســطح ملی درماه 
مارس 5.8 درصد بوده است.  بنابر 
اعالم مرکز آمار کانادا، در سه ماهه 
نخســت ســال میزان بیکاری در 
بیشتر شهرهای کانادا کمتر شده 
است. با این حال، مرکز آمار کانادا 
هشــدار می دهــد که ارقــام اعالم 

شده می تواند کم یا زیاد شود زیرا 
برمبنای نمونه های آماری کوچک 

بوده است.  
میزان بیکاری در شهرهای کانادا 

در ماه مارس به شرح زیر است: 
 – درصــد   8.6 جانــز:  ســنت 
هالیفکس: 6 درصد- مونکتون: 

5.7 درصد – سن جان: 6.۹ درصد 
– ساگنی: 5.6 درصد – 

 – درصــد   ۳.6 ســیتی:  کبــک 
شربروک: 5.7 درصد – تروآ ریویر: 
5.4 درصد – مونتریال: 6.۱ درصد 
– گاتینــو: 4.7 درصد – اتاوا: 4.۹ 
درصد –کینگزتــون: 5.4 درصد – 
پیتر بــورو: 4.8 درصد – اوشــاوا: 
4.5 درصد – تورنتو: 5.8 درصد – 
همیلتون: 5.۳ درصد – وینیپگ: 
6.۳ درصد – رجینا: 5.0 درصد – 
سسکتون: 6.5 درصد – کلگری: 
 6.7 ادمونتــون:   – درصــد   6.7
درصــد – ونکــوور: 4.0 درصــد – 

ویکتوریا: 4.5 درصد.
)تلخیــص از گازت مونتریــال، 6 

آوریل ۲0۱8(.
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وی جلد... آماده شوید! ر
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

روزانه و شبانه: متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN FRANÇAIS DISPONIBLE LE SOIR______________________________

• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
le 27 février 2018

Les 13, 20, 27 mars et le 5 avril 2018             De: 9:00 à 11:30
Session: le 26 mars au 29 juin 2018

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 1, 14, 19 et 27 mars et le 4 avril 2018       De 17:00 à 19:30
Session: le 26 mars au 14 juin 2018

نامنویسی کالس های انگلیسی دبیــرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:  

les 15, 19 et 28 mars 2018                          De 9:00 à 11:30
Session : le 26 mars au 29 juin 2018

RENSEIGNEMENTS:    514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre    |    www.slaec.ca

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec

H4M 1A7

�������������

Metro  
Cote-Vertu

رویارویی نظامی روسیه و غرب؟ هرگز!
 احمد زیدآبادی

ایــن روز هــا در برخی رســانه های 
داخلی و خارجی، از آغاز جنگ سرد 
بین روسیه و آمریکا و حتی احتمال 
آغاز جنگ جهانی ســوم بین آن ها 

سخن می رود.
این گونه اظهار نظر ها، نوعی اغراق 
در قدرت روسیه و سوء برداشت از 
رفتار واقعی آن در صحنۀ بین المللی 

است. 
در حقیقــت، بــا فروپاشــی اتحاد 
شوروی که تقریبًا نیمی از جهان را 
در کنترل یا در کنار خود داشــت، 
»جنگ سرد« به عنوان نظریه ای 
برای توصیف روابط دو بلوک اصلی 
قدرت در جهانــی دو قطبی پایان 
یافت و از آن پس به تیرگی هر از گاِه 
روابط روسیه و غرب نمی توان نام 

»جنگ سرد« گذاشت.
روسیه اکنون گرچه قدرتی اتمی با 
جنگ افزارهای پیشــرفته و دارای 
حق وتو در شورای امنیت سازمان 
ملل اســت؛ اما این همه، آن را در 
مقام ابرقدرت جهانی نمی نشــاند. 
روسیه کشوری وابسته به صادرات 
نفــت و گاز و دارای اقتصــادی در 
حجم اقتصاد اسپانیاســت. با این 
میزان قــدرت اقتصــادی طبعًا نه 
می توان تأثیر بین المللی پایداری 

داشت و نه درگیر رقابتی نفس گیر 
با دیگــر قدرت ها برای گســترش 

حوزۀ نفوذ در سطح جهانی شد.

در واقع، روســیه بــه ترغیب ایران 
و بــا اســتفاده از سیاســت نرمش 
باراک اوباما در خاورمیانه، فرصت 
مداخلــه در ســوریه را پیــدا کرد و 
همین موضوع ســبب شــد که در 
بارۀ توان بین المللی روسیه و عزم 
آن بــرای اعادۀ نفــوذ جهانی اش، 

اغراق شود.
انگیزۀ روســیه از حضور در سوریه 
در حقیقت به دست آوردن ابزاری 
برای اعمال فشــار یــا چانه زنی با 
غرب بر سر ماجرای اوکراین بود. 

اوکراین نقطه ای اســت که روسیه 
آن را به نحوی حیات خلوت خود 

می داند؛ اما دنیای غرب به عنوان 
بخشی از تالش خود برای کنترل 
کامل روســیه، در پی نفــوذ به آن 

است.
از همیــن رو، غربی ها و متحدان 
منطقــه ای آن هــا حضور روســیه 
در ســوریه را هیچــگاه بــه عنوان 
خطری که توازن قوا در خاورمیانه 
را بــه زیان آن ها به هم خواهد زد؛ 
تلقی نکردنــد و در غیــاب حضور 
مؤثــر خود در ســوریه، آن را حتی 
وســیله ای برای مهــار میان مدت 
ایران در آن کشور به شمار آوردند.

روســیه نیز به ســوریه بــه عنوان 
در جهــان  منافــع خــود  محــور 
نمی نگرد و طبعًا بــرای حفظ آن، 
وارد هیــچ نوع رویارویی نظامی با 

است که به این نتیجه گیری برسد 
که: 

آقــای  توانمنــدی  مــردم   ...«
سلیمانی را در مسایل استراتژیک 
دیدند که با بــه کارگیری نیروهای 
حتی غیرایرانی اما معتقد به انقالب 
اســالمی توانســت تحــول ایجاد 
کنــد یعنــی کمتریــن منابــع را از 
ایران برد و بیشــترین سود را برای 
ایــران آورد«!  بدیهی اســت که از 
سردار الله کرم، که تخصصش در 
مسایل »اســتراتژیک« است نمی 
تــوان انتظار داشــت کــه در مورد 
»کمترین منابــع« - که تاکنون 
دههــا میلیارد دالر پــول و هزاران 

تلفات انسانی بوده – یا »بیشترین 
ســود« - که نتیجــه اش همین 
سعادت و رفاه و وفور نعمتی است 
که از سر و کله مردم ایران باال می 

رود – توضیح دهد!
شــوربختانه درمورد اجرایی شدن 
پیشــنهاد ســردار اللــه کــرم یک 
مشــکل کوچک وجــود دارد و آن 
این است که سردار سلیمانی – یا به 
قول مسعود بهنود سردار عارف!- 
»دوسال پیش در بیانیه ای اعالم 
کرده که جایگاه نظامی خود را ترک 

نمی کند«.
از سوی دیگر، آنچه که سردار الله 
کرم می گویــد، در زمانی که هنوز 

نخستین ســال دوره دوم ریاست 
جمهوری شیخ حسن روحانی نیز 
تمام نشده، زودرس به نظر می آید 
و بعید اســت که اصال تا سه سال 
دیگر چیزی از نظام والیت مطلقه 
فقیه باقی مانده باشد که او بخواهد 
ســردار ســلیمانی را برای ریاست 

جمهوریش تکه بگیرد!
مگر آن که، منظور سردار الله کرم 
آن باشد که همان طور که مصطفی 
تاجــزاده اصالح طلــب هم گفت، 
»دولت پنهــان« بخواهد با حذف 
»دولت قانونــی« کودتای نظامی 

کند!
•

شهباز: کودتای نظامی...   << ادامه از صفحه: 7

اتحادیه اروپا تحریم های حقوق بشری علیه ایران را تمدید کرد
آمریکا از تحریم های »بسیار شدید« 

علیه ایران خبر داد
گــزارش  بــر  بنــا   
بلومبرگ،  خبرگزاری 
منوشــین  اســتیون 
آوریل  چهارشنبه ۱۱ 
اســتماع  جلســه  در 
اعتبــارات  کمیتــه 
مجلــس نماینــدگان 
در  گفــت،  آمریــکا 
دونالــد  کــه  حالــی 
ترامپ، رئیس جمهور 
در  کشــور  ایــن 
ی  جو جســت و
مذاکرات مجدد بر سر 
توافق اتمی به دســت 

آمده با ایران اســت، ممکن است 
تحریم هایی »بسیار شدید« علیه 

این کشور وضع شود.
منوشین یادآور شد، این تحریم ها 
»اولیــه و ثانویــه« خواهــد بــود، 
دولــت ایران و نهادهایی که با این 
کشــور وارد معامله می شوند را در 
بر خواهد گرفت. وی به خبرنگاران 
گفت، یــا دور جدیدی از تحریم ها 
آغاز خواهد شد یا تحریم هایی که 
بعد از توافق اتمی لغو شــد دوباره 

برقرار می شود.
وزیر خزانــه داری آمریکا تأکید کرد 
که ایــن تحریم ها »اثــری مهم بر 
اقتصــاد ایــران« خواهد گذاشــت 
و ایــن »همــان چیزی اســت که 
رئیس جمهــور در حــال ارزیابی و 

تصمیم گیری در مورد آن است.«

توافــق  اصــالح  بــرای  ترامــپ 
اتمــی کــه در زمان بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا بسته 
شــده تا ۱۲ مه )۲۲ اردیبهشــت( 

مهلت قائل شده است. 
اما لغو یک طرفه این توافق از سوی 
آمریــکا نیز ممکن اســت بین این 
کشور و طرف های دیگر این توافق 
)بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و 
آلمــان( بحرانی دیپلماتیک ایجاد 

کند.
بلومبرگ می نویســد دولت ترامپ 
ایران را به دامن زدن به بی ثباتی و 
خشونت در خاورمیانه متهم کرده 
اســت. کاخ ســفید و کنگــره باید 
خالل مهلتی که تعیین شده است، 
قانونــی برای مقابله بــا رفتارهای 
نامطلوب ایــران تهیه کنند بدون 

این که مستقیما به توافق 
اتمی پایان دهند.

اروپا  اتحادیــه  همچنین 
مجموعه ای از تحریم های 
خود علیه ایران که مربوط 
به نقض حقوق بشر است 

را تمدید کرده است. 
تمدید ایــن تحریم ها در 
حالی صورت می گیرد که 
اعضــای این اتحادیه قرار 
اســت روز دوشــنبه )۱۶ 
آوریل( تشــکیل جلســه 
دهند تــا در مــورد وضع 
تحریم هایــی جدید علیه 

ایران گفت وگو کنند.
اعضــای اتحادیه اروپا در مورد این 
تحریم هــای جدیــد که هــدف آن 
نجات توافق هسته ای بین ایران و 
قدرتهای جهانی موسوم به برجام 

است، اتفاق نظر ندارند.
اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۶ و به 
دنبال حصول توافق هســته ای با 
ایران تحریم های گسترده اقتصادی 
خود در ارتباط با فعالیت های اتمی 
ایران را لغو کرده، حاال در واکنش 
به تهدید آمریکا به خروج از برجام، 
به فکر وضع تحریم هایی جدید در 
آمــده، چه بســا که بــه کمک این 
تحریم ها بتواند از فروپاشی برجام 

جلوگیری کند.
•

آمریکا نمی شود. در صورت حملۀ 
آمریکا بــه ســوریه، در وخیم ترین 
حالت شــاید روس ها بــرای حفظ 
وجهۀ خود؛ چند موشــک آن ها را 
در هوا منفجر کنند؛ اما مقابلۀ حتی 
محدود نظامی با غرب، اصواًل قابل 

تصور نیست.
روســیۀ تحــت رهبــری والیمیــر 
پوتین، می خواهد در ســطح بین 

المللی به شــمار آید، مورد احترام 
قرار گیرد؛ اقتصاد خود را توســعه 
دهد و زندگی مرفه و پیشــرفته ای 
بــرای روس هــا فراهــم کنــد. این 
اهداف یکســره غیــر ایدئولوژیک، 
طبعًا با هر نوع ورود به جنگ های 

پرهزینه منافات دارد.
غربی هــا  معضــل  حقیقــت،  در 
و متحــدان منطقــه ای آن هــا در 

سوریه، نوع نفوذ ایران است و اگر 
روسیه آماده و یا قادر به پایان دادِن 
این نفوذ باشد؛ آن ها مشکلی با هم 
نخواهند داشــت. به گمانم توجه 
بــه ایــن واقعیات در توهــم زدایی 
از وضعیــت تــوازن قــوای جهانی 

بی تأثیر نخواهد بود.
•
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

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

در فعالیت های اجتماعی:   ما رقیب هم نیستیم؛ 
کمل  یکدیگریم...  ـُ ما م

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ... 

زیست...  All aspects of Immigrationمحیط 
Federal Québec Provincial

کلیھ امور مھاجرتی
استانی-کبک-فدرال  

Regulated Canadian 
Immigration Consultant

Membership No. R409295

Inscrit avec 
Immigration Québec 

Numéro 11322

Since 2007 Depuis 
 

 

ماریا کتنھمھاجرت کانادا
 

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

 

 

استخدام
یک شرکت تولیدی 

درجنوب مونترال
نیازمند همکاری 

تکنسین و کارگر ساده 
می باشــد. 

با تلفن های زیر تماس بگیرید: 

514-606-9007
514-949-5335

راه  حل هایی برای کاهش مصرف پالستیک
مقدمــه: بر اســاس آمــار موجود، 
ایــران یکی از ۱0 کشــور نخســت 
دنیا در زمینه مصرف پالســتیک 

محسوب می شود. 
آمارهــای مختلف نشــان می دهد 
ســاالنه حدود ۲,۱ تا ۲,4 میلیون 
تــن پالســتیک در ایــران مصرف 
می شــود. هرچند هیچ بخشــی از 
سیاره ما نیســت که اکنون عاری 
از معضــل زباله هــای پالســتیکی 
بــا بطری هــای  باشــد. همه جــا 
ســوپرمارکت،  کیســه های  آب، 
دیسک های فشرده، فیلتر  سیگار 
و دیگــر زباله هــای پالســتیکی ُپر 
و آلــوده شــده اســت. زباله هــای 
پالستیکی اکنون بزرگترین منبع 
آلودگی بشری اقیانوس ها هستند 
و تعــداد آنها تا چند دهــه دیگر از 
تعداد ماهی های درون اقیانوس ها 
پیشــی خواهد گرفت. یک مطالعه 
بین المللی نشان می دهد انسان ها 
از جنــگ جهانــی دوم تا کنــون به 
قدری پالستیک تولید کرد ه اند که 
حجــم آن می تواند مثــل یک ُکت 

سراسر زمین را بپوشاند. 
غیرقابل تجزیه بودن، هزینه باالی 
جمــع آوری، بازیافــت و امحــاء از 
جمله مسائلی است که حل مشکل 
زباله های پالســتیکی را با مشکل 
مواجه کرده است. در مطلب پیش 
رو دامیــن کارینگتون، نویســنده 
گاردین پیشنهادهایی برای کاهش 

زباله های پالستیکی ارائه می کند.
اعتیاد ما به پالستیک  به فرآیندی 

خارج از کنترل بدل شده است. 
آیا راهی برای مصرف کمتر آن وجود 

دارد؟
نــه فقــط آب بلکــه هوایــی کــه 
استنشاق می کنیم، و نیز نمک دریا 
همگی به پالستیک آلوده شده اند. 
اگرچه  اثرات آن هنوز بر ســالمت 
ناشــناخته اســت، و در این زمینه 
تحقیقات ادامــه دارد، با این حال 
باید میزان مصرف آن کاهش یابد.

در  آب  گاردیــن  گــزارش  طبــق 
سرتاســر کره زمیــن بــا ذرات ریز 
اســت.  شــده  آلــوده  پالســتیک 
همچنیــن تحقیقات دیگر نشــان 
می دهــد کــه ریز پالســتیک ها در 
آبجــو، نمــک، عســل و نیــز در 
غذاهای دریایی، در هوای شهرها 
و خانه هــا وجــود دارنــد. اثــر این 
میزان از آلودگی  توسط پالستیک 
بر ســالمت هنوز روشــن نیست، 
بااین همه ریز پالســتیک ها حیات 
آبزیان را تهدید می کنند و محققان 

در این خصوص تحقیقات بیشتر را 
الزم می دانند.

این ریز پالستیک ها 
)microplastics( از کجا 

می آیند؟
منشــا اصلی ایــن ذارت ترکیبی از 

در  موجــود  پالســتیک 
پارچــه، تایر اتومبیل ها، 
ولــی  اســت.  رنــگ  و 
تن  میلیون هــا  ســاالنه 
پالستیک به عنوان زباله 
در محیط رها می شــود 
و ایــن پالســتیک ها در 
نهایت در محیط زیست 
به ریز پالستیک ها تبدیل 

میگردند.
آیا می توانیم از مصرف ریز 

پالستیک ها مثال از راه فیلتر آب 
جلوگیری کنیم؟

شری میسون از دانشگاه نیویورک 
در فردونیا می گوید که نمی توان از 
راه فیلترینگ از مصرف این ذرات 
ممانعــت کرد. »تحقیقــات به ما 
نشان می دهد حتی آبی که تصفیه 
شــده هنــوز مقادیری پالســتیک 
دارد.  ایــن آلودگــی در همــه جــا 
موجــود اســت، بنابرایــن اگــر به 
راســتی می خواهیم این مساله را 
حل کنیم، باید از عادت های روزانه 
خویش آغاز کنیم و مصرف روزانه 
این ماده را کاهش دهیم. می دانم 
که این پاسخی نیست که مردم از 
آن خوششــان بیاید ولی حقیقتی 

است که باید آن را پذیرفت.«
•

چگونه می توامن مصرف روزانه 
پالستیک خود را کم کنم؟

فیبرهــای  از  عظیمــی  مقــدار 
پالستیکی از طریق شستن روزانه 
لباس هــا بــه محیط زیســت وارد 
می شود. میسون می گوید، انتخاب 
لباس هایی با فیبرهای طبیعی به 
جای فیبرهای پالستیکی می تواند 
شــروع خوبی باشــد. اســتفاده از 
بطریهــای آب با قابلیت اســتفاده 
دوباره و نیز عدم استفاده از نی های 
پالستیکی قدم های خوب دیگری 

است. لورا گرانت می گوید: 
»پیشگیری بهترین پاسخ است- 
نباید از پالســتیک در گام نخست 

استفاده کرد.« 
همچنین مالیات بســتن بر روی 
کیســه های پالســتیک می توانــد 
مصــرف آنهــا را بــه شــکل قابــل 

مالحظه ای کاهش دهد.
•

آیا می توان از شسنت هفتگی 
فیبرهای پالستیک جلوگیری 

کرد؟
برخی از فیبرهای پالستیکی برای 
مثال فیبرهای اکریلیک  از برخی 
دیگر بدتر هستند. به طور متوسط 
با شســتن لباس هایی با 
فیبرهای اکریلیک تعداد 
آب  بــه  فیبــر   7۲۹000
وارد می شــود در حالی که 
این رقــم برای لباس های 
و   4۹6000 پلی اســتری 
برای لباس هایی با ترکیب 
پنبه و پلی استر ۱۳8000 

است. 
»امــکان  بنابرایــن 
بهبــود فیلترهــا در ماشــین های 
لباس شــویی وجود دارد«. اگرچه 
فیلترهای ریزتر ریسک انسداد آنها 

را باالتر می برد.
•

آیا می توان عملیات بسته بندی 
را بدون پالستیک به اجنام 

رساند؟
در حال حاضر پاسخ به این پرسش 
منفی است. بسته بندی به خصوص 
برای مواد غدایی ضروری اســت، 
چرا کــه بــدون بســته بندی مواد 
غذایی ســریع تر فاســد می شوند. 
لینــدا کریچتــن می گویــد، مردم 
باید باید بــه خرده فروش ها درباره  
مــواد غذایی که بیــش از حد نیاز 
بسته بندی شده اند شکایت کنند، 
چرا کــه اســتفاده بیــش از حد از 
پالستیک به معنای بازیافت بیشتر 

است.
•

آیا هر قسم پالستیکی می تواند 
بازیافت شود؟

کریچتن می گوید که در عالم نظر 
پاســخ به این پرسش به خصوص 
درباره بطری های پالستیکی مثبت 

است. 
بطریهــای  دیگــر،  عبــارت  بــه 
شــامپو، مواد تمیزکننده، شــیر، 
و نوشــیدنی ها می توانــد از طریق 

آب در 
سرتاسر کره 

زمین با 
ذرات ریز 
پالستیک 

آلوده شده 
است.

شبکه های محلی جمع آوری زباله 
بازیافت شــوند. برای موادی مثل 
قابلمــه و ســینی کــه به ســختی 
بریتانیــا  در  می شــوند،  بازیافــت 
محل هایــی در هر منطقه در نظر 
گرفته شــده که این مــواد در آنجا 

جمع آوری می شود.
•

درباره طرح بازگشت ودیعه  
بطری های پالستیکی چه 

می توان گفت؟
]در این طرح فرد می تواند با آوردن 
بطری پالستیکِی خالی به فروشگاه 
پول دریافت کنــد.[ در بریتانیا در 
هــر ثانیه 400 بطری پالســتیکی 
فــروش مــی رود، ولــی تنها نصف 
آنهــا بازیافت می شــوند. در آلمان 
که مردم بخشــی از پــول را هنگام 
تحویل بطــری پالســتیکی خالی 

دریافت می کنند، حــدود بیش از 
۹8 درصد آنها برگردانده می شود.

•
به چه روش های دیگری 

می توان از آالیندهای پالستیکی 
کم کرد؟

گرنت می گوید حصول اطمینان از 
اینکه زباله ها را باد با خود نمی برد 
یــک راه حل ســاده و اساســی در 
کاستن در آالینده های پالستیکی 
است. بنابراین بستن درپوش های 
ســطل های زبالــه و نیــز بســتن 
درست کیســه های زباله می تواند 

اقدام پیشگیرانه ای باشد.
•

برای کاسنت از آالینده های 
پالستیکی سیاست مداران را 
باید به چه کاری ملزم کنیم؟

کارهــای زیادی اســت کــه باید از 

سیاست مداران بخواهیم تا انجام 
دهند. در بریتانیا میزان بازیافت در 
سالهای اخیر در سطح 44 درصد 
باقی مانده اســت، بنابراین مراجع 
محلی باید حمایت های مالی خود 
را افزایش دهند. تحقیقات زیادی 
در خصوص اثرات ریز پالســتیکها 
بایــد صــورت پذیــرد و حکومــت 
بایــد در خصــوص مصــرف آنهــا 
قاعده هایــی وضع کند یــا آنها را با 
مواد تــازه جایگزین کند. برخی از 
کشورها مثل عربســتان سعودی 
از هــم اکنــون این امر را الــزام آور 
کرده انــد کــه مــواد پالســتیکی با 
طول مصرف محــدود باید از مواد 

تجزیه پذیر ساخته شود.
منبع : گاردین
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

 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 

اقتصاد...

تازه ترین محاسبات از پدیده فقر در ایران؛ 
»یک سوم جمعیت دچار فقر مطلق هستند«

یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی 
اعالم کرد که بر اساس محاسبات 
»خــط فقــر مطلــق« بــرای یک 
خانواده چهار نفره شــهری حدود 
چهار میلیون تومان است و با این 
مبنــا ۳۳ درصــد جمعیت کشــور 
دچار »فقر مطلق« و شش درصد 

زیر »خط گرسنگی« هستند.
حســین راغفــر، در مصاحبــه بــا 
خبرگزاری ایســنا همچنین گفت 
که بر اساس این محاسبات »خط 
فقر مطلق« برای مناطق محروم 
۵٠درصد مناطق شــهری و حدود 

دو میلیون تومان است.
بــه گفتــه آقــای راغفــر، از نظــر 
دولــت »خــط فقر مطلــق« برای 
یک خانــواده پنج نفــره ٧٠٠ هزار 
تومان اســت، که ایــن مبلغ حتی 

تأمین کننده غذای آنان نیست.
او تأکید کرد که »خط فقر مطلق« 
باید حداقل کاالهای اساسی را در 

بر داشته باشد.
درباره نحوه محاسبه »خط فقر« 
در ایــران روش های متفاوتی بیان 
شــده و به ایــن دلیل دربــاره آمار 
افراد زیر »خط فقر« نیز رقم های 

متفاوتی اعالم می شود.
بر پايه مالک تعيين شده از سوی 
بانــک جهانی، »خط فقر مطلق« 
يــک دالر و هشــت ســنت در روز 

برای هر نفر تعريف شده است.
مالک ديگری کــه در اندازه گيری 

»فقر مطلق« مورد اســتفاده قرار 
می گيــرد، از ديــدگاه بانک جهانی 
مصرف ســرانه کمتــر از دو هزار و 

دويست کيلو کالری در روز است.
بر اساس آمار مطرح شده از سوی 
آقــای راغفــر، ۳۳ درصد جمعیت 
کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر 

دچار »فقر مطلق« هستند.
بــا این حال محمد مخبر دزفولی، 
رئیــس نهــاد موســوم به »ســتاد 
اجرایی فرمان امام«، چندی پیش 
اعالم کرده بود که ۱۲ میلیون نفر 
در ایران زیر خط »فقر مطلق« قرار 
دارنــد و بین ۲۵ تا ۳٠ میلیون نفر 
نیز زیر خط »فقر نســبی« زندگی 

می کنند.
خبرگزاری مهر پیش از این به نقل 
از مصوبه شــورای عالی کار اعالم 
کرده بود که سبد هزینه یک خانوار 
۳.۳ نفری، دو میلیون و ۶٠٠ هزار 

تومان است.
بــا این حال هــادی ابوی، دبیرکل 
کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران اعالم کرده که سبد هزینه 
یک خانوار کارگری، سه میلیون و 

٧٠٠ هزار تومان است.
این در شــرایطی است که حداقل 
دســتمزد ماهانــه کارگــران یــک 
میلیون و ۱۱٠ هزار تومان تعیین 

شده است.
فریدون خاوند، اقتصاددان، پیش 
از ایــن در یادداشــتی نوشــته بود 

که وزارت رفــاه و تأمین اجتماعی 
از ســال ۸۴ به بعد از اعالم شــمار 
فقيران و مالک های مورد استفاده 
در ارزيابــی پديده فقر خــودداری 

کرده است.
شش درصد جمعیت زیر »خط 

گرسنگی«
آقــای راغفــر در بخش دیگــری از 
سخنان خود گفت که شش درصد 
از جمعیت کشور یعنی پنج میلیون 
نفر زیر »خط گرسنگی« هستند و 
درآمد آنها حتی هزینه غذایشان را 

تأمین نمی کند.
»خــط  راغفــر  آقــای  گفتــه  بــه 
گرســنگی« بــه آن معناســت که 
درآمد یک خانوار حتی هزینه غذای 
آنان را نیز تأمین نمی کند، در حالی 
کــه افراد هزینه های دیگری مانند 
مسکن، پوشاک و حمل و نقل نیز 

دارند.
چنــدی پیــش پرویر فتــاح رئیس 
کمیته امداد »امام خمینی«، اعالم 
کرده بود که تعداد مراجعه کنندگان 
به این سازمان برای تحت پوشش 
قرار گرفتن، نزدیــک به ۵٠ درصد 

افزایش یافته است.
او افراد تحت پوشــش این کمیته 
را »حدود پنج میلیون نفر« اعالم 

کرده است. )رادیوفردا(
•

تلگرام و مقایسۀ معیوب ایران و جهان
دبیر شورای عالی فضای مجازی 

در برنامۀ »روی خط خبر« شبکۀ 

خبــر ســیما گفته:»تلگــرام در 

هیچ کشوری پیام رسان غالبی 

نیســت 
به جز ایران«.

این ســخن درســتی اســت اما 

بخشــی از واقعیت است و همۀ 

واقعیت نیست. 

در برخی کشورهای غربی سنت 

نیکویی رایج است به این صورت 

که وقتی شــاهدی را بــه دادگاه 

فرامی خوانند از او می خواهند 

اوال »واقعیت را بگوید«، 

ثانیا » جز واقعیت را نگوید« و 

ثالثا » همۀ واقعیت را بگوید«. 

چــون ممکن اســت واقعیت را 

بگوییــم امــا »همــۀ واقعیت را 
نگوییم«. 

بر این پایه و به این بهانه می توان 

ایــن نــکات یا پرســش ها را هم 

دربارۀ این گفتۀ آقای ابوالحسن 

فیروزآبــادی مطرح کرد. نکاتی 

کــه کمــک می کند نه بخشــی 

از واقعیــت که همــۀ واقعیت را 
ببینیم:

•

۱- آیا در کشــورهای دیگر هم 

ممکن اســت در عیــن این که 

پارلمان و نهاد قانون گذار داشته 

باشند یک شــورای عالی دربارۀ 

م  پیــا
رســانان تصمیم بگیرد یا از این 

نظر هم ایران ما ُمستثناست؟
•

۲- آیا در کشــورهای دیگر هم 

رسانۀ دیداری – شنیداری آنان 

انحصاری است و اجازۀ تأسیس 

رادیــو و تلویزیــون خصوصــی 

نمی دهنــد تــا در عمــل مــردم 

ناگزیــر از مراجعــه بــه فضــای 

مجازی و شــبکه های اجتماعی 

برای کسب خبر باشند  یا همه 

جا شــبکه های خصوصی دارند 

به جز ایــران؟ وقتی هم مطرح 

می کنیــد اســتدالل می کننــد 

اصل ۴۴ قانون اساســی گفته و 

انگار نه انگار که در همین اصل 

بانک و بیمه هم دولتی اند ولی 

خصوصی شــده اند. مــا دربارۀ 

کشورهایی که رییس جمهوری 

منتخب و پارلمان دارند صحبت 

می کنیم نه چین و کرۀ شمالی.
•

۳- آیــا جاهای دیگر هم رییس 

جمهوری و وزیر ارتباطات قول و 

تعهد می دهند فیلتر نکنند، ولی 

دیگران از فیلترینگ قریب الوقوع 

سخن می گویند یا ما از این 

نظر هم متفاوتیم که درباره 

نرم افزار پیام رسان به جای 

نماینــدگاِن قانون گــذار و 

وزیِر مجری، دیگران نظر 
می دهند؟

•

۴- آیا جز این اســت که 

بخشی از غلبۀ تلگرام به 

خاطر فیلترینگ توییتر 

و فیس بــوک و یوتیوب 

نمی تــوان  و  اســت 

تأکید رییس جمهوری 

بر انحصــاری نبــودن را به این 

معنی دانســت که وقتی دیگران 

فیلتر می شوند تلگرام به صورت 

انحصاری در می آید و بقیه را باز 

کنند انحصار شکسته می شود؟
•

۵- یک جای دیگر را هم نشان 

بدهید که رییس جمهوری آن که 

هم تراز ســران جهان می نشیند 

فضــای مجــازی و شــبکه های 

نرم افزارهــای  و  اجتماعــی 

پیام رســان را شــغل آفرین بداند 

و رییس شــورایی که به موازات 

مجلــس قانون گــذاری می کند 

و بــه مــوازات وزارت ارتباطات 

می خواهــد اجــرا کنــد عامــل 

بیکاری و ضــد اقتصاد بخواند. 

اگــر ارادۀ رییــس جمهوری که 

کمتــر از یــک ســال پیــش ۲۴ 

میلیون رأی کسب کرده دربارۀ 

یک نرم افزار پیام رســان ِاعمال 

نشــود در کجا قرار است اعمال 

شود؟ )عصر ایران؛ مهرداد خدیر(

سخنان تکان  دهنده کارشناس کانادایی 
درباره اقتصاد ایران

 Michael( واکــر  مایــکل 
اقتصــادداِن   )Walker
بنیان گــذار  و  کانادایــی 
 Fraser( فریزر  موسســه 

ایــن  اســت.   )Institute
موسســه یکــی از اصلی ترین 
در  جهــان  اندیشــکده های 
زمینــه بررســی درجــه آزادی 
اقتصادی کشورها است. واکر 
بــرای حدود پنج دهــه در این 
زمینه، به کشورهای مختلف 

مشاوره داده است.
ایــن اقتصــاددان کانادایی به 
دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران به 

گفتگــوی خود بــا تجارت نیوز ایران ســفر کــرده بــود. وی در 

می گوید ایران بزرگ ترین 
دولت را در جهــان دارد و 
باید پیش از آنکه دیر شود، 
از تجربــه دیگر کشــورها 

درس بگیرد.
او حضــور پــر رنــِگ دولت در 
جای  اقتصاد ایران را »تحریم 
داخلِی« اقتصاد ایران می داند 
و معتقد اســت اگر جلوی این 
حضــور گرفتــه نشــود، فرار 
مغزها از ایران شــدت خواهد 
گرفت.او همچنین پیش بینی 
کــرد که با روند کنونی اقتصاد 
ایران ، قیمت دالر ظرف چند 
ســال آینده به ده هزار تومان 

خواهد رسید . 

حضور پر رنِگ دولت: 
»حتریم داخلِی« اقتصاد!
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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!

اقتصاد...
جهش ۲۲ درصدی دالر؛ همپای آن فقیران 

فقیرتر می شوند
ع. رمضانیان

۲۰ فروردیــن -این روزها هرجا و 
در هر محفلی که باشی، یک کلمه 

را از دهان همه می شنوی: دالر! 
فضــای مجــازی هــم پر اســت از 
اظهارنظرهــای مختلــف؛ از طنز 
گرفته تا خشــم و نگرانی از آینده؛ 
از تحلیل هــای ســطحی گرفته تا 

اظهارنظر علمی کارشناسان.
تجربه هــای  دولــت،  طرفــداران 
گذشــته را یادآوری و مخالفان هم 
وعده های انتخاباتی رییس جمهور 

را به طنز تکرار می کنند.
همــه چنــان بهــت زده انــد کــه 
نمی تواننــد تحلیــل درســتی ارائه 
کنند. چرا که ارزش ریال، ظرف ۵ 
روز کاری، بیــش از ۲۲ درصد افت 
کــرد و قیمــت دالر از مبلغ ۴۸۹۴ 
تومان بــه ۶۰۰۰ تومان )ســاعت 
۱۲ روز دوشــنبه ۲۰ فروردین۹۷ ( 

رسید.
بدیهی است که این جهش قیمت 
دالر، تقاضا را باالبرده و مردم را به 
صرافی ها کشاند. صف های طوالنی 
مقابل صرافی ها نیــروی انتظامی 
را وادار به دخالت کرد و ســرانجام 
بــازار ارز در یکشــنبه ۱۹ فروردین 
بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآورد 
سایتهای اطالع رسانی قیمت دالر 

نیز از دسترس خارج شد.
واکنش نمایندگان مجلس به این 
رخداد تند بوده و یکی از نمایندگان 
به طعنه گفته  بود که دالالن تسلط 
بیشتری نسبت به وزیر اقتصاد بر 

بازار ارز دارند.

خروج ارز از ایران
از جمله خبرهایــی که در چندروز 
نخست ســال ۱۳۹۷ جنجال به پا 
کرد، اظهار نظر رییس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس دهم بــود که 
گفــت بــه دلیــل وضعیــت مبهم 
آینده سیاســی بیش از ۳۰ میلیارد 
دالر ارز از ایران خارج شــده است. 
منتقدان به این اظهار نظر که بعضا 
طرفداران دولت هستند، این رقم 
را مبالغه آمیز دانســتند اما خروج 

ارز را تایید کردند.
در همیــن راســتا، چنــدی پیش 
مســعود خوانســاری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران گفته بود: » باالتر 
بودن نــرخ حواله از اســکناس در 
بازار ارز حکایت از خروج سرمایه از 

کشور دارد.« 
آمارهای بانک مرکــزی نیز گویای 
ان است که ســرمایه خالص ارزی 
)سرمایه ارزی نقد یا دارای امکان 
واقعی نقــد شــدن( از فروردین تا 
شــهریور ۹۶ از مثبت ۱,۰۲ درصد 
به منفی ۶,۲ رســید و این رویه در 
نیمه دوم ســال شــدت بیشــری 
گرفت و باید مسافرت های نوروزی 
را نیز به آن افزود که ســبب خروج 

سنگین ارز از کشور می شود.

موضع دولت
برخــالف ایــن همه هیاهــو، تیم 
اقتصــادی دولــت ســعی کــرد با 

آرامش فضای بــازار ارز را 
دنبال کند به همین دلیل 
برخی گمانه زنی می کنند 
در  دولــت  دســت  کــه 
آستین دالالن ارز نمایان 
است. چرا که دولت برای 
تحریــک اقتصــادی بــه 

دنبال افزایش هاست.
مســعود نیلی در کسوت 
مشــاور اقتصادی رییس 
جمهور، در روزهای اخیر 
طی یادداشــتی، تلویحا، 

از  حمایــت  بــرای  دالر  افزایــش 
تولیدات داخلی و کاهش وابستگی 
کشــور به واردات را تاییــد کرده و 

گفته است:
»سیاســت های ارزی کشــور طی 
۴ دهه گذشــته همــواره مبتنی بر 
ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل 
از تــورم بــوده اســت. از آنجــا که 
این سیاســت امکان تحقق عملی 
در بلنــد مــدت ندارد، نــرخ ارز در 
دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه 
می داده ثابت نگاه داشته شده است 
و پس از آن، طی یک یا چند جهش 
به مقدار تعادلی خود رسیده است. 
اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به 
بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار 
متفاوت با شرایطی است که تعدیل 
نرخ بطور هموار صورت می گیرد. 
وقتــی نــرخ ارز در خــالف جهــت 
تورم تثبیت می شــود، باالترین و 
موثرترین کمک به تولیدکنندگان 
خارجی صورت گرفته و بیشــترین 
صدمــه به تولید کننــدگان داخلی 

وارد می شود.«
نیلی در ادامه با اشاره به اینکه تورم 
نسبی باالتر، به معنی رشد بیشتر 
قیمت هــا در داخــل اســت، گفته 

است:
»در حالیکه، با ثابت نگاه داشــتن 
نــرخ ارز، قیمــت کاالی خارجــی 
تقریبا ثابت باقی می ماند )با توجه 
بــه اینکه تــورم کشــورهای طرف 
تجــاری نزدیــک به صفر اســت(. 
بنابراین، با اعمال این سیاســت، 
بیشــترین خدمــت و بزرگتریــن 
کمــک بــه بازاریابــی محصوالت 
خارجــی در داخل صــورت گرفته 
است.« )ایسنا / ۱۸ فروردین ۹۷(

تئوری های اقتصادی چه 
می گویند؟

در  ارز  نــرخ  محاســبه  بــرای 
روش هــای  میزبــان  کشــورهای 
مختلفی وجــود دارد. برخی، کاال 
را معیــار قرارداده و بر اســاس نرخ 
تورم، نــرخ ارز را تعیین می کنند. 
این روش قدرت برابری خرید برای 
یک ســبد ثابــت کاالیــی را مورد 
محاسبه قرار می دهد. این روش به 
سال پایه حساس بوده و با انتخاب 
سال های پایه مختلف تقریبا همه 
اعداد باال قابل نتیجه گیری هستند 
برای همین هــر تحلیل گری نرخ 
واقعی ارز را متفاوت می گیرد. حتی 
برخــی چنان در این مســئله زیاده 
روی کرده اند که سال پایه را ۵۷ در 

نظر گرفته و نرخ ارز را 
حدود یک هزار تومان 
می گیرنــد  نظــر  در 
که به لحــاظ علمی، 
غیر منظقــی اما رویه 

غلطی نیست.
روش دیگر بر مبنای 
پرداخت هاســت  تراز 
التفــاوت  مابــه  کــه 
میزان ارز وارد شــده 
و خارج شده به کشور 
را مبنا قــرار داده و با 

حجم نقدینگی مقایسه می کند.

کاالی وارداتی معیار نرخ ارز 
در ایران

ایــران همــان روش نخســت  در 
مدنظر بوده و روی تعدیل نرخ ارز 
با تفاوت تورم ایران و امریکا، بعضا، 
نرخ ارز تعیین می شود. این روش 
منتقــدان جــدی در داخــل دارد. 
مخالفان می گویند اینکه ارزش پول 
ملی را معادل قدرت خرید ریال در 
خارج از ایران یا از کاالهای وارداتی 
می داننــد و نه معادل قدرت خرید 
ریال در داخــل ایران یا از کاالهای 
تولیــد داخــل، به معنی آن اســت 
که مفهــوم مدنظر اکثــر دولت ها 
از ارزش پــول ملی نه حفظ قدرت 
خریــد ریــال در داخــل و در برابــر 
کاالهای داخلی بلکه حفظ قدرت 
خرید ریال در خارج از ایران و برای 

کاالهای وارداتی است. 
ایــن تعریف کــه سیاســت گذاری 
متناســب بــا ایــن مفهــوم را بــه 
ســود  بــه  عمدتــا  آورده  دنبــال 
مصرف کننــدگان کاالی خارجی، 
و  واردکننــدگان  قاچاقچیــان، 
ایرانیان دوتابعیتی است که عمده 
مخارج شــان با ارز خارجی اســت. 
متضرر اصلی پــول دوتابعیتی هم 
تولیدکنندگان داخلی و همه ایرانیان 
مقیم داخل کشور است و قابل باور 
نیست که منافع این اکثریت عظیم 
در سیاست گذاری اقتصادی قربانی 
زیاده خواهی گروهی خاص بشود. 
راه حــل برون رفت از این مشــکل 
نیــز مهار کامل تورم و حفظ ارزش 
پــول در داخــل کشــور اســت. در 
این صــورت به صــورت اتوماتیک 
از ارزش ریــال در برابــر ارزهــای 
خارجی نیز محافظت خواهد شد. 
)میرزاخانی /دنیای اقتصاد/ ۳۰ 

بهمن ۹۶(
منتقدان شیوه معمول، معتقدند 
همــه  از  متاثــر  دالر،  نــرخ  کــه 
مثــل  اقتصــادی  شــاخص های 
صــادرات، واردات، قیمــت تمــام 
شــده تولید داخلی، و رقابت پذیری 
کاالهــای کشــور در بــازار جهانی 

است. 
بــه همیــن دلیــل، رســیدن بــه 
یــک نــرخ مصلحتــی کــه بــرای 
اقتصــاد ملی مفید باشــد یک کار 
چندبعــدی و چندوجهــی اســت 
که به ســایر موضوعات اقتصادی 
مثل نرخ بهره و ســود بانکی، نرخ 
تســهیالت، و درآمدهای رســمی 

و غیررســمی دولت از منابع ارزی 
که در اختیار دولت اســت بستگی 
دارد و بــرای کنترل بازار، چون به 
لحــاظ قانونــی نرخ ارز بــه صورت 
شناور مدیریت شده است، باید در 
سطحی که برای اقتصاد ملی مفید 
اســت، توسط دولت کنترل شود. 
بهرامی ارض اقــدس/  )محســن 

خبرآن الین / آبان ۹۶(

تولید، خنستین قربانی
در تحلیل کارشناسان ، چه مخالفان 
گران ترشدن ارز و چه موافقان آن، 
یک واژه مشــترک وجود دارد و آن 
واژه ی »تولیدکننده  داخلی« است.

بخش خصوصی همواره به دنبال 
افزایش نرخ ارز اســت. فعاالن این 
بخــش معتقدند که بــا این رخداد 
صــادرات افزایــش پیــدا می کند. 
این افراد که بیشتر تاجران قدیمی 
هستند تا تولید کننده، معتقدند که 
افزایش نرخ دالر، فضای کســب و 
کار در داخل را پویاتر می کند و در 

نهایت تولید رشد می کند. 
این دیــدگاه هرگز از ســوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تایید 
نشده اســت. مجتبی خسروتاج ، 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت، یــک مــاه پیــش درباره 
اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، 
صادرات نیز افزایش یافته اســت، 

چنین گفت:
»در گذشــته نیز بارها بر این نکته 
تاکیــد کــرده ام کــه نــرخ دالر بــه 
تنهایــی نمی تواند باعث توســعه 
صادرات شــود. در واقــع صادرات 
به برنامه  ریزی، زمان بندی و برخی 
تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش 

نرخ دالر در کوتاه مدت نمی تواند در 
میزان صادرات تاثیر چشــم گیری 

داشته باشد. «
مخالفــان می گویند اصــرار بخش 
خصوصــی برای گران شــدن انواع 
ارز، کمتــر متوجه شــرایط تولید 
در ایــران اســت و گویــا برخــی از 
مسئولین و بخش خصوصی هیچ 
نگرانــی ندارد که با افزایش نرخ ارز 
ممکن است تولید را در شرایطی به 

مراتب بدتر از گذشته قرار دهد.
افزایــش  دیــدگاه  رو ،  همیــن  از 
افسارگســیخته نرخ ارز، در وزارت 
صنعت، معدن وتجارت مخالفان 
جدی دارد. مخالفان معتقدند که 
با افزایش دالر به این شکل، تولید 

نخستین قربانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خود 
از مخالفان است. او اخیرا، در مورد 
افزایش صادرات و تاثیر آن بر تولید 
گفته  است: »قطعا و یقینا افزایش 
قیمــت ارز روی تولیــد داخلی اثر 
منفی می گذارد. تغییرات طبیعی 
نــرخ ارز به صادرات کمک می کند 
اما تغییرات غیرمتعارف نرخ ارز به 
صادرات کمکی نخواهد کرد. وقتی 
صادرات انجام می شود، در داخل 
تالش می کنیم برای فرایندسازی 
یکســری کاالها و مواد اولیه که از 
خارج وارد می کنیم، بنابراین وقتی 
ارز گران شود، آنها نیز گران خواهد 

شد.«

افزایش فاصله طبقاتی
در کنــار خبرهــای نگران کننــده 
افزایش قیمت ارز، این روزها اخبار 
زیــادی هــم از اعتــراض کارگرانی 
می شنویم که می گویند ماه هاست 

حقوق نگرفته و چــرخ زندگی آنها 
نمی چرخد. این افــراد در ماه های 
آتــی طعم تلــخ افزایش نــرخ ارز را 
بیشــتر خواهند چشــید. کاهش 
۲۲ درصــدی ارزش ریــال ســبب 
دو رقمــی شــدن تــورم )یا شــاید 
هم بیشــتر( در ماه هــای پیش رو 
می شود. این افزایش، سبب فاصله 
بیشتر فقیر و غنی شده و طبقات 
پایین جامعه را در شــرایط بدتری 
قرار می دهد، زیرا دالرمحور شدن 
اقتصاد ایران سبب انتقال ریسک 
سیاسی به مصرف کنندگان و قشر 
ضعیــف جامعه می شــود و هزینه 

زندگی را باال می برد.

در نهایت…
جــدا از همه هیاهــوی موجود در 
خیابان منوچهری و سبزه میدان، 
خوشحالی دالالن به همراه عده ای 
در بخش خصوصی از افزایش نرخ 
ارز، تولیدکننــدگان در کنــار افراد 
طبقــه پاییــن جامعــه، بزرگترین 
بازنــده ایــن وضعیــت نابســامان 
اقتصــادی هســتند و ایــن طنــز 
ماجراست که در ســال حمایت از 
کاالی داخلی، فضا به گونه ای رقم 
می خــورد که اولیــن قربانی کاالی 
داخلــی خواهــد بــود و برخــالف 
عــده ای کــه معتقدند کــه افزایش 
قیمت دالر باعــث پویایی اقتصاد 
می شــود افزایش افســار گسیخته 
و ناگهانــی آن تنها جیــب عده ای 
سودجو را پرکرده و در نهایت، کمر 
مصرف کننده طبقه زیرین جامعه 

را خواهد شکست.
•

گاردین: ریال 
ایران به پایین 

ترین سطح 
خود رسید، 
مردم برای 
خرید دالر 
تالش می 

کنند
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گزارش...  M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
------------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت ۱2/3۰ تا ۱5/3۰

2900 Lake (DDO)
تلفن: 626-5520 )514(

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

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652 

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

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

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

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

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

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا 
كافه رستوران در بهترين نقطه Newport Beach كاليفرنيا 

Hoag Hospital   Newport Beach  داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان
با درآمد خوب بفروش مى رسد. 

در ضمن  با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى E2 اقدام كنيد.  تلفن متاس:
949-344-5897

مداد، مجله آنالین مونتــرال 
----------

www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید
از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.

»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068
No. ۳۲85 Cavendish Blvd, Apt ۳55     Montréal, QC 

کتابخانه نیما برگزار می کند: 

شب شعر و سخــن با 

شاعر و نویسنده: 

حسن حسام
شنبه 21 آوریل 2۰1۸ 

ساعت ۷ شب

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

کتابخانه نیما برگزار می کند: 
معرفى و نقد كتاب 

»بــردگى خود خواسته« 
اثر » اتني دو ال بوئسى« 

( Étienne de la Boétie ) موجود خواهد بود.ضمنا نسخه هایی از کتاب برای فروش شوركايى« همراه با پرسش و پاسخبا حضور مترجم كتاب »حميد
زمان: شنبه 1٩ مى 201٨ 

ساعت 6 و نيم عصر

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3Tel.: 514-485-3652

کمپین کرمانشاه 
زندگی یک فاصله است فاصله آغاز و پایان. مهم، چگونه 
طی کردن این فاصله زمانی است. طی کردن این فاصله 
بــدون گذاشــتن رد پایی و یا بــا به جا گذاشــتن ردی 

ماندگار! 
کمپین کرمانشاه در تاریخ ۱6 نوامبر 
۲0۱7  در پاسخ به ندای وجدان و 

به حکم انسانیت تشکیل شد. 
در آن تاریخ در جلسه ای با حضور 
فعاالن انجمنهــای مختلف، نادیا 
کردی، نیما مشعوف، لیلی خاقانی 
و مجید جوانی با رای حاضرین به 
عنوان اعضای اصلی کمیته کمپین 
انتخاب شــده و با هدف ســاختن 
مدرسه و یا درمانگاهی در منطقه 
زلزلــه زده کرمانشــاه، شــروع به 

فعالیت کردند. 
و  تالشــگران  مســیر  ایــن  در 
دلســوزان زیادی اعضای کمپین 
را یــاری دادنــد کــه قطعــا بــدون 
همیــاری آنان رســیدن بــه هدف 
امکانپذیر نمی شــد. تالش 4 ماه 
گذشته ی کمپین، شامل گذاشتن 
صندوقهای متعدد در مغازه های 
ایرانی جهت جمع آوری کمکهای 
مردمی، بخشــش درآمــد یک روز 
ظهر رستوران نیک اندیش کبابسرا 
به زلزله زدگان، فعالیت اکیپ ۲0 
نفره جوانان و نوجوانان مهربان در 
بســته بندی اجناس خریداران در 
سوپر »انترمارشه بُویه«،  برگزاری 
شــب فراموش نشــدنی »شه وی 
کــوردی«، برگزاری نمایشــگاه در 
گالــری مکیک جهت فــروش آثار 
اهدائی هنرمندان عزیز مونترالی که 
با حســن نیت آثار با ارزش خودرا 
بــرای فروش عرضه کــرده بودند، 
برپائــی غرفــه در دو بــازار نوروزی 
دهخــدا و ایراندخــت، کمکهــای 
شــخصی دلســوزان ایرانــی و در 
نهایــت به عنوان تالشــی دیگر در 
چهارمین جشنواره بهاری ایرانیان 
در »پلــس دزار« بود کــه ایرانیان 
شــریف و دلســوز حاضر در آنجا با 
خلوص نیت برای بچه های زلزله 
زده ی در حســرت کفش نو عید و 
تهی از همه دلخوشــی ها، عیدی 

صندوقهــا  در 
ریخته و این سنت 
زیبای ایرانی را بجا 

آوردند. 
کمپیــن  اعضــای 
کرمانشــاه از تمــام 
مردم اعم از بچه ها، 
و  نوجوانان، جوانان 
بزرگســاالن متعهد، 
کــه در این مســیر و 
در تمــام فعالیتهــای 
ذکر شــده در بــاال مارا 
تنها نگذاشتند و دست 
یاری و همدلی خویش 
را از مــا دریــغ نکردنــد 

کمال سپاس را دارد. 
تا توانســتیم طی این 4 
ماه گذشته تا این تاریخ، 
مبلــغ  19481/02  دالر 

کانادا جمع آوری کنیم. 
یک ماه دیگر بعد از پایان فعالیتها و 
در پایان جمع آوری کمکها، اقدام 
به عملی ساختن هدف کمپین در 
منطقه زلزله زده خواهد شد و طی 
گزارش هائی همه مراحل ساخت 
مدرسه یا هر نوعی از کمک رسانی 
به زلزله زدگان کرمانشاه، مرحله 
به مرحلــه به اطالع عموم خواهد 

رسید. 
برنامه بعدی و شاید نهائی کمپین، 
کنســرت بزرگی با نام »کنســرت 
ارای زلزله زدیل کرماشان« است 
هنرمنــدان  کــه   )۳۹ )صفحــه: 
 Ensembleگرانقــدر گروههــای
 Kamaan & Regard
Persan  در نهایت سخاوت عواید 
برنامه آنشب خود را به زلزله زدگان 

کرمانشاه اختصاص داده اند.
با تشــکر از این هنرمنــدان ارزنده 
اعالم می دارد این کنسرت شنبه 

۲8 آوریل ساعت ۱8 در محل:
Salle Marie Gérin Lajoie, 
UQAM, 

405 Sainte – Catherine E

برگزار خواهد شد. 
کمپین کرمانشــاه امیدوار اســت 
مــردم مهربانمــان چون گذشــته 
این بار هم مارا تنها نگذاشته و در 
سپاس از این هنرمندان خوشفکر 
و دلسوز  از حضور در کنسرت دریغ 
نکنند. چرا که شما انساندوستان 
از 4 مــاه پیش همــگام با کمپین 
برای رســیدن به هدفی انســانی و 
عالی قــدم برداشــتید. مطمئنیم 
این بــار نیز حضــور شــما در این 
کنسرت بسیار زیبا رونقی بر زندگی 
هموطنــان بی گناهمــان خواهد 
بخشــید و نور ضعیفی خواهد بود 
در زندگی تاریک و ظلمانی آنان. ای 
کاش همگی می توانستیم پر نورتر 

از این باشیم! 
بلیط: ۳5 دالر )در محل 40 دالر(

رمــی  آکادمــی  بلیــط:  فــروش 
)کوندیش نبش شربروک ( و تپش 

دیجیتال
تلفن اطالعات: 5۱47685۹6۹    

جشن تولد پنجاه سالگی سلین دیــون
 - تورنتــو  ســالم 
معــروف  خواننــده 
کانادایی ســلین دیون 
جمعــه گذشــته پنجاه 
ســاله شــد و به همین 
از  ســیلی  مناســبت 
پیــام هــای تبریــک به 
سوی او ســرازیر شد. 

ایــن سوپراســتار کبکی 
طرفداران خود تشکر کرد.در سوشــیال مدیــا از حمایــت 

سلین دیون قرار است 
بــه زودی تحــت عمل 
جراحی گوش قرار گیرد 
تا مشکلی که خواندن 
مشــکل  او  بــرای  را 
کــرده، درمان شــود. 
این مشکل باعث شده 
خانــم دیون کنســرت 
هایش در الس وگاس را 

تا پایان ماه می کنسل کند.
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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

¥°¶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

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

Email : masoudrealty@gmail.com

سیاسی...

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

»کارنامه درخشان«!
شهباز خنعی )مونتریال( 
Shahbaznakhai8@gmail.com

۱5 فروردیــن -ســپاه پاســداران که 
بــازوی عمده ســرکوب مــردم در 
داخــل و آشــوبگری در خــارج از 
مرزهــای ایــران اســت نیــز مانند 
حکومــت آخوندی در آســتانه 40 

سالگی قراردارد.  
حیات و موجودیت سپاه پاسداران 
را مــی توان بــه دو بخش مجزای 
پیــش و پس از »سرکشــیدن جام 
زهــر« و پذیــرش قطعنامــه 5۹8 
شورای امنیت سازمان ملل توسط 

آیت الله خمینی تقسیم کرد.
در بخــش نخســت، که قســمتی 
از آن دوران جنــگ بــرای بیــرون 
رانــدن دشــمن متجــاوز از خاک 
ایران بود، اعضای ســپاه پاسداران 
– در کنــار ارتــش – بــا شــجاعت 
و  برانگیــز  تحســین  رشــادتی  و 
فداکاری ها و جانبازی های بسیار 
موفق شــدند خاک ایران را از لوث 
وجود دشــمن پاک کننــد و مردم 
را مرهــون دالوری هــا و جانبازی 
های خود ســازند.  پــس از بیرون 
رانــدن دشــمن از خرمشــهر، بــا 
ادامه بیخردانه و بیهوده و پرتلفات 
جنگ، سپاه از مسیر وظایف اصلی 
خود منحرف شد و آلوده سیاست 
بازی، ســوداگری، قاچــاق و مال 
اندوزی های غارتگرانه ای شــد که 

بعدها ابعادی نجومی یافت.
شرح اشتباهات و خطاهای سپاه 
پاســداران در دوران پس از بازپس 
گیری خرمشــهر آنقــدر دور و دراز 
اســت که مشــروح آن بــه چندین 
جلــد کتاب قطور بالغ می شــود و 
به عنوان مشــت نمونه خروار می 
توان از عملیات نظامی ناسنجیده 

ای  - ماننــد والفجر – یاد کرد که 
در هریک از آنهــا دهها هزار تن از 
بهترین جوانان کشور قربانی اشتباه 
محاســبه و بــی تجربگــی نظامی 

سران سپاه پاسداران شدند.
پس از »سرکشیدن جام زهر« و در 
پــی آن مرگ آیت الله خمینی و به 
رهبری رســیدن خدعه آمیز سید 
علی خامنه ای، ســپاه پاســداران 
تغییــر ماهیت داد و بــه تدریج به 
صورت دستگاهی مافیایی، سهم 
طلب، سودجو، غارتگر، سرکوبگر 
و آزادی کــش درآمــد.  ایــن روند 
درطــول ســال ها تــا جایی پیش 
رفت که امروز ســپاه پاســداران بر 
بیش از نیمی از اقتصاد ایران چنگ 
انداخته وعمــال راه تنفس را برآن 
بسته است.  مداخالت سپاه تنها 
به ســودجویی اقتصــادی محدود 
نمانده و به دیگر عرصه های زندگی 
اجتماعــی، از جمله موارد زیر، نیز 

آسیب رسانده است:
•  محیط زیست:  

مداخــالت نــاروای ســپاه ازجمله 
سدســازی های بی رویــه و بدون 
انجــام مطالعات زیســت محیطی 
آســیب های فراوانی به کشور زده 
که سرنوشــت غــم انگیــز دریاچه 

ارومیه تنها یک نمونه آن است.
سرکوب:    •

ســازمان اطالعــات ســپاه یکی از 
دســتگاه هــای مخــوف مــوازی 
امنیتی است که نقش عمده ای ار 
ایجاد خفقان در جامعه و سرکوب 

مخالفان دارد.
چپاول و غارتگری:    •

کمتــر عرصــه مهمــی در اقتصاد 
ایران هســت که سپاه برآن چنگ 
نیانداختــه باشــد.  قــرارگاه خاتم 
االنبیــا ســپاه عمــال در بلعیــدن 
بودجه های عمرانی کشــور فعال 

مایشاء اســت، بدون آن که کارش 
از کیفیت و بازده مناسبی برخوردار 

باشد.  
تنها به عنــوان یک نمونه کوچک 
می توان از بیــژن زنگنه وزیر نفت 
حکومت نقــل قول کرد که قرارگاه 
خاتــم االنبیــاء در یــک قــرارداد 
پیمانکاری نفتی ۳ میلیارد دالر از 
این وزارتخانه دریافت کرده و پس 
از چند ســال حتی یک درصد این 

رقم هم کار انجام نداده است.
•       اسکله های غیرقانونی:  

وجود دهها اســکله غیر قانونی که 
از آنها ســاالنه بیش از ۲0 میلیارد 
دالر کاالی قاچاق وارد کشــور می 
شود و محمود احمدی نژاد از آن با 
عنوان »برادران قاچاقچی« یاد کرد 
نیز از جملــه فعالیت های مخرب 

سرداران سپاه پاسداران است.
آشوبگری در منطقه:    •
دخالت های ســپاه قدس )شاخه 
برون مرزی ســپاه پاســداران( در 
افغانســتان، عــراق،  کشــورهای 
سوریه، یمن، لبنان و... وخسارت 
هــای عمــده ای کــه از ایــن بابت 
بــر مــردم ایــران تحمیل کــرده، 
شــهره خاص و عام است و نیاز به 

برشمردن ندارد.
با چنین عملکرد و پیشینه ای، آن 
هم پــس از خیزش همگانی مردم 
در دیمــاه ۱۳۹6، انتظــار این بود 
که سپاه پاســداران به خود آید، به 
خطاهای گذشــته خــود پی برد و 
با ابراز ندامت بکوشد با قرارگرفتن 
در کنار مــردم، دســتکم اندکی از 
خطاهای پرشــمار خــود را جبران 

کند.
دریغ که تاکنون نه تنها این انتظار 
برآورده نشــده، بلکه بیانیه ای که 
سپاه پاسداران در روز ۱۲ فروردین 
۱۳۹7 – به مناسبت آغاز چهلمین 

سالگرد حکومت جمهوری اسالمی 
– منتشــر کرده نشــانگر آن اســت  
که – دســتکم ســطوح فرماندهی 
ســپاه پاسداران – با وجود چندین 
چراغ وهشدارهای مکرر مردم، در 

بیراهه رفتن خود اصرار می ورزد.
در بخشی از بیانیه سپاه )به نقل از 
»سپاه نیوز«( آمده است: »کارنامه 
درخشــان جمهوری اســالمی در 
آســتانه ورود به دهــه پنجم که در 
سطوح ملی، منطقه ای و جهانی 
حیــرت عالقمنــدان و مخالفــان 
انقــالب و ملت ایران را برانگیخته 
اســت، امروز به شــدت در معرض 
تهدید و تهاجم جبهه اســتکبار و 

دشمنان میهن اسالمی قرارگرفته 
اســت، بــه صورتــی کــه "القــای 
ناکارآمــدی نظام در حل مســائل 
اقتصــادی م معیشــتی مــردم"، 
"ایجاد شــکاف بین نسل جوان و 
آینده سازان کشــور با نظام"، "به 
چالش کشیدن نفوذ منطقه ای و 
عمق راهبردی جمهوری اسالمی 
در غرب آسیا" و "تالش در تضعیف 
و محدود سازی توان دفاعی کشور 
در ســطح شــکنندگی و فروپاشی 
در برابر تهاجــم خارجی" عالوه بر 
دنبال کردن پروســه برجام با روند 
متزلزل کنونی، از نشانگرهای آن 

محسوب می شود«.

چنان که گفته شــد، در این بیانیه 
نه تنها کوچکترین اثری از پذیرش 
واقعیت های جامعه، اقرار به خطا 
و پوزش خواهی نیست، بلکه جای 
جــای آن نیز نشــان از خودبینی، 
توهــم زدگــی و طلبکاری ســران 
سپاه پاســداران دارد.  تنها ذهنی 
خودبین و توهم زده اســت که می 
تواند این همه نابســامانی، ظلم، 
فقر و فساد را نادیده گرفته و آن را 
»القای ناکارآمدی نظام« بنامد یا 
حاصل ورشکستگی اقتصادی همه 
جانبــه نظام والیت مطلقه فقیه را 

»کارنامه درخشان« بخواند!
•
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این سیاســت بــا منافــع تندرو ها 
برقراری مناسبات عادی با جهان 
از جمله ورود سرمایه های خارجی 
و رقابــت قانونی بــا آن ها در تقابل 
قرار می گرفت. افــزون بر آن ادامه 
ســاخت موشــک های دور ُبــرد و 
بی ثبات کردن منطقه بخشــی از 
سیاست قدرت نمایی سپاه با روح 
برجام خوانایی نداشته برجام را نیز 
ناکارآمد کرده است. برجام قرار بود 

ثبات منطقه را نیز حفظ کند.

دو طرح الف و ب
انتخاب دور دوم روحانی به ریاست 
جمهــوری با آرایــی باالتــر از دور 
نخست مقابله با مخالفان سیاست 

خــود را جدی تر کــرد. اما تندرو ها 
کــه در این راه آینــده ای برای خود 
نمی دیدنــد در صــدد برآمدنــد که 
دولــت را یا وادار به عقب نشــنیی 
و یا ســاقط کننــد. »پروژه شــهر 
مشهد« باند علم الهدی - رئیسی 
آغاز این طرح بود. زیر فشــار سپاه 
روحانی از وعده های انتخاباتی خود 
عقب نشینی کرده بود. اما تندرو ها 
هنــوز راضــی نبودنــد. در نتیجه 
وضعیت اقتصاد و نارضایتی انباشته 
شده ۳8 ساله که مردم را از داشتن 
یک زندگی عادی هم محروم کرده 

است به وخامت بیشتر گرائید.
»گزینــۀ الــف«ِ  تندرو هــا، یعنی 
ایجاد فشار اجتماعی بر دولت کار 

نکــرد. بــر عکس علیه خودشــان 
کمانــه کرد. حــال آن هــا وارد فاز 
دوم شــده اند و بکارگیری »گزینه 
ب« یعنی حذف دولت با کودتایی 
خزنــده را بررســی می کننــد. تا با 
کاربــرد زور قــدرت دوگانــه را بــه 
قــدرت یگانه زیــر فرماندهی خود 
بدل کنند. کاری که گنادی یانایف 
حــزب  رأس  در  همراهــان اش  و 
کمونیست شوروی خواسته بودند 
انجــام دهند، اما اقدام آن ها نتایح 
معکوس داد و مردم در برابر کودتا 
ایستادند و نظام شوروی به سمت 

فروپاشی شتاب گرفت.

کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل
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خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

ایران... 

بیماری شهردار تهران چیست؟

شــهردار  اســتعفای  »ماجــرای 
تهران و مخالفت شورا و استعفای 
مجددش خیلی جذاب شــده ولی 
هنوز هم کســی نفهمیده که این 
بیماری چیه و چرا این قدر پیچیده 

است. 
به همین خاطر و از آنجایی که آدم 
فضولی هستم برای سر در آوردن 
از ایــن بیماری مشــکوک با تغییر 
چهره و به عنوان تحقیق برای امر 
خیر رفتم دم در خانه آقای نجفی و 
از همسایه ها و پزشک معالج سوال 

کردم و به کشفیات زیر رسیدم:
آقــای نجفــی به یک نــوع فوبیای 
اســم  بــه  خطرنــاک  مدیریتــی 
»سندروم بیخیالفسادوفوبیا« دچار 
هستند که بیماری نادری در بین 

مدیران است. 
ایــن بیماری کــه از طریق تلفن و 
با یک تمــاس وارد بدن شــده، از 
همان ابتدا دستگاه عصبی بیمار 
را درگیر می کند. به صورتی که فرد 
بیمــار پس از قطع کردن گوشــی 
رنــگ از رویــش پریــده، دســت و 
پایش یــخ کرده و تا ولش می کنی 

استعفا می دهد. 
فرد مبتــال تا مدت هــا، منکر هر 
نوع فســاد شــده و از پیگیری هر 
چیزی که نشانه فساد در آن باشد 

خودداری می کند. 
در همین رابطه شــنیده شده که 
وقتی همسر آقای نجفی چند روز 
پیش به ایشــان گفته: »ممدعلی 
ایــن پنیرهایی که خریــدی همه 

فاسده... صد بار گفتم موقع خرید 
به اون تاریخ انقضای کوفتیش یه 

نگاه بنداز« آ
قــای نجفــی دچار حملــه عصبی 
شدید شده و گفته: »فاسد؟ نه... 
کی گفته فاسد شده؟ من که هیچ 

فسادی نمی بینم« 
و پتــو را روی ســر خــود کشــیده 
اســت. او همچنیــن برای نشــان 
دادن حسن نیت خود چند روزی 
اســت که تن ماهی تاریخ مصرف 
گذشته و گوجه فاسد شده مصرف 
می کند و در حال عادت دادن بدن 

خود به فساد است.
از دیگــر نشــانه های ایــن بیماری 
این اســت که فرد مبتــال، تا چند 
ماه دچار ســکوت ســنگین شــده 
و هیــچ حرفی نمی زنــد و هر کاری 
می خواهــد بکنــد اول کانال های 
کولر و درزهای در و پنجره را چک 

می کند. 
او همیشــه ایــن توهــم را دارد که 
کســی در حال تعقیب کردن او یا 
گوش دادن به حرف هایش اســت 
و همیشه سایه فردی را پشت سر 

خود احساس می کند. 
فرد مبتال به این بیماری همچنین 
به شــدت احســاس فشــار کرده و 

سال ۹۶، رکورددار طالق در تـاریخ 
ثبت احوال ایران

در ســال ۹6 به ازای هر سه ازدواج  
تقریبا یک مورد طالق ثبت شــده 
است. این میزان جدایی در تاریخ 
ثبت احوال ایران ســابقه ندارد. از 
حدود یک دهه پیــش آمار ازدواج 
ســیری نزولی و آمار طالق روندی 

صعودی داشته است.
بــر اســاس تازه تریــن آمــاری کــه 
ســازمان ثبت احوال ایران منتشر 
کــرده، تعــداد ازدواج هــای ثبــت 
شده در این کشور در سال گذشته 
نزدیک به 60۹ هزار مورد و حدود 
هشت درصد کمتر از سال ۹5 بوده 

است.
کمتر از یک دهه پیش که جمعیت 
ایران به مراتب کمتر از اکنون بود 
طی یک ســال 8۹0 هزار ازدواج به 
ثبت رسیده بود. ازدواج های ثبت 
شده در سال گذشته 5۱ هزار مورد 

کمتر از سال پیش از آن است.
بــه رغــم افزایــش جمعیــت، آمار 

ازدواج در ایــران از اواخــر دهه 80 
خورشــیدی مدام کاهش داشــته 
و تعداد جدایی های ثبت شــده به 

طور مرتب بیشتر شده است.
مطابــق آمــاری که ســازمان ثبت 
منتشر کرد در ســال گذشته ۱75 
هــزار طــالق ثبــت شــده و ایــن 
باالترین آماری اســت که در حدود 
نیم قرن عمر این سازمان به ثبت 

رسیده است.

هر سه دقیقه یک طالق
طالق هــای ثبــت شــده در ســال 
گذشــته هزار مورد بیش از ســال 
قبل بوده اســت. آمار اعالم شــده 
نشــان می دهد که در سال ۹6 هر 
ساعت ۲0 مورد، و به عبارت دیگر 
هــر ســه دقیقــه یک طــالق ثبت 
شده و معادل ۲۹ درصد پیوندها، 

جدایی رخ داده است.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند، 

در کنار تغییر سبک زندگی، افزایش 
طالق و کاهــش ازدواج علت های 
گوناگونــی دارد کــه دســت کم در 
مــورد پرهیــز از ازدواج بیــکاری، 
فقر، بی اطمینانــی به آینده و عدم 
احساس امنیت نقش مهمی بازی 

می کند.

نارضایتی جنسی، 
   از دالیل مهم طالق

به گزارش خبرگزاری ایسنا فروردین 
پیــش، شــهیندخت  مــاه ســال 
مــوالوردی، معاون وقــت رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده، با 
استناد به گزارش ها و بررسی های 
انجام شــده اعالم کــرد: »یکی از 
دالیــل اصلی طالق هــا، نارضایتی 

جنسی است.«
در  کــه  جدایــی  ویژگی هــای  از 
ســال های گذشــته بیشــتر جلب 
توجــه کــرده کاهــش روز افــزون 

مرتب خودش را باد زده و می گوید: 
»واه واه ... هوا چقدر پرفشار شده 
ایــن روزهــا« او همچنین طاقت 
ماندن در مکان هایی که فشــارش 
زیاد باشــد از جمله مترو و بی  آرتی 
را نــدارد و مدام دوســت دارد یک 

جایی مخفی شود.
در یــک مورد خاص گزارش شــده 
از ایــن بیماری، فــرد بیمار پس از 

چنــد روز ابتــال، به تردد وســایل 
نقلیه به خصوص موتور ســیکلت 
نیز حساس شــده و با شنیدن گاز 

موتور کهیر می زند.
اگر چه هنوز روش درمانی مناسبی 
برای این بیماری کشف نشده است 
امــا پزشــکان روش هــای درمانی 
چون »آسته رفنت و آسته برگشنت« 
و »مواظبت از شاخ پیشی« را برای 

تســکین درد مناســب دیــده و به 
بیمار توصیه می کنند که »سرت تو 
الک خودت باشه« اما با این وجود 
هنوز هســتند محققانی که تاکید 
دارند بــرای درمان ایــن بیماری، 
مریــض برای یک بار هم که شــده 
باید با ترس خودش روبه رو شود و 
قضیه را به صورت ریشه ای و از بیخ 

حل کند.« - روزنامه قانون

سال های زندگی مشترک و شیوع 
طالق در اســتان ها و شــهرهایی 
است که به نسبت سنتی محسوب 

می شوند.
در ســال ۹5 از بیــن چهل درصد 
درخواســت های طالق یک طرفه 
در اســتان خراســان رضوی ســی 

درصد را زنان ارائه داده اند. 
به گفته غالمحســین حقــدادی، 
مســئول اجــرای طــرح کاهــش 
طالق خراسان رضوی، 60 درصد 
تقاضاهــای طالق در این اســتان 

توافقی بوده است.

"سونامی طالق" در قم و دیگر 
استان ها

عده ای نیز از "سونامی طالق" در 
استان قم سخن گفته اند. 

به گــزارش خبرگزاری ایرنا، خلیل 
مرادی، مدیرکل ثبــت احوال قم، 
آذر ماه ســال پیش گفتــه بود این 
استان در سال قبل باالترین میزان 
ثبت طالق در ایران را داشته است.
بنابــر این گزارش ســعید کاویانی، 
مدیرکل اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگستری قم، با بیان 
این که 60 درصد طالق ها در پنج 
ســال اول زندگی رخ می دهد گفته 

بیــش از 50 درصد طالق هایی که 
امروز به ثبت می رســد، مربوط به 
متولدان دهه 60 و 70 اســت و در 
صورتی که چاره ای اندیشیده نشود 
این معضل میان متولدان دهه 80 

به "سونامی" تبدیل می شود.
کاویانــی می گویــد در کنــار آمــار 
قانونــی،  و  رســمی  طالق هــای 
حدود ۳0 تــا 40 درصد خانواده ها 
نیز در حالت "طــالق عاطفی" به 
ســر می برند و این مســئله "آتش 
خاموشــی" اســت کــه تبعاتــش 
می توانــد منجــر بــه بســیاری از 

آسیب های اجتماعی شود.

دیکتاتوری نظامی یا...   << ادامه از صفحه: 6
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

کوبی��ده      1-چلوکب��اب 

2-چلوجوجه با استخوان  

3-چلوجوجه بی استخوان   

ب��رگ    ب  کب��ا -چلو 4
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ری    بلغ��ا 6-چلوکب��اب 
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8-چلوکب��اب س��لطانی    

وزی��ری      9-چلوکب��اب 
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ریـاض حق 

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های فارسی، انگلیسی، 

اردو  و پنجابی 

 Faster

Refund

through

  EFile

 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 
 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 

 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 
        افراد، شرکت ها و پیشه ها 

 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های 
         دولتی استفاده می کنند 

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
(Metro: De L'eglise)
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

�������������

HAQUE 
CONSULTANTS

در شــوروی اقتصــاد بــه 
اصطــالح سوسیالیســتی 
دیگــر کار نمی کــرد. گورباچف در 
صــدد اصالح آن بود. در ایران هم 
اقتصاد اسالمی و مقاومتی و یا هر 
نام دیگــری که بر آن گذاشــته اند 
کار نکــرده و نمی کنــد. راه حــل 
نــه کودتا یــا دولت نظامــی بلکه 
دگرگونی ساختاری نظام جمهوری 
اســالمی و در رأس آن حذف مقام 
مادام العمر مطلقه و غیرپاسخگوی 
والیت فقیه و سپردن آن به دولت 
منتخب مردم اســت که نیروهای 
کار آمــد را بکار بگیــرد و بتواند با 
جامعه جهانی آشتی کند و به جای 
خط و نشان کشیدن برای نابودی 
آمریکا و اســرائیل و عربســتان به 
مشکالت چندوجهی و عمیق ایران 
بپردازد، چرخ تولید را به حرکت در 
آورد و از امکانات پیشــرفته جهان 
غــرب و ســرمایه انســانی ایرانیان 

درون و برون مرز استفاده کنند. 
دولت یکدست تندرو ها حتا اگر در 
کودتا هم موفق شــود مانند دوره 
احمدی نژاد تراژدی دیگری تولید 
خواهد کــرد و نارضایتی مــردم را 
شــدت خواهند بخشید. ۳8 سال 
تالش و تجربه برای اسالمی کردن 
جامعه، حجاب اجبــاری، اقتصاد 

اســالمی و یا مقاومتی، دانشــگاه 
و مدارس اســالمی و دیگر نهاد ها 
کافی اســت کــه بداننــد این نظام 
پاســخ گوی نیازمندی های جامعه 
رو به رشــد ایران، در دوره جهانی 

شدن نیست و کار نمی کند.
کودتــا  دادن  رخ  صــورت  در 
علیــه دولــت، احتمــاال روحانیت 
بی قابلیت، مصرف کننده و پر مدعا 
را نیز برکنار خواهد شد حتا چه بسا 
افراد بد نامی را دســتگیر و زندانی 
کننــد. ســناریویی کــه در آخرین 
سال سلطنت محمدرضا شاه برای 
نجات نظام شاهنشاهی رخ داد؛ تا 
وانمود کنند عاملین اصلی فساد و 
تباهی و نارضایتی مردم را مجازات 
خواهند کرد. شــک نیســت وقتی 
نا رضایتی های مردم به اوج برسد، 

باالیی ها به جان هم می افتند.
رضا خان کودتا کرد اما احمد شاه 
را تا نهم آبان ۱۳04 به عنوان نماد 
نظام شاهنشاهی نگهداشت تا خال 
کامل رخ ندهد. افزون برآن رویکرد 
رضا شاه مدرن و همکاری با غرب 
بود. اما »رضاشــاه حــزب اللهی« 
مورد نظر سپاه نمی تواند خامنه ای 

را در حد احمد شاه نگهدارند. 
او ولی مطلقــه فقیه و قطب نظام 
اســت و ســپاه حافــظ مســلح او. 

ســپاه و خامنــه ای هــر دو رویکرد 
ضــد غربی و ضــد مــدرن دارند و 
بــا نیازمندی هــای امــروز جامعۀ 
ایران و جهان بیگانه اند. احمدشاه 
جوانی بیمار و بی تجربــه بود، اما 
بد نام نبود. علی خامنه ای شــاید 
بدنام تریــن چهــره نظام اســالمی 
از مشــکالت  و عامــل بســیاری 
کنونی ایران اســت. مشکل امروز 
مــردم ایــران بــه تنــگ آمــدن از 
نظام جمهــوری اســالمی با تمام 
ویژگی ها مخرب و ســرکوب گر آن 
اســت. اصول گراهــای معتــدل و 
اصالح طلبــان اگــر خواهان جلب 
حمایــت مــردم و رفع مشــکالت 
هستند می توانند شعار های حسن 
روحانی در دوره کمپین انتخاباتی 
او را مرور کنند و در یابند مردم در 
پی چه هستند و به چه وعده هایی 
رأی دادند. بیشــتر نا امنی ها را هم 
نیروهــای نظامی، امنیتی، شــبه 
نظامیان بسیج و لباس شخصی ها 
در جامعه ایجاد می کنند، آن ها را 
باید کنترل کرد و کنار نهاد. کودتا 

محکوم به شکست است.
یازدهم آوریل ۲0۱8
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را »نیــروی ضعیفــان« توصیــف 
کرده است محصول عدم خشونت 
بــود و مارتیــن لوتر کینــگ این را 
می دانست. او با فراگرفتن و ترویج 
ایــن آرمان، عــدم خشــونت را به 
جنبش اصلی دهه هــای بعد بدل 
کرد. با مطالعه فلســفه و پایه های 
فکری او در زمینه عشق، عدالت و 

برابری نژادی در می یابیم که آنچه او 
را به یک نابغه و شخصیت تاریخی 
بــزرگ تبدیل کرد اکنون توســط 
مبارزان راه آزادی و دگراندیشــان 
در سراســر جهان توســعه یافته و 

تعمیق شده است.
توصیف فداکاری های مارتین لوتر 
کینگ که رونــد تاریخ در آمریکا و 
قــرن بیســتم را متحــول کرد 
عمال غیرممکن است. اما با 
بازکاوی بنیان های فلسفه او 
می تــوان نبوغ واقعی ذهنیت 
خشونت پرهیز و فعالیت هایش 
را بازشــناخت و در مقایسه با 
سایر رهبران تاثیرگذار جنبش 
سیاهپوســتان آمریــکا مثــل 
مالکوم ایکــس آن را تجزیه و 

تحلیل کرد.
هــم مارتیــن لوتــر کینــگ و 
هــم مالکوم ایکــس، رهبران 

آمریکایی های آفریقایی تباری بودند 
که آرزوهای بزرگی در سر داشتند. 
آرزوی آنها به عنوان آمریکایی های 
سپاهپوست، نه تنها توجه جامعه 
آمریکا بلکه مبــارزان راه آزادی در 
سراسر جهان را به خود جلب کرد.
مارتین لوتر کینــگ آرزوی خود را 
شکل داد ولی این نه تحت شرایط 
مطلوب او بلکه تحت تاثیر ارزش ها 
و افکاری شــکل گرفت کــه با آنها 
برخورد کرد. به همین خاطر برای 
شناخت فلسفه او باید فلسفه ای را 
که به او شکل داد بشناسیم. فقط 
از طریق بررسی رشد و شکل گیری 
اجتماعــی، سیاســی، مذهبــی و 
فلسفی اش می توانیم جوهره افکار 
و دستاوردهای تاریخی عظیم او را 

بشناسیم.

}<< ادامه در صفحه: 20{

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 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

آزیتــا   زنــدیان

مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-814-7700
______________
AZITA ZANDIAN
Certified Real Estate Broker
4684, boul. des Sources
D.D.O. QC H8Y 3C

Sale of residential property:
Great Value!  semi-detached 

3 bedroom Bungalow in beautiful 
location of Pierrefonds, large lot, 
large driveway  for only $259000

Sale of Revenue Property:
Looking for real estate investment, 

this is the one! 16 unit revenue 
property in excellent location (Lon-
gueuil) with over $100000 income, 

don't miss it, Price: $1,750,000

Commercial listings:
Sale of business   Hair Salon

A Great opportunity to invest, suc-
cessful hair Salon for over 20 years 
of establishment in great location 

(Dollard des Ormeaux), 8 working 
station, 4 of them has been rented

(over $41000 rental income from 4 
chairs) faithful clientele, 

price $39000

Sale of business (Restaurant):
Location , Location, If you like to 

have restaurant business, don't miss 
this opportunity, large and well dec-

orated in demanding area of 
Dollard des Ormeaux   

Price $59000

پنجاهمین سالگرد ترور مارتین لوترکینگ؛ 
رویــایی که او داشت...

رامین جهانبگلو
معموال می گوییم شــخصیت های 
تاریخی به خاطر اعمال شان به یاد 

می مانند. 
لوترکینــگ  مارتیــن 

چگونه انسانی بود؟ 
بــرای پاســخ بــه این 
ســئوال بهتــر اســت 
ابتــدا برای شــناخت 
اعمالــش نگاهــی بــه 

زندگینامه اش بیاندازیم و بعد برای 
شــناخت ذهنــی که در پشــت آن 

اعمال بود فلسفه او را بشناسیم.
بســیاری از روی زندگــی مارتیــن 
لوترکینــگ در مــورد او قضــاوت 
می کنند و این برای آنها به معنای 
اعمــال اوســت. در مــورد زندگی 
مارتیــن  اجتماعــی  و  شــخصی 
لوترکینگ تقریبا همــه چیز گفته 
شده است. ولی در مورد فلسفه او 
مطالب چندانی نوشته نشده. پس 
به نظر می رسد پاسخ به این سئوال 
فقــط بــا مطالعه خواســتگاه های 
روشــنفکرانه ذهــن مارتیــن لوتر 

کینگ به دست می آید.

مبارزه علیه بی عدالتی
برای مطالعه فلســفه مارتین لوتر 
کینگ باید مسیر رشد او از پسر و 
نوه یک کشیش کلیسای تعمیدی 
تــا بدل شــدن بــه پیــام آور »عدم 

خشونت« را بررسی کرد.
او از همین روند چیزی را استخراج 
کرد که بعدهــا آن را »انقالبی در 
ارزش هــای« 
آمریکا  جامعه 
نامید. انقالب 
تحــول  یــک 
 ، عــی جتما ا
و  سیاســی 
فرهنگی است 
کــه انســان ها از طریــق آنچه که 
می اندیشــند، احساس می کنند و 
انجام می دهند و ارزش هایی که به 
افکار، احساس و اعمال خود پیوند 
می زنند را خلق می کنند. در مورد 
مارتین لوتر کینگ این ارزش، عدم 
خشــونت بود. انقالبــی که با این 
ارزش همراه شد دمکراتیزه کردن 

آمریکا بود. 
بــه همیــن خاطــر بزرگتریــن 
دســتاورد مارتین لوتر کینگ 
بــدون هیــچ تردیــدی مبارزه 
»غیرخشــونت آمیز« او علیــه 

بی عدالتی بود.
کاربــرد عملی عدم خشــونت 
هیچگاه از پیام فلسفی او برای 
بســط عشــق و عدالــت جدا 

نبود. 
بازســازی عشــق  و  بازبینــی 
در آییــن مســیحیت توســط 
بــه  لوتــر کینــگ،  مارتیــن 

عنوان اســتداللی نیرومنــد برای 
سیاهپوســتان،  حقــوق  احقــاق 
در واقــع تایید اصــول اعتقادی او 
برای انقالب خشــونت پرهیز بود. 
و  اجتماعــی  بی عدالتی هــای  او 
سیاســی جامعه آمریکا را با ایده ها 
و ارزش هایی به چالش کشــید که 
با مطالبات انســان گرایی و احقاق 
حقوق همگان در آن دوره انطباق 

داشت.
بی تردید آنچه جهــان امروز بیش 
از هــر زمان دیگری به آن نیاز دارد 
تاثیرگذاری بیشتر ایده های مارتین 
لوتــر کینــگ اســت. هیــچ تفکر 
دیگری به اندازه عدم خشــونت تا 
این حد تاثیرگذار و عمیقا انســانی 

نبوده است.
هــاول،  واتســالو  کــه  آنچــه 
سیاستمدار و نویســنده چک، آن 

بزرگترین دستاورد 
دکترکینگ مبارزه 

»غیرخشونت آمیز« او 
علیه بی عدالتی بود.
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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 

 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!

همــــــايون شجريان 
۱9 ماه می در مونتريال    << جزئیات در شماره آینده >> 
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سالروز ترور لوتر کینگ...   << ادامه از صفحه: ۱8

  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   فیلر 

توسط جراح پالستیک

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

���������������������������������������
�	�

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 زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei 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 

در حقیقت برای مارتین لوتر کینگ 
خیلــی ســاده بود کــه نظریه عدم 
خشونت را یک فلسفه توانمندساز 
بداند و خوشــبین باشد که از نظر 
اجتماعی و سیاســی امکان تحقق 
دارد، چون خود او نماد مشخصی 
از تحقق آن بــود. پس زمینه های 
فرهنگی، تحصیالت بسیار خوب 
تیزبینانــه،  اجتماعــی  آگاهــی  و 
شــرایط را برای تبدیل شدن او به 
یــک رهبر مدنی و معنوی جنبش 
برابری خواهــی  در آمریکا در زمانی 
که موقعیت مناســب بود، فراهم 

کرد.
ولی تمام این محاسن و دستاوردها 
نمی توانست مارتین لوتر کینگ را 
به رهبر جنبش حقوق مدنی بدل 
کند اگــر او تصمیــم می گرفت در 
شــمال آمریکا بماند و اگر رزا پارک 
از دادن صندلــی خــود به یک مرد 
نمی کرد.  ســرپیچی  سفیدپوست 
فقط پذیرش شــغل کشیشــی در 
کلیسای تعمیدی دکستر آونیو در 
شــهر مونتگومری نبود که مسیر 
تاریــخ آمریکا را متحــول کرد، در 
عین حال زندگی شخصی مارتین 
لوترکینــگ تحــت تاثیر حــوادث 
نامترقبــه متحــول شــد و او را به 
جامعه سیاهپوستان در مونتگمری 

نزدیک کرد.
دانــش او به عنوان یک کشــیش 
کلیســای تعمیدی کــه الهیات و 
فلســفه تحصیل کــرده بــود به او 

امــکان داد تا خود را بــرای ایفای 
نقش تاریخی رهبری یک جنبش 
مردمی آماده کند. او خیلی دقیق تر 
از هــم عصــران خــود می دیــد که 
تبعیض نژادی با دمکراسی آمریکا 
تضاد دارد. او به عنوان فیلســوفی 
کــه آثار هــگل را مطالعه کــرده و 
تحت تاثیر شیوه تحلیل دیالکتیکی 
او بــود از دمکراســی آمریکا درکی 

پردازشی و تکوینی داشت.
از نــگاه او، مفهــوم دمکراســی به 
معنــای اقدامات ضروری بیشــتر 
علیــه بی عدالتی بــود. او در مورد 
تفاوت دمکراسی به عنوان »سندی 
نرم« و یا »کنش سخت« صراحت 
داشــت. این خــود را در درک او از 
دمکراسی به عنوان اصول راهنمای 
مسئولیت های شــهروندان نشان 
می داد. در عین حال، او از منظری 
فلســفی به دمکراسی می نگریست 
کــه بین عدالت و بی عدالتی تمایز 
روشنی قائل می شود. او در دفاع از 
حق سیاهپوستان برای مبارزه علیه 
بی عدالتی به تعدادی از نویسندگان 
و متفکران از جمله مهاتماگاندی، 
راینهولد نیبور، سقراط، پل تیلیش 

و آگوستین قدیس رجوع می کرد.

آرزوی همبستگی
مارتین لوتر کینگ در مبارزه برای 
احقاق حقوق سیاهپوستان و بعد 
علیه بی عدالتی های اقتصادی در 
آمریکا شــرکت کــرد ولــی همواره 

امیــدوار بــود کــه اوال در جنبش 
حقوق سیاهپوستان خشونت را با 
عدم خشونت جایگزین کرده و ثانیا 
اصول دمکراســی را به عرصه های 
زندگــی اجتماعــی و اقتصادی نیز 

تسری دهد.
بــه عبارتی دیگر خوشــبینی او در 
مورد سرشــت انســان بر اســاس 
اعتقادش به طلوع و پیشرفت عدم 
خشــونت در تاریخ بشر و نهادینه 
شــدن آشتی و »جامعه محبوب« 
اســتوار بود. به ایــن ترتیب برای 
جنبــش  لوتــر کینــگ  مارتیــن 
خشونت پرهیز سیاهپوستان ایاالت 
متحده تالشــی برای دمکراتیزه تر 
کردن دمکراســی آمریکا بود. ولی 
در عین حال با فرمول بندی آرزوی 
خود برای پایــان دادن به تبعیض 
نژادی و ایجاد همبســتگی تالش 
کرد که معنای جدیدی به مفهوم 

دمکراسی ببخشد.
بــه این ترتیب او بیشــتر از افکار و 
اقدامــات هر آمریکایــی دیگر هم 
نسل خود، در بنا کردن بنیان های 
انقالب در ارزش های جامعه آمریکا 
و در عیــن حــال جهــان ما نقش 
داشت. او تصویر جدیدی از آمریکا 
ساخت، تصویر شــفقت و عدالت 
که می تواند بر شــرارت هایی چون 

تکبر، غرور و تبعیض فائق آید.
•
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www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و اجاره و بیمه وام مسکن در مونترآلمسینار رایگان ویژه خرید و فروش
یکشنبه 29  آوریل  از 3 تا 5 بعدازظهر
تلفن رزرو:  5۱4-574-5472

برای مشاوره در فرصت های سرمایه گذاری از جمله رستوران، فرانشیز   
 )همراه ساختمان یا بدون ساختمان(  با ما متاس بگیرید.

Also Numerous business opportunities including restaurants with-without build-
ings included, franchise-non franchise, and different loans

For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

Courtier Broker Nick Stamiris

Tel.:438-931-6999

مشاور رمسی امالک 
و اخذ هرگونه وام مورد نیاز )مسکونی، جتاری( 

حتی با پیشینه نامطلوب  |  با بهترین نرخ بهره 
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه 

مشاور فارسی زبان:   علیرضا حمزه دوست
5 اتاق خواب بزرگ، ۳ سرویس دستشویی، 

توالت، آشپزخانه بزرگ و دلباز، 
مساحت زمین 7۱0 متر مربع 

قیمت  ۹75000  دالر 

موقعیت عالی  ۳ طبقه مجزا 
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی 

قیمت جدید: 4۱5000 دالر 

بــرای اجاره
ملک تجاری ۲ طبقه مناسب برای رستوران 

کافی شاپ، گالری با موقعیت عالی، در قلب وست مونت 

www.cbnsrealestate.com

NEW BORDEAUX: SPLIT LEVEL BONGALOW
Nouveau Bordeaux, Split level bungalow,

5 spacious bedrooms, Open concept kitchen,
3 bathrooms, Huge lot, Double Fire-place

Asking price: 975,000$

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION

Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex
Electric Heating, Presently Owner Occupied

Potential Gross Revenue: 28,200$
NEW price 415000$

FOR RENT: Commercial Space in Westmount  
Ideal for restaurants, 

Coffee shops, Galleries…

Améliorez votre expression écrite et orale et donnez-vous les moyens
de réussir professionnellement.

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT
EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE

FLS   PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS

 
 
 
 
 

Temps complet ou temps partiel

Cours offerts le jour

Cours ouverts aux étudiants libres

Prêts et bourses

RENSEIGNEMENTS
514 987-3980 langues@uqam.ca
langues.uqam.ca/fls

Cours de niveau intermédiaire
pour les étudiants libres

TRIMESTRE D’ÉTÉ
Étudiants libres : 18 avril

TRIMESTRE D’AUTOMNE
Programme : 1er mai
Étudiants libres : 22 août

DATES LIMITES D’ADMISSION
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        

  را بر روی سایت بخوانید 

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

ل یکدیگریم! ـّ در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛  ما مکم
مبتکر و صبور باشیم  و  سخاومتند!   بکوشیم  کامیونیتی را بــر بکشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

خاورمیانه...  در  تش  آ

بدینوسیله سرکار  خانم 

دکتر فرشته پناهی 
متخصص روانشناسی از کانادا 

به آگاهی کلیه مراجعین و دانشجویان محترم می رسانند: 

که جهت رفاه حال عزیزان، 

از طریق آنالین در خدمت هموطنان عزیز می باشند . 

برای تعیین وقت، کافی است از طریق اینستاگرام 

@dr.f.panahi
و یا اتصال به تلگرام 

98-912-949-4794
اقدام فرمایید.

با آرزوی سالمتی و سعادت برای همه ی عزیزان 

www.drfereshtehpanahi.com 

10 دلیل برای ترسیدن از جان بولتون
 جــان بولتون یک جنگ 
افروز است و انتخاب او به 
عنوان مشاور امنیت ملی 
دونالد ترامپ تهدیدی در 

قبال امنیت جهانی. 
رویکرد بولتون در عرصه 
سیاست خارجی اغراق در 
تهدیدهــا، بالتکلیفی در 
عرصه دیپلماسی، تحقیر 
نهادهــای بیــن المللی و 

تعجیــل در اســتفاده از خشــونت 
است. موقعیت مشاور امنیت ملی 
نیازی به تایید مجلس ســنا ندارد 
و حــاال تندروتریــن فــرد در میان 
تندروها در این موقعیت قرار گرفته 

است. 
اینها دالیلی اســت که باید از جان 

بولتون ترسید:
•

۱- بولتــون مــی خواهــد توافق 
هســته ای با ایران را نابــود و این 
کشــور را بمباران کند. بولتون از 
توافق هسته ای که در زمان باراک 
اوباما به امضا رســید نفــرت دارد 
توافقــی که نه تنها ایــران و ایاالت 
متحده در آن حضور داشتند بلکه 
توســط بریتانیا، فرانســه، آلمان، 
چیــن، روســیه و اتحادیــه اروپا و 
ســازمان ملل تایید شــده اســت. 
اگرچه این توافق به خوبی کار می 
کنــد اما از نظر وزیــر دفاع، جیمز 
ماتیــس و جــان بولتون به ســود 
منافع ملی ایاالت متحده نیست. 
حضور بولتــون در کابینه احتمال 
خروج ایاالت متحده از این توافق 
را بیشــتر مــی کند عملــی که می 
تواند بــه بحران بزرگــی در عرصه 
بین الملل تبدیل شــود. بگذارید 

روشن تر بگویم: 
انتخــاب بولتون بــه معنای اعالم 

جنگ با ایران است.
•

۲- بولتون دوست و یار صمیمی 
سازمان مجاهدین خلق است. 

ســازمانی کــه تــا ســال ۲0۱۲ در 
لیســت ســازمان های تروریستی 
ایاالت متحده قرار داشت. بولتون 
به طور منظــم با آنها دیدار کرده و 
برای حضور در جلســات آنها پول 
دریافت کرده اســت. این سازمان 
تنها با دشــمنی بــا حکومت ایران 
معــروف نیســت بلکــه مســئول 
کشتار ســربازان آمریکایی، تالش 
برای گروگانگیری ســفارت آمریکا 
و بسیاری از حمالت تروریستی و 
خشونت آمیز در داخل ایران است. 
بولتــون این ســازمان را به عنوان 
آلترناتیوی برای حکومت ایران می 
بیند. درحالی با حضور بولتون در 
کابینــه البی این گــروه در ایاالت 
متحــده قوی تر می شــود که این 
ســازمان یکی از دالیلی اســت که 
دشــمنی مــردم ایــران بــا ایاالت 

متحده را بیشتر می کند.
•

۳- بولتــون مذاکــرات بــا کــره 
شــمالی را بــه خطــر می انــدازد. 
جهان از شــنیدن خبــر مذاکره و 
مالقات کیم جونگ اون با دونالد 
ترامپ خوشــحال بــود اما حضور 

بولتــون در کابینــه می 
تواند به این معنی باشــد 

که مذاکــرات به راحتی به 
فاجعه ختم بشــود. بولتون 

اعتقاد دارد که مذاکره با کره 
شمالی اتالف وقت است. مذاکرات 
تنهــا بــه مشــروعیت دیکتاتوری 
منجر می شــود و زمان بیشــتری 
برای کره شمالی در جهت تقویت 
برنامه تسلیحات هسته ای فراهم 
می کند. در عوض بولتون معتقد 
اســت کــه بــرای از کار انداختــن 
قدرت هســته ای کره شمالی باید 
حمالت سخت و پردامنه ای علیه 

این کشور ترتیب داد.
•

4- بولتــون از ســازمان ملــل و 
قوانین بین المللی نفرت دارد. 

زمانــی که جورج دبلیو بوش جان 
بولتون را در سال ۲005 به عنوان 
ســفیر آمریــکا در ایــاالت متحده 
اعالم کرد حتی کنگــره ای که در 
آن در اختیــار جمهــوری خواهان 
بــود چنین انتخابــی را عقب گرد 
خوانــد. بولتون یک بــار گفته بود 
»چیزی به نام سازمان ملل وجود 
ندارد. حتی اگر ساختمان سازمان 
ملل در نیویــورک ۱0 بخش خود 
را نیز از دست بدهد، هیچ اتفاقی 

نمی افتد.« 
او معتقد اســت اشــتباهی بزرگی 
است که آمریکا وجود قوانین بین 
المللی را بپذیرد چرا این قوانین در 
کوتاه مدت ضد منافع آمریکا است 
و در دراز مدت تبدیل به راهی برای 
سوءاستفاده کسانی خواهد شد که 

مخالف ایاالت متحده هستند.
•

5- بولتــون از دالیل اصلی وقوع 
جنگ عراق است و او هرگز از این 

مساله پشیمان نشد. 
او در کنــار دیــک چنــی و دونالــد 
رامسفلد از چهره های اصلی برای 
توجیه دالیل جنگ با عراق بود که 
تحقیقات درباره عراق را به سمت 
ضــرورت جنــگ پیش بــرد. او به 
ظاهر اطالعاتی دســت اول یافته 
بــود که منجر بــه مداخله نظامی 
در مــارس ۲00۳ شــد. بولتون از 
معدود افرادی است که همچنان 
بــر موضع اینکه جنگ ایده خوبی 

بود پافشاری می کند.
•

6- بولتــون درباره کوبا اطالعات 
غلط فراهم کــرده بود. بولتون در 
زمان حضور در وزارت امور خارجه 
اعالم کرده بود که هاوانا در تالش 
برای توسعه سالح های بیولوژیک 
و فروش آن به رژیم های متخاصم 

است. 

او سپس برای اخراج دو 
آنالیــزور اطالعاتی که با 
گفتــه او مخالف بودند، 

تالش کرد. 
او همچنین معتقد بود 
کــه بایــد تحریــم های 
ســخت تری علیه کوبا 
وضــع شــده و کوبــا را 
»حامیــان  لیســت  در 
شــیطان« خــود قــرار 

داده بود.
•

7- او هیچ دوستی 
ای با فلسطینی ها ندارد. 
او در زمان حضورش در ســازمان 
ملل متحده تمــام قطعنامه های 
علیه اســرائیل را وتو کرد. بولتون 
جزء کســانی اســت که از تصمیم 
ترامپ بــرای اینکه بیت المقدس 
را پایتخت اســرائیل بداند حمایت 
کــرد، و آن را ســتود. او معتقــد 
به دولت مســتقل فلســطینی هم 
نیست و از نظر او چاره کار خالص 
شدن از موجودیت فلسطین است: 
ترکیب غزه با مصر و واگذاری کرانه 

غربی به اردن!
•

8- بولتــون در رابطــه بــا چیــن 
مشکالتی را خلق خواهد کرد. 

او جــزء کســانی اســت کــه ایجاد 
رابطه جدید بــا تایوان را کلید زد. 
سیاست »چین واحد« توافقی که 
در سال ۱۹7۲ به دست آمد و پایه 
تمام روابط دیپلماتیک با چین بود 
از نظر او غلط اســت و به توســعه 
او دولت ترامپ این سیاســت را با 
برقراری روابط نزدیک تر با تایوان 
برهــم زد. رویکرد او در قبال چین 
می توانــد توازن مذاکــرات با کره 
شــمالی را برهم بزنــد و در زمینه 
فضای سایبری و تجاری در دریای 
چین جنوبــی نیز مشــکل آفرین 

باشد.
•

۹- او هم پیاله اســالم هراس ها 
است. 

بولتــون رابطه طوالنی با فردی به 
نام پامال گلر دارد. او سال هاست 
کــه یــک ویدیــو بــالگ و برنامــه 
رادیویی را اداره می کند برنامه ای 
با عنوان »اطلس زنده« که نظراتی 
نفرت پراکنانه نسبت به مسلمانان 
در آن مــوج مــی زند. ایــن برنامه 
بخصوص دشمن اصلی مسلمانان 
شــیعه اســت. همچنین بولتون 
به طور مشــترک کتابی بــا رابرت 
اسپنسر به نام »جنگ دولت اوباما 
با آمریکا« نوشــته که محور اصلی 

این کتاب ضد اسالمی است.
•

۱0- سبیل ســفید رنگ بولتون 
بالفاصله به رد صالحیت او خواهد 
انجامیــد. ایــن چیزی اســت که 
اســتیو بنن، استراتژیســت سابق 
دونالــد ترامپ بــه آن اعتقاد دارد. 
سبیل سفید رنگ بولتون به مانند 
امضــای اوســت و ترامــپ چنین 

چیزی را نمی پسندد.
)منبع: کامان دریمز/ مترجم: روزبه آرش 
- سایت دیپلماسی ایرانی(

ایران است.اعالم جنگ با به معنای انتخاب بولتون 
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زندگی... سالمت/ 

دیابت یــک بیماری مزمن اســت 
که به واسطه سطوح باالی گلوکز 
در خــون و ناتوانی بــدن در تولید 
انسولین کافی در لوزالمعده یا عدم 
واکنش درست ســلول های بدن 
به انســولین تولید شده، شرایطی 
به نام مقاومت به انسولین، شکل 

می گیرد.
دیابت یک بیماری شایع در جهان 
اســت و با گذشــت هــر روز نیز بر 
تعــداد افراد مبتــال بــه آن افزوده 
می شــود. دیابت تقریبــا هر اندام 
و بخــش بــدن را تحت تاثیــر قرار 
می دهد و به شــکل گیری عالئم 
و نشــانه های مختلفی منجر می 
شود - اما آیا این بیماری می تواند 

موجب سردرد شود؟
•

دیابت و سردرد چه رابطه ای با 
یکدیگر دارند؟ 

برخی عالئم و نشانه ها می توانند 
به شما در تشخیص دالیل سردرد 
کمک کنند. بر اســاس دلیل آن، 
احســاس و شدت این ســردردها 

متفاوت خواهند بود.
 •

سردرد هایپرگلیسمی 
هایپرگلیسمی شرایطی است که با 
سطوح باالی قند در خون تعریف 
می شود. این یک وضعیت جدی 
است که می تواند در صورت عدم 
تشــخیص یــا درمان بــه موقع به 

مرگ نیز منجر شود. 
در صــورت تــداوم ســطوح باالی 
ایــن شــرایط در  گلوکــز خــون، 
بلندمدت به تمام اندام های بدن 
انســان آســیب وارد می کند و می 
تواند به شکل گیری عوارض جدی 

منجر شود. 
بــه  قــادر  بیمــاران  از  بســیاری 
شناســایی نشــانه هــا و عالئم از 
جمله ســردردهای هایپرگلیسمی 
نیســتند؛ حتی اگر سطوح گلوکز 
خون به طور قابل توجهی افزایش 
یافتــه باشــد. ســردردهای مکرر 
و دردنــاک یکــی از نشــانه هــای 

هایپرگلیسمی نیز هستند. 
با پیشرفت بیماری و وخیم تر شدن 
شرایط، سردردهای هایپرگلیسمی 

می  شــدیدتر  نیــز 
شــوند. به همین دلیــل، نظارت 
دقیــق بر ســطوح گلوکــز خون و 
حفــظ آن در محــدوده عــادی تا 
حد امکان با کمــک داروها، رژیم 
غذایی، و فعالیت جسمانی بسیار 

مهم است.
جدا از سردرد، از دیگر نشانه های 
هایپرگلیسمی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
- تشنگی

- کم آبی بدن
- خستگی شدید

- تاری دید
- افزایش گرسنگی

- تکرر ادرار
- عدم بهبود زخم ها

•
سردرد هیپوگلیسمی  

هیپوگلیسمی شرایطی است که به 
واسطه سطوح کم گلوکز در خون، 
کمتــر از 70 میلــی گرم در دســی 

لیتر، تعریف می شود. 
ایــن یکــی از ارتباطــات بین 

دیابت و سردردها است. نشانه ها 
و عالئم هیپوگلیسمی ناگهانی رخ 
می دهند و اغلب شامل موارد زیر 

می شوند:
- تعریق فراوان

- حالت تهوع
- سرگیجه

- لرز
- ضعف

- خستگی شدید
- اضطراب

- تحریک پذیری
فرد باید برای پرهیز از هیپوگلیسمی 
به طور منظم سطوح گلوکز خون 
خود را اندازه گیری کند و همچنین 
بالفاصلــه یــک خوراکی شــیرین 
مصــرف کند. فــرد باید ســطوح 
گلوکز خــون خود را حــدود ۱5 تا 
۲0 دقیقه پس از خوردن غذاهای 
سرشار از کربوهیدارت اندازه گیری 
کنــد. زمانــی کــه هیپوگلیســمی 
کنترل شده باشد، نشانه ها و 

عالئم، از جمله ســردرد، 
برطــرف خواهنــد شــد. بــا ایــن 
وجود، گاهی اوقات ممکن اســت 
نیازمند یک داروی مســکن برای 
بهبود سردرد هیپوگلیسمی خود 
باشــید. به خاطر داشته باشید که 
هیپوگلیســمی یک مشکل جدی 
در بیماران مبتال به دیابت است، 
زیرا زمانی که به درستی و به موقع 
درمان نشــود می تواند به تشنج و 

کما منجر شود.
•

سردرد نوروپاتی  
ســطوح باالی گلوکز در خون هر 
بخــش از بــدن انســان، از جمله 
اعصــاب، را تحــت تاثیر قــرار می 

دهد. 
ســطوح باالی قند خون می تواند 
بــه اعصــاب آســیب وارد کــرده و 
آنهــا را تحریــک کند که به شــکل 
گیری نوروپاتی، از جمله ســردرد 

نوروپاتی، منجر می شود.
•

سردرد آب سیاه 
بیماران مبتال به دیابت در معرض 
خطر بیشتری برای ابتال به بیماری 
آب سیاه قرار دارند، به ویژه آنهایی 
که به دیابت نوع ۲ مبتال هستند. 
آب ســیاه در نتیجه حساس شدن 
بیــش از انــدازه عصــب بینایی به 
سطوح باالی گلوکز در خون شکل 
مــی گیــرد. در افراد مبتــال به آب 
سیاه فشار در چشم ها نیز افزایش 
می یابد و به شــکل گیری سردرد 
منجر می شود. از دیگر نشانه ها و 
عالئم همراه با سردرد آب سیاه می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حالت تهوع

- استفراغ
- تاری دید

- نابینایی ناگهانی
- درد شــدید در پشــت و باالی 

چشم
- پدیده های دیداری هاله مانند

•
چه زمانی باید به پزشک 

مراجعه کرد؟  
ســردردها یکی از نشانگرهای 
ســطوح باال یا پایین گلوکز در 
خون هســتند. هر دو شرایط 
مــی توانند به عوارضــی که زندگی 
فــرد را در معــرض خطر قــرار می 
دهند، منجر شوند و از این رو، فرد 
مبتال به دیابت که گه گاهی سردرد 
را تجربه می کند باید برای بررسی 
دقیق تر به پزشک مراجعه کند. در 
موارد زیر باید بالفاصله با پزشــک 

خود مشورت کنید: 
- ســطوح قند خون در محدوده 

عادی یا دلخواه قرار نمی گیرد.
- بــا ســردردهای شــدید و مکرر 
مواجه هستید که زندگی روزانه شما 

را مختل می کنند.
- نشــانه ها و عالئــم پایدار دیگر 
همــراه بــا ســردردها را تجربه می 

کنید.
•

چگونگی درمان سردردهای 
دیابتی  

زمانــی که موضوع درمــان دیابت 
مطــرح می شــود، کنترل و حفظ 
ســطوح قند خــون در محــدوده 

ای  ویــژه  اهمیــت  از  مناســب 
برخوردار اســت. نظــارت و اندازه 
گیری منظم و مکرر ســطوح قند 
خــون به بیماران کمک بســیاری 

خواهد کرد. 
عالئــم  و  هــا  نشــانه  بــا  اگــر 
هیپوگلیسمی مواجه هستید، باید 
یک خوراکی شیرین مصرف کرده 
و ســطوح قند خون خــود را پس 
از گذشــت ۱5 تــا ۲0 دقیقه اندازه 
گیری کنید. اگر به طور همزمان، 
حال خوبــی ندارید منتظر نمانده 
و در پــی دریافــت کمک پزشــکی 
باشید، زیرا هیپوگلیسمی می تواند 
به تشنج، کما و حتی مرگ منجر 

شود. 
در موارد هایپرگلیسمی، شما باید 
داروهای تجویزی توســط پزشک 
خود را مصرف کنید یا بر اســاس 
دســتورالعمل یا توصیه های ارائه 
شــده انســولین تزریق کنید. اگر 
ســطوح گلوکز خون به طور قابل 
توجهــی باالتر از حد عادی اســت 

باید کمک پزشکی دریافت کنید.
 اگر دیابت دلیل سردردهای مکرر 
شماســت، مــی توانیــد اقدامات 
اضافی برای تسکین آنها را مد نظر 
قرار دهید که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
- اســتفاده از داروهــای مســکن 
بدون نسخه یا تجویزی در صورت 

نیاز
- اســتفاده از کمپرس سرد برای 

تسکین درد
- تامیــن آب مــورد نیــاز بــدن و 

نوشیدن آب فراوان
- ورزش منظــم و فعــال بودن از 

نظر جسمانی
- نظــارت بر رژیم غذایی و پرهیز 
از غذاهای سرشار از کربوهیدارت 

تا حد امکان
- حفــظ ســطوح قند خــون در 
محدوده عــادی و مناســب برای 
پیشــگیری از هــر گونــه نوســانی 

اهمیت دارد. 
این به معنای بررسی منظم سطوح 
قند خون، مصرف منظم داروها و 
همچنین تزریق انسولین بر اساس 

توصیه یا دستور پزشک است.
)منبع "نیو هلث ادوایزر"(

سردردهایی از جنس دیابت

چطور بی آنکه همه را راضی نگه داریم، آدم خوشایندی باقی بمانیم!
دیگــران،  داشــتن  نگــه  راضــی 

رفتــار خوبی به نظر می رســد اما 

زمینه ســاز مشــکالت بســیاری 

اســت، هم برای کسی که عادت 

به آن دارد هم برای کســانی که او 

تالش می کند راضی نگه شان دارد. 

چنین فردی فکر می کند چاره ای 

جز راضی  نگه داشتن دیگران حتی 

بــه قیمت فداکاری و گذشــتن از 

خود ندارد. این نوع آدم ها طوری 

رفتار می کنند که گویی عاشقان و 

فداکارانی واقعی اند اما در واقع در 

درون راضی و خوشحال نیستند. 

خود را صــرف کارهایی می کنند 

کــه از آن متنفرنــد و اطرافیــان 

خود را با ناتوانی در بیان درســت 

احساسات خود در زمان مناسب 

و بیان نیازها و خواسته های خود 

سردرگم می کنند.

ممکن است چنین به نظر برسد 

کــه ایــن جــور آدم هــا دروغگــو 

هســتند امــا واقعیت این اســت 

کــه مردم راضی کن ها نه به خاطر 

منفعــت شــخصی که بــه خاطر 

وحشــت از نارضایتی 

بــه  دســت  دیگــران 

چنین کاری می زنند.

بــرای درک این جور 

آدم ها و همدلی با آنها 

باید نگاهی به گذشته 

آنها به ویژه دورانی که 

آنها شــرع به رابطه با 

اطرافیان خود کردند 

بیندازیم. به خصوص 

روابــط آنهــا با پــدر و 

مادرشــان. یادمان باشد که پدر و 

مادرها معموال نمی توانند حقایق 

را درباره فرزندان شــان بپذیرند و 

آنها را ببخشند.

در کودکــی احتمــاال پــدر مــا در 

مواجهــه با هــر نافرمانــی، چون 

آتشفشانی به جوشش در می آمد. 

در چنین شرایطی ما درباره آنچه 

که دوست نداریم بخوریم راستش 

و  از خســتگی  و  نمی گفتیــم  را 

اضطراب مان با او حرف نمی زدیم 

چــون بیان این ها ممکــن بود با 

خشم او روبه رو شود. برای اینکه 

با چنین برخوردی روبه رو نشویم، 

تــالش می کردیــم همان طوری 

رفتار کنیم که دیگران می خواهند 

و همــان طوری حــرف بزنیم که 

از ما انتظار دارند. این مساله که 

خودمان واقعا چه می خواهیم، در 

درجه دوم اهمیت قرار می گرفت.

ما همیشه به دلیل ترس هایمان 

دروغ نمی گوییــم، بلکــه این کار 

را از روی عشــق به دیگــران و با 

در نظــر گرفتن حساســیت های 

آنهــا انجــام می دهیم. مــا دروغ 

می گوییم تا همسرمان را ناراحت 

نکنیم یا مادری را که 

افســرده و غمگیــن 

اســت از آن بیشــتر 

و  نکنیــم  ناراحــت 

پــدری را که خودش 

هــزار مشــکل دارد، 

با مشــکل خودمان 

درگیــر نکنیــم. مــا 

نمی خواهیم مسایل 

کــه  بــرای کســانی 

داریــم  دوستشــان 

پیچیده تر از آن شوند که هستند.

با این حال، فهمیدن ریشه اصلی 

رفتارهایمــان، یک رفتــار بالغانه 
است. 

می توانیــم ســه الگــو را از رفتــار 

پیچیــده »راضــی نگــه داشــتن 

مردم« پیدا کنیم.
•

باشــد  یادمــان  بایــد  نخســت 

کــه همــکاران مــا، والدیــن یــا 

دوســتان مان بــا آنهایــی کــه در 

دوران کودکــی ما تجربــه ما را از 

روابط شکل دادند، تفاوت زیادی 

دارند. همه آدم ها می توانند میزانی 

از تضادها ، برخورد نه چندان پذیرا 

و بی حوصلگی ما را داشته باشند 

البته به شــرطی که آن را مودبانه 

ابــراز کنیــم. آنهــا ما را بــه خاطر 

بی حوصلگی مان تــرک نخواهند 

کرد. اینکه آدم ها در دوران بچگی 

مــا چطور بودند و چــه انتظاراتی 

داشتند، به معنای ان نیست که 

تمام مردم دنیا همان انتظارات را 
دارند.

•

دوم اینکه ما باید عواقب دردناک 

رفتارهای خود را بپذیریم. ممکن 

است نیت خوبی داشته باشیم اما 

با عدم صراحت خــود به دیگران 

آســیب بزنیــم. در محــل کار، ما 

با احســاس بدهکاری موظف به 

سرویس دادن به دیگران نیستیم. 

در روابــط عاطفــی، بایــد یادمان 

باشد که ماندن در یک رابطه چون 

دیگری ممکن است بدون ما دوام 

نیاورد، نشانه محبت نیست. آنها 

بدون ما دوام می آورند و این ماییم 

کــه کلی از زمان آنهــا را به خاطر 

طرز فکر خودمان تلف می کنیم.
•

و در نهایت اینکه، ما باید در دادن 

پیام های تلخ و دشوار هنر به خرج 
دهیم. 

در دوران کودکی نمی توانستیم آن 

طوری که باید حرف مان را منتقل 

کنیم، نمی دانستیم چطور درد و 

مشــکل مان را با کلمات درســت 

توضیح دهیم. اما االن می توانیم 

دیدگاه هــای خودمــان را در عین 

صراحــت، بــا ادب بیــان کنیــم. 

می توانیــم در عیــن اینکــه نیت 

خوب خــود را توضیح می دهیم، 

»نه« بگوییم، می توانیم به کسی 

بگوییم اشتباه می کند بدون اینکه 

او را تحقیر کنیم. 

می توانیم کســی را تــرک کنیم، 

در عیــن اینکــه بــرای او توضیح 

می دهیم چقدر رابطه با او برای ما 

اهمیت داشته است.

به عبــارت دیگــر، مــا می توانیم 

بمانیــم  خوشــایندی  آدم هــای 

بی آنکه مردم راضی کن باشیم.
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. . . ه نگــا

چرا همدیگر را قبول نداریم؟
محمود سریع القلم

•
دلیل یک. 

به نظر می رسد افراد 
از طریق تجربه، یاد 
می گیرنــد کــه برای 
بســیاری از کارهای 
مثبتــی کــه انجــام 
جــواب  می دهنــد، 
دریافــت  مناســبی 

نمی کنند. 
آنها در نوجوانی و جوانی به تدریج 
می آموزند که کارهــای زیر، خیلی 

فایده و عاقبتی ندارند:
خوبــی کــردن، رعایت کــردن، 

منصــف  کــردن،  مالحظــه 
بــودن، جبران کــردن، احترام 
گذاشــتن، جــا باز کــردن برای 
دیگــران  توانایــی  دیگــران، 
را تقدیــر کــردن، ســهم بــرای 
دیگــران قایــل شــدن، انجــام 
وظیفه نسبت به دیگران، نوبت 
را رعایت کردن، حریم شخصی 

افــراد را مالحظه کــردن، با ادب 
بودن، وقت گذاشتن، سرموقع 
رســیدن، گره ای را از دیگران باز 
کردن، پول قرض دادن، حمایت 
کردن، بد نگفتن، بدی شخصی 
را نخواســتن، کمــک کــردن و 

صدها کار مثبت دیگر.
وقتی افراد از همســایه، دوســت، 
همکار، محیط کار و دستگاه های 
اجرایی در برابر کارهای مثبتی که 
انجــام می دهند، جواب شایســته 

نمی گیرند راه خود را می روند. 
خــود  از  تدریــج  بــه  ســپس  و 

می پرسند: 
چرا باید رعایت کنم و وقت بگذارم 
وقتی از طرف مقابل برخورِد مثبتی 

نمی بینم. 
نتیجــه آنکه، جامعه مدنی شــکل 
نمی گیــرد و افــراد بــه گروه هــای 
می آورنــد؛  رو  کوچــک  بســیار 
بــدان،  آنچــه جامعــه شناســان 
ذره ذره شــدن جامعــه می گویند 
)Atomization(. جبران کردن 
انتظــار  و   )Reciprocation(
جبران داشتن، جزیی از طبع بشر 
است. وقتی به شخصی که اتومبیل 
خود را نه دوبله بلکه در ردیف سوم 

در خیابان پارک کرده می گویید: 
لطفــًا قدری جلوتر پــارک کنید تا 
مزاحم رفت و آمد مردم نشــوید و 

پاسخ می شنوید: 
من هر جا دوســت داشــتم پارک 
می کنــم، خودبخــود و اتوماتیک 
می آموزیــد، رعایــت کــردن معنا 
نــدارد. افراد تجربه می کنند که به 
طــور واقعــی و جدی، دیگــران را 
قبول نکنند و حداقل این است که 

بی تفاوت شوند؛
•

دلیل دو. 
ســاختارهای بســیار قدیمــی، دو 
خصلت نســبتًا پایداری را در افراد 

شکل داده اند: 
حذف و انحصار. 

چــون افــراد رعایــت یکدیگــر را 
را  نمی کننــد و مرتــب حریم هــا 

می شــکنند، دو خصلــِت، حذف 
دیگــران و ایجاد انحصار جایگزین 
رفتار معقــول و تعامل 
می شــوند.  معقــول 
افــراد نســبت بــه همه 
شــهروندان، احســاس 
وظیفــه نمی کنند بلکه 
بســیار  گروه هــای  در 
کوچک، هوای همدیگر 
را دارند. وقتی شخصی 
خارج از یک گروه است 
و مــورد وثــوق و اعتماد نیســت، 

حذف می شود. 
افراد در درون و ناخودآگاه به خود 

می گویند: 

شــخصی را قبــول کنم کــه برای 
“مــن” فایــده ای داشــته باشــد. 
حــذف و انحصــار باعث می شــود 
تا “ما” شــکل نگیرد و ارتباطات 

اجتماعی خالصه شود در: 
من و دوستان من. 

در فرهنگ شرق آسیا، مفاهیمی 
ماننــد: ما، جمع، عامه، عموم و 
مردم بســیار مقدس هستند و به 
 LG، Samsung، همین دلیــل
Toyota و Panasonic شــکل 

می گیرند. 
زیمنــس و بنز براســاس تفکرات 
امــا  گرفته انــد؛  شــکل  لیبرالــی 
پاناسونیک و سامسونگ براساس 
تفکرات کنفوسیوســی بــه وجود 
آمده انــد. هــم آلمانی هــا و هــم 
ژاپنی ها، در رعایت کردن حدود و 
حقوق یکدیگر، تجربه مثبت کسب 
می کنند و می آموزند که همدیگر را 

قبول کنند و اعتماد کنند. 
آنقدر افــراد رعایت هم را می کنند 
کــه حــذف و انحصــار بــی معنــا 
می شوند. وقتی فرد الویت داشته 
باشد، قهرمان شدن و خودنمایی 
نیز رشــد می کنند. خودخواهی و 

Ego همه جا سایه می افکنند. 
وقتــی درک دیگران، فهم دیگران 
و رعایت دیگران اهمیت نداشــته 
باشــند، خود بزرگ بینــی و خود 
بزرگ پنداری ناخواســته پرورش 

پیدا می کنند. 
چرا در کشورهای جهان سوم علم 

و دانش رشد نمی کند؟ 
چون افراد حاضر نیستند بر آنچه 
دیگری انجــام داده صحه بگذارند 
و آجری بر روی آجرهای گذشــته 

بگذارند. 
چرا رنسانس علمی در اروپا صورت 
گرفــت چــون هر اندیشــمندی و 
مخترعــی، کار قبلی را گرفت و بر 
روی آن بنا کرد. او را نقد کرد ولی 
حــذف نکرد. نظر قبلی را گرفت و 

آن را بهتر کرد. 
چرا گفته می شــود چهار مرحله از 
انقــالب صنعتی داشــته ایم چون 

به عنوان مثال، نســل دومی ها بر 
کارهای نسل اولی های کامپیوتر، 
بنا کردند، آنهــا را حذف نکردند، 
یکدیگــر را نابــود نکردند، تخریب 
نکردند بلکه آنرا بهبود بخشیدند تا 
 IBM صنعت کامپیوتر که زمانی در
خالصه شده بود امروز به نرم افزار 

Blockchain تبدیل شود. 
در کشــورهایی که “جمع” شکل 
نگرفته، تجربیات منقطع هستند، 
مرتب اشتباهات گذشتگان تکرار 
میشوند، هر فردی به دنبال ُدّکان 
خودش اســت، ارتبــاط و اتصال و 

تداوم نیست. 
محمدرضا شاه از پدرش نیاموخت 
کــه مدیریــت یــک کشــور 
نمی توانــد یک نفره باشــد. 
جمعــی فکــر و عمــل نکرد. 
آنقــدر حذف کــرد و انحصار 
ایجــاد کــرد کــه در نهایــت 
نتوانســت انبوهی از مسایل 

غفلت شده را حل کند؛
•

دلیل سه. 
افــراد اگر یکدیگــر را قبول کنند، 
مجبور می شــوند در کار و پیشبرد 
کار Share کننــد و شــریک پیدا 

کنند. 
Share کــردن یعنــی جمعی فکر 
انجــام  را  کــردن. جمعــی کاری 
را حــل  دادن. جمعــی مشــکلی 
کردن. این از ابهت و شوکت افراد 
می کاهد. نمی توانند قهرمان شوند 
و خودنمایــی و خودبزرگ پنداری 
Self-( را بــه نمایــش بگذارنــد

 .)obsession
در چنیــن شــرایطی، فــرد خیلی 
مهــم تــر از جمــع اســت و خیلی 
جلوتر از جمع حرکت می کند. کار، 
حل موضوع، ســازمان، جامعه و 
کشور خیلی اهمیت ندارند؛ فرد و 

عظمت فرد مهم است. 
این فرهنــگ به مریدپروری منجر 
می شــود. Shareکردن یعنی نفی 

فرد و اهمیت جمع. 
عــالوه بــر ایــن، افرادی کــه اهل 
Share کردن هســتند دو ویژگی 
را در خود به صورت غیرمســتقیم 

ایجاد می کنند: 
و  می شــوند  تــر  اخالقــی  اول، 
خودخواهی هــای آنها کاهش پیدا 

می کند و 
دوم، بیشــتر یاد می گیرند چون با 

صدای بلند اعالم می کنند: 
مــن خیلــی مســایل را نمی دانم. 
به مــن بیاموزیــد. ممکن اســت 
فقط کســری از مسایل را بفهمم. 
شاید بدانم. شــاید هم ندانم. این 
گونه افراد بــه طور واقعی متواضع 
می شوند و َاداهای مصنوعی تواضع 

را نمی توانند از خود نشان دهند. 
 Share کــردن و خصلت Share
کردن در جوامعی یافت می شود که 
جمع مقدم بر فرد باشــد و حقوق 
اکثریت، مقدم بر خودخواهی های 

فردی باشد؛
•

دلیل چهار. 
را  یکدیگــر  افــراد  جاهایــی  در 

در کشورهایی که »جمع« 
شکل نگرفته، جتربیات منقطع 
هستند، اشتباهات گذشتگان 

تکرار میشوند، ارتباط و اتصال 
و تداوم نیست.

قبــول ندارنــد کــه تفــاوت میــان 
تخصــص  و   )Opinion( نظــر 

)Expertise( را نمی دانند. 
همــه انســان ها حــق دارنــد نظر 
بدهند و از مطالعــات و تجربیات 
و مشــاهدات خود استفاده کنند. 
ولی تصمیم سازی و تصمیم گیری 
صرفــًا در دایــره افــراد متخصص 

انجام می پذیرد. 
در جاهایی که تخصص مبناست، 
افــراد، متخصصین را می پذیرند و 

قبول می کنند. 
قابــل  طریــق  ســه  از  تخصــص 

شناسایی است: 
۱( تحصیالت کیفی )و نه ضرورتًا 

مدرک(، 
۲( تجربه و 

۳( تولید متون. 
داشتن مدرک با متخصص شدن 
متفاوت اســت. دانشــگاه و محل 
تحصیل، ســطح دانش اساتیدی 
کــه یک فــرد تحصیــل کــرده در 
معرض آنها قرار گرفته تعیین کننده 
هســتند. هــر فــردی کــه مدرک 
دکتری داشــت دلیــل بر تخصص 
او نیســت. در کشــورهای غربی، 
دانشگاه هایی هستند که اگر فردی 
چندبــار به آنها ســر بزنــد، حضور 
فیزیکی داشته باشد و احیانًا گپی با 
چند استاد تدارک ببیند، در مدتی 
کوتاه، دکتری هم میتواند بگیرد. 

از افراد باید پرسید: 
درس  دانشــگاه  کــدام  شــما 

خوانده اید؟ 
اساتید شما چه کسانی بوده اند؟ 

کدام متون را خلق کرده اید؟ 
تولیــد انبــوه مــدرک داران باعث 
می شــود که آنها، دیگران را قبول 

نداشته باشــند چون خود، مجوز 
اظهارنظــر پیــدا کرده انــد. وقتی 
مــدرک داران ده ها برابر تحصیل 
کرده ها می شــوند و هرم تخصص 
و دانش و کیفیت تحصیل اصالت 
خود را از دســت می دهند، شرایط 
به گونه ای شکل می گیرد که همه 
خود را حداقل در داشــتن دکتری 
مســاوی می دانند. در کشوری که 
راحت دکتری می دهند، به تدریج 

تخصص از بین میرود. 
وقتی دانشگاه های گالبی )ضعیف 
و کــم کیفیــت( گســترش پیــدا 
می کنند، معنای تخصص از میان 
مــی رود و غرور کاذب فردی رشــد 
می کند. جامعه ای که تفاوت میان 
مدرک دارها و تحصیل کرده ها را 
بدانــد، به معنای تخصص هم پی 
می بــرد. وقتــی فــردی در البالی 
از  اجرایــی  ســمت  و  کار  ده هــا 
دانشــگاهی که رتبه جهانی ۹000 
دارد دکتــری می گیرد طبعــًا ادعا 
پیدا می کند و دیگران را هم قبول 
ندارد در حالی که نه درست کالس 
رفته، نه درست متون خوانده، نه 
درست دانشــجو بوده و نه درست 
تحقیــق انجــام داده ولــی مدرک 
دکتــری به او مجــوزی می دهد که 
“لیست کردن مشکالت جامعه” 
را بــه عنــوان علــم و تخصــص به 
دیگران تحویل دهد. درست درس 
خواندن در متخصص شدن بسیار 

کلیدی است.

آیــا این چهار دلیل، تقــدم و تأخر 
دارند؟ 

اصالح امور از کجا شروع می شود؟ 
دو راه حــل و راهبــرد قابــل طرح 

است: 
شــدن  تخصصــی  یکــی 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
و خروج از مریــد پروری، فرهنگ 
حذف و حلقه های انحصار و دوم، 
تشخیص، اجرا و پرورش فرهنگ 
مدنــی. آموزش گســترده مدنیت 
بــرای رعایــت حقــوق یکدیگــر، 
حساس بودن به قول، وفای بعهد 
و جا باز کردن برای یکدیگر. تحقق 
این امور، ســهل نیستند. صرفًا با 

سخنرانی هم بوجود نمی آیند. 
دهه ها طول کشــید تــا اروپایی ها 
به ســرمایه اجتماعــِی همکاری و 

اعتماد متقابل دست یابند. 
آســیایی ها این ســرمایه اجتماعی 
را در مکتب کنفوســیوس یافتند. 
اصل در این چهار دلیل، دستیابی 
به جمع است. ســرمایه، فناوری، 
صنعت، رشــد اقتصــادی، مزیت 
نســبی و تولیــد ثــروت عمومًا در 
قالب سرمایه اجتماعی جمع قابل 
تحقــق هســتند. آلمــان، ژاپن و 
اخیرًا کــره جنوبی نمونه های بارز 
این واقعیت هستند. هیچ کشوری 
نمی توانــد بدون تئوری پیشــرفت 
کند. مبنــای این تئــوری، ایجاد 
فرهنگی  اجتماعی-  سرمایه های 
هستند: تعامل، اعتماد، همکاری، 
برای یکدیگر جا باز کردن و رعایت 
حــدود یکدیگــر. ســپس بــا ایــن 
زیربنــا میتــوان به شــاخص های 
رشد و توســعه اقتصادی و سپس 
آزادی دست یافت. مسئولیت این 
تشــخیص و تغییــر نــزد نخبگان 

سیاسی است.
)منبع: وبسایت نویسنده(
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بهائیان...

• LAVAL  1877, boul. Curé-Labelle  450 688-1891
• ST-LÉONARD  6025, rue Jean-Talon Est  514 259-1890
• PIERREFONDS  15757, boul. Gouin Ouest  514 620-1890
• BROSSARD  8505, boul. Taschereau  450 678-0555
• VAUDREUIL-DORION   501, boul. Harwood  450 455-9299

WWW.PRILLO.CA   514-620-1890

PRILLO CLOSING SALE
EVERYTHING REDUCED TO CLEAR

ALL 5 STORES CLOSING...HURRY IN FOR BEST SELECTION!

Prillo's_Apr18.indd   1 05/04/2018   2:34 PM

مهدی خلجی:*
»بهائی ها چند 
ویژگی دارند!«

"بهائی هــا چنــد ویژگــی دارنــد. یکــی اینکه 
تعدادشان زیاد است. ما تعداد زیادی درویش 
و صوفی داریم اما آنها هم چند شاخه می شوند 

و یک دسته نیستند. 
دوم اینکه یک سازماندهی خودجوش دارند. 
یعنی هرجا که ُنه بهائی باشــد یک ســازمان 
درست می کنند و امورشان را اداره می کنند. 

این در ایران بی نظیر اســت که افراد معمولی 
طوری تربیت شوند که سازمان درست کنند 

و خودشان را اداره کنند. 
ســوم استقالِل مالی شان است. اینها وابسته 
به دولت نیستند. اینها با پول های خودشان 

جامعه را اداره می کنند. 
چهارم، چون از سیاســت و خشــونت رسمًا 
پرهیز می کنند هرگز حربه ای دست حکومت 
نمی دهند که سرکوبشان کند و وجاهت خود 

را حفظ کند. 
برای همین اســت که جمهوری اســالمی از 
بهائی ها می ترسد. علت اینکه دولت از تشکیل 
دانشگاه بهائی می ترسد تربیت دکتر و مهندس 
نیســت علتــش این اســت که این دانشــگاه 
خودش یک سازمان مستقل از حکومت است 

و حکومت کنترلی روی آن ندارد. 
حکومــت از تشــکیل یک حــزب کوچک در 
داخل خودش می ترســد. حاال یک جامعه ای 
هســت که از شمال تا جنوب ایران همه علنًا 
می گویند بهائی هستند. پنهان نمی کنند و، 
به تعبیر خوب می گویم، یک خیره سری هم 
دارند که هر اندازه هم آزارشان بدهی دست به 

خشونت نمی زنند. 
اگــر داســتان هابیل و قابیــل را در قرآن نگاه 
کنید هابیل به قابیل می گوید که اگر دستت 
را به ســمت من دراز کنی که من را بکـُــشی 
مــن دســتم را روی تــو بلنــد نمی کنم. یک 
تاریخی شــکل گرفته بر این اساس که کسی 
که زور کشتن را دارد پیروز نیست و جمهوری 
اسالمی آن طرفی است که زوِر کشتن دارد و 
با زور شکست می خورد و فکر می کند که زور 

جای حق را می گیرد. 
ما در داســتان بهائی ها و جمهوری اســالمی 
یک نبرد تاریخی داریم؛ نبردی که در سپیده 
دم تاریخ و روایتی افســانه ای اســت -زور در 

برابر حق. 
ممکن است در این نسل خیلی ها آزار ببینند 
امــا همچنــان کــه در تاریخ جلوتــر می رویم 
می بینیم که بخش بزرگــی از جامعه ی ایران 
متفــاوت از نیکانشــان فکــر می کنــد و ایــن 
دیــن چنان گســترش جهانی پیــدا کرده که 
دیگر سازما ن های بین المللی از حقش دفاع 
می کنند. زور ماندنی نیست. حق هرگز از بین 

نمی رود. حتی انسان مرده هم حق دارد."
-----------------

* خلجی روزنامه نگاری را با انتشــار مطالبی 
دربــارۀ فقــه اســالمی در روزنامه هایی نظیر 
اطالعــات آغاز کرد. از ســال ۱۳7۲ به عنوان 
مترجم در نشــریه کیان فعالیت کــرد.وی از 

سال ۱۳77 به روزنامه انتخاب پیوست.
پس از مهاجرت به اروپا و غرب نخست مدتی 
با فارســی بی بی سی همکاری کرد. خلجی از 
آغاز به کار رادیــو زمانه با این رادیو همکاری 
داشت. پس از آن به رادیو فردا رفت. وی پس 
از مهاجرت به ایــاالت متحده آمریکا از رادیو 
فردا کناره گرفت و به عنوان پژوهشگر مهمان 
در مؤسسه مطالعات خاورنزدیک واشینگتن 

مشغول به کار شد. 
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زندگی...  و  سالمت 
قلبی عروقی بدون شک جزو جدی ترین برخی از این مشــکالت، بیمــاری های را در همه حال تهدید می کنند. در بین مشکالت جدی وجود دارند که سالمتی 

سکته قلبی جلوگیری کنید.دقت کنید تا از بروز این مشکالت بویژه گاهی کافیســت به عالئم بدن به خوبی ها هستند. 
نظرتــان  بــه  شــاید 

عجیب 
بیاید اما بدن یک ماه 
پیش از بروز ســکته 
قلبــی عالئمی بروز 
مــی دهــد کــه باید 
جدی گرفته شوند. 

در صورت مشاهده این شرایط حتما به این عالئم را ذکر می کنیم و توصیه داریم عواقب آن در امان خواهید بود. در ادامه به موقع دریافت کنید از ســکته قلبی و اگر بتوانید این عالئم را 
پزشک مراجعه کنید.

•
یک کار ســاده و معمولی انرژی بســیار نتیجه فرد احساس می کند برای انجام اواخر روز بیشــتر و بیشــتر می شود. در بعالوه باید گفت که این نوع خستگی در جسمی و یا شرایط روحی ندارد. خستگی ارتباطی به انجام فعالیت های در خانمها باشــد. گفتنی اســت که این نشانه زودهنگام بروز سکته قلبی بویژه گرفتــه نشــود. ایــن عالمت مــی تواند جدی باشــد. بنابراین بهتر است نادیده ســاده نشــان دهنده یک مشکل بسیار نمی آرد. اما ممکن است همین خستگی آن چنــدان عجیب و خطرنــاک به نظر خستگی می کنند و به دلیل رایج بودن همــه افــراد در اغلــب اوقات احســاس خستگی

زیادی تلف کرده است.

•
بدنی تشدید می ایــن نــوع درد با انجــام فعالیت معده درد با سکته قلبی در ارتباط است. قلبــی باشــد. به همین دلیل اســت که نشــان دهنده زودهنگام احتمال سکته خالی و یا احساس ورم در معده می تواند همچنین حالت تهوع حتی با وجود معده قسمت پایین شکم احساس می شود و دردهــای شــکمی بویــژه دردی کــه در درد شکمی

شود.
•

مشکالت خواب ممکن است به بیماری مشکالت خواب
خاصی از خواب بیدار می شوید.خواهید بود. همچنین شبها بدون دلیل برای خوابیدن با مشکالت بیشتر مواجه شود. اگر دچار مشکالت قلبی هستید مسئله معموال در خانمها بیشتر دیده می اشکال در تمرکز فرد در ارتباط است. این باشــد. معموال بی خوابی با اضطراب و نشان دهنده احتمال باالی این مشکالت در بین عالئم دیگر بی خوابی می تواند قلبی ربط داشته باشد. 

•
می شود.اگر چنین عالمتی دارید حتما به همین دلیل نیز نفس کشیدن دشوار سرگیجه و نفس نفس زدن همراه است. مشــکل با مشــکالت دیگــری از جمله به ســراغ فرد می آید. در اکثر مواقع این است که چندین ماه قبل از سکته قلبی تنفس غیرعــادی و تند از دیگر عالئمی نفس تند

به پزشک مراجعه کنید.

•
ناحیه تاج سر بروز می کند.مشــکل قلبی مربوط باشــد معموال در در ارتباط اســت. زمانی که ریزش مو به ایــن ریزش مو با میزان باالی کورتیزول نشــان دهد. به خاطر داشــته باشید که ممکــن اســت در خانمهــا نیز خــود را بیشــتر در بین آقایان بــروز می کند اما زودهنگام سکته قلبی است. این مسئله ریزش مو شدید بخشی از عالئم ریزش مو

•
فعالیت فیزیکی فرد دچــار تاکی کاردی هایی مانند تصلب شرایین بعد از انجام نشــان دهد. در صورت ابتال به بیماری یا تاکی کاردی )ضربان قلب باال( خود را مانند آریتمــی )بی نظمی ضربان قلب( و ممکن اســت به شــیوه های مختلف این مشکل بدون هشــدار بروز می کند کــه همراه بــا اضطراب و نگرانی اســت. شــود اما در خانمها نیز دیده می شــود این مشکل معموال به آقایان مربوط می است که اکثر افراد آنرا نادیده می گیرند. ضربان قلب نامنظم نیز از عالئم دیگری ضربان قلب نامنظم

می شود. 

معموال 
عالئمی مانند سرگیجه و احساس ضعف این عالئم بیش از 2 دقیقه طول بکشد با دقیقه طول می کشد. در مواردی که این عالئم یک تا دو 

همراه می شود.
•

یائســگی اســت. البته  ایــن عالمت در کننــد تعریق بیــش از انــدازه مربوط به دقت شــود چون اکثر خانمها تصور می است. بهتر است به این عالمت به خوبی این عالمت معموال در بین خانمها رایج می تواند به ســکته قلبی مربوط شــود. تعریــق بیش از حــد در روز و شــب نیز تعریق بیش از حد
تعریقی به قدری پرحجم است که مالفه یا فعالیــت فیزیکی فرد نــدارد. این نوع دارد. این مســئله هیــچ ارتباطی با دما ســرماخوردگی ایجاد می شــود شباهت اســت و معمــوال بــه تعریقی کــه موقع این نوع تعریق عرقی ســرد و چسبناک آقایان نیز بروز می کند. 

ها کامال خیس می شوند.

•
درد قفسه 

شانه ها، گردن و شکم نیز در این شرایط شکل نیســت. درد در فک پایین، گلو، ایجــاد می شــود گرچه همیشــه به این می شــود. معمــوال درد از بــازوی چپ این نوع درد در قفسه سینه از  بازو ناشی 30 درصد آنها دیده می شود.درد در ناحیه قفســه سینه فقط در بین عالمت رایج است. در حالیکه در خانمها عنــوان مثال در آقایان این مشــکل یک خانمهــا و آقایان تفاوت هایــی دارد. به نوع و شــدت درد قفســه ســینه در بین سینه
هــای اولیه می تواند باعث راحتی خیال متخصص مراجعه کنید. انجام بررســی ندانیــد و  بــا مشــاهده آنهــا حتمــا بــه در هر حال چنین عالئمی را بی اهمیت شایع است.

•شود.

عالئمی که یک ماه قبل از سکته قلبی می بینید

داروهای غیرآنتی بیوتیک  مخرب سالمت روده
آنتــی بیوتیــک هــا اگرچــه بــه 

بهبود برخی بیمــاری ها کمک 

مــی کنند، امــا به عنــوان یکی 

از دشــمنان ســالمت روده نیز 

شناخته می شــوند، زیرا افزون 

بــر مقابله بــا عوامل بیمــاری زا 

در مرگ باکتــری های روده نیز 
نقش دارند.

حتی باکتری هــای خوب یعنی 

آنهایــی کــه از سیســتم ایمنی 

پشتیبانی می کنند، و یا به جذب 

مواد مغذی، گوارش و دفع مواد 

زائد کمک مــی کنند نیز از بین 
می روند.

بر همین اساس، محدود کردن 

مصــرف آنتــی بیوتیک هــا و به 

حداقــل رســاندن ایــن کار ایده 
خوبی است. 

اما درباره داروهای دیگر شرایط 

چگونه است؟ 

آیــا آنها نیز مــی توانند اثر منفی 

بر ســالمت روده انســان داشته 
باشند؟

• 

روده انسان در معرض 
داروها 

از آنجایی که داروهای غیر آنتی 

بیوتیــک بــرای اثرگــذاری روی 

ســلول های انســان و نه سلول 

های باکتریایی طراحی شده اند، 

شاید فکر کنید اثری بر جمعیت 

باکتری های روده شــما ندارند. 

اما در حقیقت این گونه نیست.

در  تازگــی  بــه  کــه  پژوهشــی 

شناســی  زیســت  آزمایشــگاه 

مولکولی اروپا انجام شد، نشان 

مــی دهــد کــه انــواع مختلــف 

داروهــای تجویزی مــی توانند 

رشد باکتری های سالم روده را 

متوقف کنند. 

پژوهشــگران این مرکــز اثر یک 

هــزار داروی مختلف را روی 40 

باکتری مختلف موجود در روده 

انسان آزمایش کرده و حدود یک 

چهارم از آنها حداقل بر یک نوع 

از باکتری های روده اثرگذار بود.

پژوهشــگران دریافتنــد کــه هر 

کالس دارویــی بــرای باکتــری 

های روده مشکل آفرین بوده، اما 

برخی از آنها اثرگذاری بیشــتری 

نسبت به دیگران داشته اند.
• 

داروهایی با بیشترین میزان 

تاثیر بر باکتری های روده 

مهارکننــده های پمــپ پروتون 

داروهــای  ایــن   -  )PPIs(

ضدســوزش ســر دل تا پیش از 

این نیز با فهرســتی بلنــد باال از 

عوارض جانبــی، مانند بیماری 

کلیــوی و افزایــش خطر حمله 

قلبی، پیوند خــورده بودند. اما 

بنابر نتایج این مطالعه اخیر، آنها 

به طور مســتقیم بر میکروبیوم 

انســان اثرگذار هســتند، سطح 

pH را در روده تغییر می دهند 

و بر انــواع باکتریایی موجود در 

روده تاثیر می گذارند.
•

مسدودکننده های کانال 
کلسیم

این داروهای فشار خون از ورود 

کلســیم به ســلول های قلب و 

دیواره رگ های خونی جلوگیری 

می کنند. به نظر می رســد آنها 

از رشد برخی باکتری ها در روده 

نیز پیشگیری می کنند.
 •

هورمون های مصنوعی  

هورمون  تغییردهنده  داروهای 

قاتــالن  قوی تریــن  جملــه  از 

باکتــری ها در این مطالعه بوده 

اند. اگرچه این شــرایط چندان 

شــگفت انگیز نبوده است، زیرا 

داروهای هورمونی مانند داروی 

ناباروری کلومیفن، پروژسترون 

و استروژن همگی در مطالعات 

پیشین نیز نقش خود در نابودی 

باکتری ها را نشان داده بودند.
•

داروهای ضد روان پریشی 

داروهای ضد روان پریشــی تاثیر 

قابل توجهــی بر باکتــری های 

سالم روده داشتند. تقریبا تمام 

زیــر کالس هــای ایــن داروهــا 

نابــود  را  روده  هــای  باکتــری 
کردند.

ایــن مطالعــه در یــک محیــط 

آزمایشگاهی و نه با حضور افراد 

واقعی انجام شد. اما این احتمال 

وجود دارد کــه همه این داروها 

به کاهش تنوع میکروبی سالم 

در روده انســان منجر شوند. از 

دیگر داروهایــی که بر میکروب 

هــای روده اثرگذار هســتند می 

توان بــه داروهای ضــد التهاب 

غیر اســتروئیدی، داروهای ضد 

دیابت، داروهای سرکوب کننده 

سیستم ایمنی، آنتی هیستامین 

ها، داروهای مسکن، و داروهای 

ضد لخته خون اشاره کرد.
•

جنبه های دیگر مطالعه 

پژوهشــگران چند نتیجه گیری 

جالب توجه دیگر از این مطالعه 

مثــال،  عنــوان  بــه  داشــتند. 

مشــخص شــد عوارض جانبی 

و اثربخشــی دارو هــر دو ممکن 

اســت نتیجه مســتقیم از تاثیر 

دارو بــر میکروبیــوم باشــد. در 

مورد داروهای ضد روان پریشی، 

پژوهشــگران فکر مــی کنند که 

تغییر میکروبیوم ممکن اســت 

بر روشــی که ایــن داروها عالئم 

بیمــاری را محــدود مــی کنند 

تاثیرگذار باشد.

همچنین، آنها این گونه نتیجه 

گیــری کردند که افــزون بر آنتی 

بیوتیــک هــا، داروهــای دیگــر 

نیــز می توانند در شــکل گیری 

مقاومت بــه آنتی بیوتیک نقش 

داشــته باشــند. این یک نتیجه 

گیری ترســناک اســت، زیرا ما 

در طول زندگی خود از بســیاری 

داروهــای غیــر آنتــی بیوتیــک 

اســتفاده می کنیــم و اغلب این 

کار را بــرای بــازه هــای زمانــی 

طوالنــی انجام می دهیم. با این 

وجود، همه داروهــا بر باکتری 

های روده اثرگذار نیستند و همه 

مقاومت ها نیز شــایع نخواهند 
بود.

پــس اگــر داروهــای تجویــزی 

مصرف می کنید، به پیامدهای 

میکروبی آنها نیز توجه داشــته 

باشید. و حداقل، عادات دیگری 

که میکروبیوم شما را سالم نگه 

مــی دارند را مد نظر قرار دهید. 

بــه عنوان مثــال، میــوه جات، 

ســبزیجات، فیبــر و غذاهــای 

تخمیرشــده مصرف کنید، هر 

ســطوح  و  کنیــد،  ورزش  روز 

استرس را پایین نگه دارید. 

تمام این عادات ساده می توانند 

برخــی از آســیب های ناشــی از 

را خنثــی  تجویــزی  داروهــای 
سازند.

)منبع: "ایزی هلث اپشنز"(
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دكتر حسيني: ما بحثي داريم كه درباره حقوق اقليت ها است 
به لحاظ ديني، اما يك بحث ديگر داريم به لحاظ شهروند بودن. 
ب��ه عنوان مثال وقتي كه يك نفر به دنيا مي آيد مس��لمان يا 
مسيحي يا يهودي به دنيا نمي آيد. آدم ها درواقع وقتي كه به 
دنيا مي آيند بي طرف هستند و هيچ گونه گرايشي ندارند. تمام 
آن چيزي كه ما در ذهنمان مي گيريم از محيط فرهنگي مان 
است. آن محيط فرهنگي از خانواده شروع مي شود تا مدرسه 
و رسانه ها و غيره. 35 سال از جمهوري اسالمي گذشته است 
در اي��ن م��دت كودكاني كه طي اين دوره ها ب��ه دنيا آمده اند 
در همين خانواده هاي اس��المي و در همين مدارس و فضاي 
رسانه اي رش��د كرده اند و البته بخشي از اين فضاي رسانه اي 
از بيرون هم مورد توجه قرار گرفته ش��ده اس��ت. حاال همين 
افراد مثاًل يك دانش��جو با يك طرز تلقي و طرز تفكر متفاوت 
حرف هايي مي زنند يا مطلبي را مي نويسند و بعد هم مي روند 
دادگاه محاكمه مي شوند كه بعد ممكن است به زندان بروند 
يا از دانش��گاه اخراج ش��وند كاري كه طي دوره 8 س��اله قبل 
بس��يار صورت گرفت. اين ف��ردي كه حاال از تحصيل محروم 
مي ش��ود به خاطر طرز فكر يا قلمي كه زده، اين چه كار بايد 
كند.اين فرد را ما بعدها از كار محرومش مي كنيم از تحصيل 
هم كه محرومش كرده ايم. اينجا نكته اي كه براي ما به عنوان 
جامعه شناس مطرح است بخصوص براي جوانان و نوجوانان اين 
است كه اين جوانان و نوجوانان چه تقصيري داشته اند اگر در 
اين خانواده يا در اين محله يا مدرسه بوده اند و از آموزش هاي 
س��طح باالي ديني و خاص برخي مدارس بهره مند نشده اند.
در مدارس مناطق فقيرنشين شهر حتي آموزش هاي علوم و 
رياضي و فيزيك و شيمي شان هم ضعيف است، چه برسد به 
آموزش هاي ديني، خب اين بچه ها خانواده هاشان هم از نظر 
ديني ضعيف بوده اند. حاال تكليف اين افراد چيست؟ به هر حال 
من معتقدم واقعيت هاي جامعه با اين منشورها حل نمي شود.

دكتر صادقي:  من مجبورم بگويم كه برخي متأسفانه در نحوه 
اجراي قوانين ممكن است خطا كنند، ترديدي هم نيست كه 
بايد اصالح بش��ود. خيلي از مواق��ع اصاًل بحث مجازات نبوده 
و ربطي به قوه قضائيه نداش��ته. كساني ممكن است در خود 
دستگاه اجرايي سليقه اي و بد عمل كرده باشند مثاًل دانشجويي 
را بيكار يا اخراج كرده اند يا ممكن است استادي را زودهنگام يا 
نابجا بازنشسته كرده باشند و اين ربطي هم به دستگاه قضايي 
ندارد؛ پس ببينيد ساليق بد در اجراي قانون نبايد ما را نسبت 
به اصل قانون بدبين كند.ما بايد به تعادلي برسيم همان طور 
كه جناب آقاي روحاني هم يكي از شعارهايشان را اعتدال قرار 
داده اند، واقعًا به يك اعتدال سياس��ي برسيم به يك اعتدال و 
برخوردها و ساليق برسيم.نه اين كه يك سلسله از حقوق به 
اسم شهروندي را همان طور كه در اين منشور آمده مطرح كنيم 

و به اسم حقوق شهروندي مباني اسالم را ناديده بگيريم. 
 ايرادهايي كه شما از منظر ديني و شرعي و اخالقي، 
اس�المي و خ�ارج از چارچوب ب�ر اين منش�ور وارد 

مي بينيد را بفرماييد. 
دكتر صادقي: من مي گويم كه آن چارچوب ها رعايت نشده 
اس��ت. بايد عرض كنم كه حاكميت روح تفكر ليبرال در اين 
مجموعه وجود دارد و در همه منشور مي شود آن را نشان داد. 
نكته دوم اين اس��ت كه مثاًل در همان مقدمه منشور ترجمه 
نادرست روايت از اميرمؤمنان )ع( آورده اند و فرموده اند جعل 
اهلل س��بحانه حقوق عباده مقدمه لحقوق��ه فمن قام بحقوق 
عب��ادهلل كان ذلك مدد يا الي القي��ام بحقوق اله تعالي« بعد 

همان جا آدرسش را كه داده اند، مالحظه بفرماييد كجا آدرس 
داده اند و شرح غرر الحكم جلد3، صفحه 370( اين شرح غرر 
الحكم. متعلق به آقاجمال خوانساري است. خود ايشان آنجا 
ترجمه اي��ن روايت را دقيق دارد توضيح ه��م داده، اما اينها 
ترجمه را قلب كرده اند من نگرانم كه چرا اين تخلف روش��ن 
صورت گرفته است.ببينيد گفته اند خداوند حقوق بندگانش 
را بر حقوق خودش مقدم داش��ته است. چه برداشتي از اين 
مي كنيد؟ يعني هر چه حق بندگان است، مقدم است بر حق 
خداوند و تقديم ارزش��ي است يعني حق مردم ارزشمند تر از 
حق خداوند اس��ت. اما خود آقا جمال خوانس��اري كه آنها از 
وي نقل كرده اند،  مي فرمايد: خداي سبحان حق هاي بندگان 
خود را پيش روي از براي حق هاي خود قرار داده،  پيش روي 
به معني جلوتر.  ساده تر اين جمله را مرحوم احمد آرام آورده 
اس��ت كه اين را هم مي خوانم. خداوند متعال رعايت حقوق 
بندگانش را مقدمه اي ب��راي رعايت حقوق خودش قرار داده 
است. ببينيد چقدر فرق كرد. او گفت: مقدم بر حقوق خودش 
كرده اين مي گويد، مقدمه اي براي حقوق خداوند است. يعني 

اصل رسيدن به حقوق الهي است. 
دكت�ر علومي: براي آن كه چنين ذهنيتي ايجاد نش��ود، با 
توجه به ترجمه هاي كامل تر اين حديث به طور حتم در اصالح 
منش��ور به اين نكته هم توجه خواهد شد؛ به عبارتي مفهوم 
اين حديث آن بوده كه رعايت حق مردم مقدمه رعايت حق 

خداوند دانسته مي شود.
دكتر ش�املو: بنده  هم با بخش هاي��ي از صحبت هاي آقاي 
دكتر صادقي موافق هس��تم اما ني��از دارم نكاتي را به عنوان 

صحبت هاي تكميلي ع��رض كنم. اگر بخواهيم داليل نقض 
حقوق بشر در جامعه را آفت شناسي كنيم،  با بقيه همكاران 
كاماًل موافق هستم. يكي از داليل نقض اين بود كه در خيلي 
از مواق��ع اين حقوق در رأس رعايت نمي ش��د. اما نبايد اين 
رأس را فق��ط به قوه مجريه متصل نكنيم. قوه مجريه بخش 
اجرايي اين جامعه و حقوق ماس��ت. ما اگر خوب نگاه كنيم 
خيلي از مواقع عملكرد قوه مقننه خوب نبوده است و خود اين 
عملكرد بد يا غيركارشناسانه قوه مقننه باعث شده كه مرزهاي 
حقوقي برهم بريزد و تضييع حقوق به كرات انجام بگيرد. به 
عنوان مثال عرض كنم در س��ال 72 همه حقوقدانان معتقد 
بودند كه قانون چك نبايد اصالح بش��ود و قانون سابق بسيار 
محكم تر و سنجيده تر است. قوه مقننه تحت تأثير گروه هاي 
فشار قانون چك را تغيير داد و گفت هر كسي هر چكي صادر 
كند، كيفري اس��ت و يا بايد س��ر از زندان در بياورد يا آن را 
پرداخت كند اين باعث شد كه تورم محكوميت هاي كيفري 
زياد ش��د تورم زندانيان زياد ش��د. در درون و بيرون زندان ها 
فسادها و مشكالت بسياري نازل شد. در نهايت 10 سال بعد 
از اين تجربه تلخ دوباره قانون چك اصالح شد. خوب اين يك 
عملكرد حاكميتي است كه ايراد دارد. در دستگاه قضايي هم 
گاهي از اين عملكردهاي اشتباه مي بينيم. مثل انتخاب قضات. 
كه خيلي مواقع اين عملكردهاي س��وء،  اعتماد به دس��تگاه 
قضايي را سلب كرده و مردم مي گويند وقتي دولت و دستگاه 
قضا حقوق مردم را رعايت نمي كنند من چرا حقوق همسايه ام 
را رعايت كنم قوه مجريه كه ديگر سمبل مهم حاكميت است 
عملكردش اگر نادرست باشد به طور بيشتري اثر سوء دارد. ما 

به هيچ عنوان نمي خواهيم براساس اين منشور نه مجرمين را 
مجازات كنيم و نه عملكرد خالف مجرمان را توجيه كنيم اما 
سؤال اينجاست كه ما با چه معياري مجرم را شناسايي كنيم و 
توسط چه كساني شناسايي كنيم؟ آن عملكردهاست. ببينيد 
ما مسلمانان و حقوقدانان هميشه با افتخار از نوع عملكرد امام 
علي)ع( و قضاوتي كه نسبت به يك اقليت داشت، ياد مي كنيم 
خوب اين واقع��ًا تاج افتخار نظام قضايي حقوقي ما مي تواند 
باش��د كه تا چه اندازه با اين اي��ده ال فاصله داريم. ضعف ها را 
بايد رفع كنيم اما بحث اصلي كه شايد ناچاريم به آن بپردازيم 
اينكه اگر اين حقوق ش��هروندي را بخواهيم بيان كنيم. بايد 
ببينيم آيا اين منش��ور حقوق شهروندي كه پيش بيني شده 
براي هر ش��هروند اس��ت؟ يا براي افراد خاص تعريف ش��ده. 
مهم ترين چالش هاي نظام حقوقي ما اين است كه ما بايد تا 
حدي آنها را بومي كني��م و منطبق با ارزش هاي فرهنگي و 
مذهبي و اسالمي مان كنيم. اما من اعتقادم اينست كه حقوق 
شهروندي در حقيقت آن حقوق بنياديني است كه الزمه رشد 
و تعالي و اعتقاد هر فرد بش��ري است. اما نكته اينجاست كه 
اگ��ر همه حقوق بنيادين فرد مثل حق حيات، حق آموزش، 
رفاه اوليه،  تغذيه و ... باشد اما فرد آموزش نبيند به هيچ وجه 
نمي تواند رشد پيدا كند و نمي تواند به آن مدارج عالي برسد. 
حال من اعتقادم اين است كه برخي از اين حقوق براي همه 
افراد بش��ر اس��ت. مثاًل يك اقليت مذهبي اگر آموزش خوب 
ببيند،  ممكن اس��ت در آخرين لحظ��ه حياتش و در آخرين 
لحظه مدارج علمي اش مجذوب آموزش هاي اسالم بشود و ما 
نمي توانيم اين حق را از او بگيريم به خاطر اينكه يك اقليت 

است. بنده اي كه مسلمان هستم و مسئول يك اداره هستم 
نبايد خودم را عين اسالم و شريعت بدانم و اگر كسي به من 
انتقاد كرد بگويم كه اين گفته هاي اسالم است. مباني اسالم با 
ارزش هاي اسالمي كه عموم مردم به آن اعتقاد دارند قضاوت 
است آنها نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. خوشبختانه يكي از 
افتخاراتمان در ايران اين است كه از نخست هميشه بر رعايت 
تاريخ بش��ر و حقوق بشر تأكيد داشته ايم. منشور حقوق بشر 
كوروش ش��ايد اولين و مهمترين منشور حقوق بشر بوده كه 
باعث شده است،  نام ايران در تاريخ دنيا به عنوان يك ملت با 
فرهنگ ثبت شود بعد از آن آموزه هاي زرتشت را داشتيم كه 
مهمترين خصوصيت شهروندان دولت ساسانيان براي رعايت 
حقوق ش��هروندان بود. بعد از آن هم كه ايران اسالم آورد ما 
از بين تمام مذاهب اس��المي مذهب ش��يعه را پذيرفتيم كه 
طرفداري از امام علي)ع( اس��ت. امام علي)ع( در آن منش��ور 
حقوق بشر و حقوق شهروندي اش- نهج البالغه- به مالك اشتر 
فرمود: همه افرادي كه تحت حكومت تو هستند دو دسته اند 
يا برادران ديني تو هستند يا برادران همنوع تو. بنابراين همه را 

يكسان ببين و حقوقشان را رعايت كن.
موس�وي چل�ك: اما من در اينجا ب��ه دو نكته كه مربوط به 
حوزه كاري ام هست اشاره مي كنم. ببينيد در اين منشور نگاه 
به افراد داراي نيازهاي خاص همانند معلوالن، بيماران خاص، 
درراه ماندگان تعريف نشده اس��ت. اگر قرار است ما حقوقي را 
مش��خص كنيم با اين هدف كه تجميع حقوقي يك شهروند 
باشد، معلول هم ش��هروند ماست. هر چند اشارات مختصري 
شده است اما كافي نيست. نكته بعدي: شهروندان بايد از زندگي 

شاد همراه با اميد به آينده بهتر از بدو تولد برخوردار  باشند. اما 
بايد بگويم كه چگونگي تحقق حقوقي كه در مفاد اين منشور 
مشخص گرديده تعريف شده نيست به عبارتي توصيه است. اما 
نكته بعدي كه مي خواهم بگويم اين است كه چگونگي پاسخگو 
بودن نسبت به مفاد اين منشور را تعريف نكرده اند. اگر من حق 
كسي را رعايت نكردم چه اتفاقي مي افتد؟ اگر من زندگي شادي 
نداشتم چه اتفاقي مي افتد. اگر از سالمت برخوردار نبودم چه 
اتفاقي مي افتد. اگر كس��ي به حق من تعرض كرد چه اتفاقي 
مي افت��د بايد چه كار كنم؟ بخ��ش ديگري هم كه مي خواهم 
بگويم، درباره ضمانت هاي اجرايي مفاد اين منشور است و بخش 
ديگ��ري كه ما در اين قانون داريم اين اس��ت كه در چارچوب 
قوانين خودش س��ليقه اي برخورد مي كند و برخورد سليقه اي 
ب��ا قانون بي اعتمادي به قانون را ايجاد مي كند. مصداق آن هم 

حوادث كهريزك، اختالس سه هزار ميلياردي و غيره است.
 برخورد سليقه اي از مفاد اين نوشته در مقام اجرايي بي اعتمادي 
به وجود مي آورد. بحث بعدي س��از و كار نظارتي بر مفاد اين 
منش��ور است كه ديده نشده اس��ت. مي گويند قرار است يك 
مركزي تحت عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري اين كار 
را انجام بدهد. اما من فكر مي كنم كه خود مردم هم حق داشته 
باشند نظارتي روي اين منشور داشته باشند. لذا آن مشاركت و 
ظرفيتي كه ما براي نظارت مي توانيم به كار بگيريم، عماًل در اين 
منشور جايگاهي برايش تعريف نشده است. شايد نمي خواهيم 
نظارت را به طور كامل مشخص كنيم. شايد ترس از پاسخگو 
بودن باعث مي شود كه نخواهند تشكل هاي مدني را وارد حوزه 
نظ��ارت و برنامه ر يزي كنند. بحث ديگري كه باز هم در قانون 
هست و در منشور ديده شده است، تكرار صريح قوانين موجود 
است. اصل 29 به طور كامل در چند جا تكرار شده است. اين 
هم اشكالي است كه باعث مي شود در اجرا خيلي موفق نباشد.

دكتر علومي: يك مركز حقوق ش��هروندي در نهاد رياست 
جمهوري براي دريافت گزارش هاي مقطعي پيش بيني شده و 
اليحه اي نيز براي ايجاد سازمان ملي حقوق شهروندي و تشكيل 
شوراي عالي شهروندي به عنوان باالترين سازمان به مجلس 
شوراي اسالمي فرستاده شده است. بايد از طريق حسگرهاي 
مدني و آحاد جامعه و همچنين تقويت سازمان هاي مردم نهاد 
اين نظارت گسترش يافته و در نهايت به دولت برسد. وزرا نيز 
به عنوان باالترين نهاد اجرايي، موظف ش��ده اند  تشكيالت و 
مكانيسم هاي الزم را پيش بيني نمايند. پس از تصويب نهايي 
منشور از درون قوه مجريه دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي 
مختلف از جمله بهداش��ت و درمان، فرهنگ، گردشگري و... 

مأمور مي شوند تا گزارش ها را به صورت مداوم ارائه دهند.
منش��ور حقوق شهروندي تكليف مدار است و دولت خود 
را مكلف به رعايت حقوق ش��هروندي كرده اس��ت و در تمام 
ط��ول خدمت تالش مي كند تا به  ش��اخص مطلوبي در اين 
زمينه دس��ت يابد. قوه مجريه در مقام قانونگذاري نيس��ت و 
نمي تواند براي قوه قضائيه تعيين تكليف كند اما مي تواند در 
جهت رعايت حقوق ش��هروندي بر ساير قواها هم تأثيرگذار 
باش��د. به عنوان مث��ال در زمينه اين كه ش��ادي كردن حق 
مردم اس��ت، چنانچه ش��هروندان عملي مغاير با قانون انجام 
ندهند، هيچ نهادي نمي تواند مخل ش��ادي مردم باشد.آيا ما 
در اجراي قانون مشكل داريم؟ اصاًل اجراي قانون وظيفه چه 
كسي اس��ت؟ شما به عنوان يك مقام مسئول بفرماييد. اين 
منش��ور براي مردم، حاكميت و دولت چه ب��ار حقوقي دارد 
 و چ��ه ضمانت ه��اي اجرايي دارد و آن نهاد ناظر چه كس��ي 

خواهد بود؟
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دکتر شاملو: خيلي مواقع 
عملكردهاي سوء،  اعتماد را 
سلب كرده و مردم مي گويند وقتي 
دولت و دستگاه قضا حقوق مردم را 
رعاي�ت نمي كنند من چ�را حقوق 
همس�ايه ام را رعاي�ت كن�م ق�وه 
مجري�ه ك�ه ديگ�ر س�مبل مه�م 
حاكمي�ت اس�ت عملك�ردش اگر 
نادرست باشد به طور بيشتري اثر 

سوء دارد

موس�وی چلک: چگونگي 
پاس�خگو بودن نس�بت به 
مفاد اين منشور را تعريف نكرده اند. 
اگر من حق كسي را رعايت نكردم 
چه اتفاقي مي افتد؟ اگر من زندگي 
شادي نداشتم چه اتفاقي مي افتد. 
اگر از س�امت برخوردار نبودم چه 
اتفاق�ي مي افتد. اگر كس�ي به حق 
من تعرض كرد چه اتفاقي مي افتد 

بايد چه كار كنم؟

دکتر علومی:  قوه مجريه 
در مقام قانونگذاري نيست 
و نمي توان�د ب�راي ق�وه قضائيه 
تعيين تكليف كند. به عنوان مثال 
در زمينه اين كه شادي كردن حق 
مردم اس�ت، چنانچه شهروندان 
عملي مغاير با قانون انجام ندهند، 
هيچ نهادي نمي تواند مخل شادي 

مردم باشد

دکت�ر حس�ينی: رياس�ت 
پاس�دار  جمهوري  محترم 
مفاد قانون اساسي و پاسدار اجراي 
بهينه آن است. اما سؤال اينجاست، 
ابزاره�اي او ب�راي اين پاس�داري 
كجاس�ت؟ وقتي دولت تش�خيص 
ده�د براي رفع تبعيض يا نابرابري 
بايد تصميمي بگيرد آيا قوه مقننه با 

او همراهي مي كند

دکتر صادقی:  جناب آقاي 
روحاني يكي از شعارهايشان  
را اعتدال ق�رار داده اند، بايد به يك 
اعتدال سياسي برسيم به اعتدال در 
برخوردها و س�ايق برسيم.نه اين 
ك�ه يك سلس�له از حقوق به اس�م 
ش�هروندي را مطرح كنيم نبايد در 
بحث حقوق شهروندي مباني اسام 

را ناديده بگيريم

منشور حقوق شهروندي؛  نيازمند ضمانت اجرا

دكتر حسيني: ما بحثي داريم كه درباره حقوق اقليت ها است 
به لحاظ ديني، اما يك بحث ديگر داريم به لحاظ شهروند بودن. 
ب��ه عنوان مثال وقتي كه يك نفر به دنيا مي آيد مس��لمان يا 
مسيحي يا يهودي به دنيا نمي آيد. آدم ها درواقع وقتي كه به 
دنيا مي آيند بي طرف هستند و هيچ گونه گرايشي ندارند. تمام 
آن چيزي كه ما در ذهنمان مي گيريم از محيط فرهنگي مان 
است. آن محيط فرهنگي از خانواده شروع مي شود تا مدرسه 
و رسانه ها و غيره. 35 سال از جمهوري اسالمي گذشته است 
در اي��ن م��دت كودكاني كه طي اين دوره ها ب��ه دنيا آمده اند 
در همين خانواده هاي اس��المي و در همين مدارس و فضاي 
رسانه اي رش��د كرده اند و البته بخشي از اين فضاي رسانه اي 
از بيرون هم مورد توجه قرار گرفته ش��ده اس��ت. حاال همين 
افراد مثاًل يك دانش��جو با يك طرز تلقي و طرز تفكر متفاوت 
حرف هايي مي زنند يا مطلبي را مي نويسند و بعد هم مي روند 
دادگاه محاكمه مي شوند كه بعد ممكن است به زندان بروند 
يا از دانش��گاه اخراج ش��وند كاري كه طي دوره 8 س��اله قبل 
بس��يار صورت گرفت. اين ف��ردي كه حاال از تحصيل محروم 
مي ش��ود به خاطر طرز فكر يا قلمي كه زده، اين چه كار بايد 
كند.اين فرد را ما بعدها از كار محرومش مي كنيم از تحصيل 
هم كه محرومش كرده ايم. اينجا نكته اي كه براي ما به عنوان 
جامعه شناس مطرح است بخصوص براي جوانان و نوجوانان اين 
است كه اين جوانان و نوجوانان چه تقصيري داشته اند اگر در 
اين خانواده يا در اين محله يا مدرسه بوده اند و از آموزش هاي 
س��طح باالي ديني و خاص برخي مدارس بهره مند نشده اند.
در مدارس مناطق فقيرنشين شهر حتي آموزش هاي علوم و 
رياضي و فيزيك و شيمي شان هم ضعيف است، چه برسد به 
آموزش هاي ديني، خب اين بچه ها خانواده هاشان هم از نظر 
ديني ضعيف بوده اند. حاال تكليف اين افراد چيست؟ به هر حال 
من معتقدم واقعيت هاي جامعه با اين منشورها حل نمي شود.

دكتر صادقي:  من مجبورم بگويم كه برخي متأسفانه در نحوه 
اجراي قوانين ممكن است خطا كنند، ترديدي هم نيست كه 
بايد اصالح بش��ود. خيلي از مواق��ع اصاًل بحث مجازات نبوده 
و ربطي به قوه قضائيه نداش��ته. كساني ممكن است در خود 
دستگاه اجرايي سليقه اي و بد عمل كرده باشند مثاًل دانشجويي 
را بيكار يا اخراج كرده اند يا ممكن است استادي را زودهنگام يا 
نابجا بازنشسته كرده باشند و اين ربطي هم به دستگاه قضايي 
ندارد؛ پس ببينيد ساليق بد در اجراي قانون نبايد ما را نسبت 
به اصل قانون بدبين كند.ما بايد به تعادلي برسيم همان طور 
كه جناب آقاي روحاني هم يكي از شعارهايشان را اعتدال قرار 
داده اند، واقعًا به يك اعتدال سياس��ي برسيم به يك اعتدال و 
برخوردها و ساليق برسيم.نه اين كه يك سلسله از حقوق به 
اسم شهروندي را همان طور كه در اين منشور آمده مطرح كنيم 

و به اسم حقوق شهروندي مباني اسالم را ناديده بگيريم. 
 ايرادهايي كه شما از منظر ديني و شرعي و اخالقي، 
اس�المي و خ�ارج از چارچوب ب�ر اين منش�ور وارد 

مي بينيد را بفرماييد. 
دكتر صادقي: من مي گويم كه آن چارچوب ها رعايت نشده 
اس��ت. بايد عرض كنم كه حاكميت روح تفكر ليبرال در اين 
مجموعه وجود دارد و در همه منشور مي شود آن را نشان داد. 
نكته دوم اين اس��ت كه مثاًل در همان مقدمه منشور ترجمه 
نادرست روايت از اميرمؤمنان )ع( آورده اند و فرموده اند جعل 
اهلل س��بحانه حقوق عباده مقدمه لحقوق��ه فمن قام بحقوق 
عب��ادهلل كان ذلك مدد يا الي القي��ام بحقوق اله تعالي« بعد 

همان جا آدرسش را كه داده اند، مالحظه بفرماييد كجا آدرس 
داده اند و شرح غرر الحكم جلد3، صفحه 370( اين شرح غرر 
الحكم. متعلق به آقاجمال خوانساري است. خود ايشان آنجا 
ترجمه اي��ن روايت را دقيق دارد توضيح ه��م داده، اما اينها 
ترجمه را قلب كرده اند من نگرانم كه چرا اين تخلف روش��ن 
صورت گرفته است.ببينيد گفته اند خداوند حقوق بندگانش 
را بر حقوق خودش مقدم داش��ته است. چه برداشتي از اين 
مي كنيد؟ يعني هر چه حق بندگان است، مقدم است بر حق 
خداوند و تقديم ارزش��ي است يعني حق مردم ارزشمند تر از 
حق خداوند اس��ت. اما خود آقا جمال خوانس��اري كه آنها از 
وي نقل كرده اند،  مي فرمايد: خداي سبحان حق هاي بندگان 
خود را پيش روي از براي حق هاي خود قرار داده،  پيش روي 
به معني جلوتر.  ساده تر اين جمله را مرحوم احمد آرام آورده 
اس��ت كه اين را هم مي خوانم. خداوند متعال رعايت حقوق 
بندگانش را مقدمه اي ب��راي رعايت حقوق خودش قرار داده 
است. ببينيد چقدر فرق كرد. او گفت: مقدم بر حقوق خودش 
كرده اين مي گويد، مقدمه اي براي حقوق خداوند است. يعني 

اصل رسيدن به حقوق الهي است. 
دكت�ر علومي: براي آن كه چنين ذهنيتي ايجاد نش��ود، با 
توجه به ترجمه هاي كامل تر اين حديث به طور حتم در اصالح 
منش��ور به اين نكته هم توجه خواهد شد؛ به عبارتي مفهوم 
اين حديث آن بوده كه رعايت حق مردم مقدمه رعايت حق 

خداوند دانسته مي شود.
دكتر ش�املو: بنده  هم با بخش هاي��ي از صحبت هاي آقاي 
دكتر صادقي موافق هس��تم اما ني��از دارم نكاتي را به عنوان 

صحبت هاي تكميلي ع��رض كنم. اگر بخواهيم داليل نقض 
حقوق بشر در جامعه را آفت شناسي كنيم،  با بقيه همكاران 
كاماًل موافق هستم. يكي از داليل نقض اين بود كه در خيلي 
از مواق��ع اين حقوق در رأس رعايت نمي ش��د. اما نبايد اين 
رأس را فق��ط به قوه مجريه متصل نكنيم. قوه مجريه بخش 
اجرايي اين جامعه و حقوق ماس��ت. ما اگر خوب نگاه كنيم 
خيلي از مواقع عملكرد قوه مقننه خوب نبوده است و خود اين 
عملكرد بد يا غيركارشناسانه قوه مقننه باعث شده كه مرزهاي 
حقوقي برهم بريزد و تضييع حقوق به كرات انجام بگيرد. به 
عنوان مثال عرض كنم در س��ال 72 همه حقوقدانان معتقد 
بودند كه قانون چك نبايد اصالح بش��ود و قانون سابق بسيار 
محكم تر و سنجيده تر است. قوه مقننه تحت تأثير گروه هاي 
فشار قانون چك را تغيير داد و گفت هر كسي هر چكي صادر 
كند، كيفري اس��ت و يا بايد س��ر از زندان در بياورد يا آن را 
پرداخت كند اين باعث شد كه تورم محكوميت هاي كيفري 
زياد ش��د تورم زندانيان زياد ش��د. در درون و بيرون زندان ها 
فسادها و مشكالت بسياري نازل شد. در نهايت 10 سال بعد 
از اين تجربه تلخ دوباره قانون چك اصالح شد. خوب اين يك 
عملكرد حاكميتي است كه ايراد دارد. در دستگاه قضايي هم 
گاهي از اين عملكردهاي اشتباه مي بينيم. مثل انتخاب قضات. 
كه خيلي مواقع اين عملكردهاي س��وء،  اعتماد به دس��تگاه 
قضايي را سلب كرده و مردم مي گويند وقتي دولت و دستگاه 
قضا حقوق مردم را رعايت نمي كنند من چرا حقوق همسايه ام 
را رعايت كنم قوه مجريه كه ديگر سمبل مهم حاكميت است 
عملكردش اگر نادرست باشد به طور بيشتري اثر سوء دارد. ما 

به هيچ عنوان نمي خواهيم براساس اين منشور نه مجرمين را 
مجازات كنيم و نه عملكرد خالف مجرمان را توجيه كنيم اما 
سؤال اينجاست كه ما با چه معياري مجرم را شناسايي كنيم و 
توسط چه كساني شناسايي كنيم؟ آن عملكردهاست. ببينيد 
ما مسلمانان و حقوقدانان هميشه با افتخار از نوع عملكرد امام 
علي)ع( و قضاوتي كه نسبت به يك اقليت داشت، ياد مي كنيم 
خوب اين واقع��ًا تاج افتخار نظام قضايي حقوقي ما مي تواند 
باش��د كه تا چه اندازه با اين اي��ده ال فاصله داريم. ضعف ها را 
بايد رفع كنيم اما بحث اصلي كه شايد ناچاريم به آن بپردازيم 
اينكه اگر اين حقوق ش��هروندي را بخواهيم بيان كنيم. بايد 
ببينيم آيا اين منش��ور حقوق شهروندي كه پيش بيني شده 
براي هر ش��هروند اس��ت؟ يا براي افراد خاص تعريف ش��ده. 
مهم ترين چالش هاي نظام حقوقي ما اين است كه ما بايد تا 
حدي آنها را بومي كني��م و منطبق با ارزش هاي فرهنگي و 
مذهبي و اسالمي مان كنيم. اما من اعتقادم اينست كه حقوق 
شهروندي در حقيقت آن حقوق بنياديني است كه الزمه رشد 
و تعالي و اعتقاد هر فرد بش��ري است. اما نكته اينجاست كه 
اگ��ر همه حقوق بنيادين فرد مثل حق حيات، حق آموزش، 
رفاه اوليه،  تغذيه و ... باشد اما فرد آموزش نبيند به هيچ وجه 
نمي تواند رشد پيدا كند و نمي تواند به آن مدارج عالي برسد. 
حال من اعتقادم اين است كه برخي از اين حقوق براي همه 
افراد بش��ر اس��ت. مثاًل يك اقليت مذهبي اگر آموزش خوب 
ببيند،  ممكن اس��ت در آخرين لحظ��ه حياتش و در آخرين 
لحظه مدارج علمي اش مجذوب آموزش هاي اسالم بشود و ما 
نمي توانيم اين حق را از او بگيريم به خاطر اينكه يك اقليت 

است. بنده اي كه مسلمان هستم و مسئول يك اداره هستم 
نبايد خودم را عين اسالم و شريعت بدانم و اگر كسي به من 
انتقاد كرد بگويم كه اين گفته هاي اسالم است. مباني اسالم با 
ارزش هاي اسالمي كه عموم مردم به آن اعتقاد دارند قضاوت 
است آنها نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. خوشبختانه يكي از 
افتخاراتمان در ايران اين است كه از نخست هميشه بر رعايت 
تاريخ بش��ر و حقوق بشر تأكيد داشته ايم. منشور حقوق بشر 
كوروش ش��ايد اولين و مهمترين منشور حقوق بشر بوده كه 
باعث شده است،  نام ايران در تاريخ دنيا به عنوان يك ملت با 
فرهنگ ثبت شود بعد از آن آموزه هاي زرتشت را داشتيم كه 
مهمترين خصوصيت شهروندان دولت ساسانيان براي رعايت 
حقوق ش��هروندان بود. بعد از آن هم كه ايران اسالم آورد ما 
از بين تمام مذاهب اس��المي مذهب ش��يعه را پذيرفتيم كه 
طرفداري از امام علي)ع( اس��ت. امام علي)ع( در آن منش��ور 
حقوق بشر و حقوق شهروندي اش- نهج البالغه- به مالك اشتر 
فرمود: همه افرادي كه تحت حكومت تو هستند دو دسته اند 
يا برادران ديني تو هستند يا برادران همنوع تو. بنابراين همه را 

يكسان ببين و حقوقشان را رعايت كن.
موس�وي چل�ك: اما من در اينجا ب��ه دو نكته كه مربوط به 
حوزه كاري ام هست اشاره مي كنم. ببينيد در اين منشور نگاه 
به افراد داراي نيازهاي خاص همانند معلوالن، بيماران خاص، 
درراه ماندگان تعريف نشده اس��ت. اگر قرار است ما حقوقي را 
مش��خص كنيم با اين هدف كه تجميع حقوقي يك شهروند 
باشد، معلول هم ش��هروند ماست. هر چند اشارات مختصري 
شده است اما كافي نيست. نكته بعدي: شهروندان بايد از زندگي 

شاد همراه با اميد به آينده بهتر از بدو تولد برخوردار  باشند. اما 
بايد بگويم كه چگونگي تحقق حقوقي كه در مفاد اين منشور 
مشخص گرديده تعريف شده نيست به عبارتي توصيه است. اما 
نكته بعدي كه مي خواهم بگويم اين است كه چگونگي پاسخگو 
بودن نسبت به مفاد اين منشور را تعريف نكرده اند. اگر من حق 
كسي را رعايت نكردم چه اتفاقي مي افتد؟ اگر من زندگي شادي 
نداشتم چه اتفاقي مي افتد. اگر از سالمت برخوردار نبودم چه 
اتفاقي مي افتد. اگر كس��ي به حق من تعرض كرد چه اتفاقي 
مي افت��د بايد چه كار كنم؟ بخ��ش ديگري هم كه مي خواهم 
بگويم، درباره ضمانت هاي اجرايي مفاد اين منشور است و بخش 
ديگ��ري كه ما در اين قانون داريم اين اس��ت كه در چارچوب 
قوانين خودش س��ليقه اي برخورد مي كند و برخورد سليقه اي 
ب��ا قانون بي اعتمادي به قانون را ايجاد مي كند. مصداق آن هم 

حوادث كهريزك، اختالس سه هزار ميلياردي و غيره است.
 برخورد سليقه اي از مفاد اين نوشته در مقام اجرايي بي اعتمادي 
به وجود مي آورد. بحث بعدي س��از و كار نظارتي بر مفاد اين 
منش��ور است كه ديده نشده اس��ت. مي گويند قرار است يك 
مركزي تحت عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري اين كار 
را انجام بدهد. اما من فكر مي كنم كه خود مردم هم حق داشته 
باشند نظارتي روي اين منشور داشته باشند. لذا آن مشاركت و 
ظرفيتي كه ما براي نظارت مي توانيم به كار بگيريم، عماًل در اين 
منشور جايگاهي برايش تعريف نشده است. شايد نمي خواهيم 
نظارت را به طور كامل مشخص كنيم. شايد ترس از پاسخگو 
بودن باعث مي شود كه نخواهند تشكل هاي مدني را وارد حوزه 
نظ��ارت و برنامه ر يزي كنند. بحث ديگري كه باز هم در قانون 
هست و در منشور ديده شده است، تكرار صريح قوانين موجود 
است. اصل 29 به طور كامل در چند جا تكرار شده است. اين 
هم اشكالي است كه باعث مي شود در اجرا خيلي موفق نباشد.

دكتر علومي: يك مركز حقوق ش��هروندي در نهاد رياست 
جمهوري براي دريافت گزارش هاي مقطعي پيش بيني شده و 
اليحه اي نيز براي ايجاد سازمان ملي حقوق شهروندي و تشكيل 
شوراي عالي شهروندي به عنوان باالترين سازمان به مجلس 
شوراي اسالمي فرستاده شده است. بايد از طريق حسگرهاي 
مدني و آحاد جامعه و همچنين تقويت سازمان هاي مردم نهاد 
اين نظارت گسترش يافته و در نهايت به دولت برسد. وزرا نيز 
به عنوان باالترين نهاد اجرايي، موظف ش��ده اند  تشكيالت و 
مكانيسم هاي الزم را پيش بيني نمايند. پس از تصويب نهايي 
منشور از درون قوه مجريه دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي 
مختلف از جمله بهداش��ت و درمان، فرهنگ، گردشگري و... 

مأمور مي شوند تا گزارش ها را به صورت مداوم ارائه دهند.
منش��ور حقوق شهروندي تكليف مدار است و دولت خود 
را مكلف به رعايت حقوق ش��هروندي كرده اس��ت و در تمام 
ط��ول خدمت تالش مي كند تا به  ش��اخص مطلوبي در اين 
زمينه دس��ت يابد. قوه مجريه در مقام قانونگذاري نيس��ت و 
نمي تواند براي قوه قضائيه تعيين تكليف كند اما مي تواند در 
جهت رعايت حقوق ش��هروندي بر ساير قواها هم تأثيرگذار 
باش��د. به عنوان مث��ال در زمينه اين كه ش��ادي كردن حق 
مردم اس��ت، چنانچه ش��هروندان عملي مغاير با قانون انجام 
ندهند، هيچ نهادي نمي تواند مخل ش��ادي مردم باشد.آيا ما 
در اجراي قانون مشكل داريم؟ اصاًل اجراي قانون وظيفه چه 
كسي اس��ت؟ شما به عنوان يك مقام مسئول بفرماييد. اين 
منش��ور براي مردم، حاكميت و دولت چه ب��ار حقوقي دارد 
 و چ��ه ضمانت ه��اي اجرايي دارد و آن نهاد ناظر چه كس��ي 

خواهد بود؟
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نيوكاسل- ش��ماي خودماني- 

مشرق- جزء مولكول
5- يار پت- جمع نافله- حوض 

و خزانه حمام 
6- گياه��ي با س��اقه ضخيم- 
يكي از مخلفات غذايي- گندم

شهرس��تان  در  پل��ي   -7
س��وادكوه- ش��هري در استان 

گيالن- ديوار محكم
8- خواب بد- موشواره- عطر 

شيريني
9- وس��يله ترم��ز- فيلمي از 

انسيه شاه حسيني- عرض
10- بله آلماني- نوعي كفش- لذيذ

11- نوعي از طيور آبي- هنر هفتم- ادات تشبيه
12- حصه- حافظه جانبي رايانه- لقب فرگوسن- فيل دريايي
13- ضرباهنگ- ديدن- شهري باستاني واقع در استان فارس

14- فرمان مغولي- بوي خوش- داستان كريستوفر فرانك
15- منطقه اي در شمال تهران- فيلم قاسم جعفري

 عمودي:
1- كارگردان عقل سرخ- كفل

2- استان- خودروي ايراني- گل شب بو
3- نگاه كردن- ارتباط- آكندگي معده

4- حرف يوناني- رفتار خوب- شعله آتش- صداي گربه
5- دستكاري روي عكس- نور اول صبح- آواز قورباغه

6- ويتامين نور خورشيد- جال دهنده كفش- ناوارد
7- اسلحه كمري- نامي براي دختران- واضح

8- درون- نخست- فلز قليايي
9- ويرگول- كندي- نمونه، گونه

10- افشرده آلو- سوره دهم- دوباره كاري
11- ح��رف تعج��ب- از 
ش��يرازي-  غذاه��اي 

فرماندهان لشكر
12- آدم بس��يار جدي- 
چشم دوختن به چيزي- 
نرم اف��زاري  ش��ركت 

نروژي- آسمان
13- كيش ه��ا- واح��د- 

باوقار
14- وجود ندارد- مؤلف 
تاري��خ اس��كندر بزرگ- 

شريان
15- ك��ودك پدر مرده- 

تيم تركيه اي
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 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 عادي

یک جـــدول با دو شـــرح

123456789101112131415

ناتسلوغمدنمشوه1

انريانياكهيال2

يجانهچخمادوهي3

لاوفدهنتبامك4

ولالهفارساهو5

نشنادخياهنتپ6

امرخيلقنهيكت7

خيشنيريپسايور8

ادوسسيپامانب9

نقاجايندرماو10

هسربوانرونتج11

برشولهبيزمزه12

دورمنلباكرامد13

وركيميدنراشاي14

شياريويگدنيامن15

123456789101112131415
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10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

همانرصيقيمالاس1

تاروتبيشنسالپ2

تراكماروناراي3

رسيفوبرباولد4

يهجوجايازمهب5

كمباركشزاملر6

رجنرهماجداسف7

بيزهزايپوديكي8

امياهمزرراهن9

هيسركاتشانيد10

وميكشرزيسرنل11

كاتييشپوتمها12

لوسپكيراهماسر13

ارلكردنتاليتا14

تاينبلوكوفلشيم15

5537

دکتر شاملو: خيلي مواقع 
عملكردهاي سوء،  اعتماد را 
سلب كرده و مردم مي گويند وقتي 
دولت و دستگاه قضا حقوق مردم را 
رعاي�ت نمي كنند من چ�را حقوق 
همس�ايه ام را رعاي�ت كن�م ق�وه 
مجري�ه ك�ه ديگ�ر س�مبل مه�م 
حاكمي�ت اس�ت عملك�ردش اگر 
نادرست باشد به طور بيشتري اثر 

سوء دارد

موس�وی چلک: چگونگي 
پاس�خگو بودن نس�بت به 
مفاد اين منشور را تعريف نكرده اند. 
اگر من حق كسي را رعايت نكردم 
چه اتفاقي مي افتد؟ اگر من زندگي 
شادي نداشتم چه اتفاقي مي افتد. 
اگر از س�امت برخوردار نبودم چه 
اتفاق�ي مي افتد. اگر كس�ي به حق 
من تعرض كرد چه اتفاقي مي افتد 

بايد چه كار كنم؟

دکتر علومی:  قوه مجريه 
در مقام قانونگذاري نيست 
و نمي توان�د ب�راي ق�وه قضائيه 
تعيين تكليف كند. به عنوان مثال 
در زمينه اين كه شادي كردن حق 
مردم اس�ت، چنانچه شهروندان 
عملي مغاير با قانون انجام ندهند، 
هيچ نهادي نمي تواند مخل شادي 

مردم باشد

دکت�ر حس�ينی: رياس�ت 
پاس�دار  جمهوري  محترم 
مفاد قانون اساسي و پاسدار اجراي 
بهينه آن است. اما سؤال اينجاست، 
ابزاره�اي او ب�راي اين پاس�داري 
كجاس�ت؟ وقتي دولت تش�خيص 
ده�د براي رفع تبعيض يا نابرابري 
بايد تصميمي بگيرد آيا قوه مقننه با 

او همراهي مي كند

دکتر صادقی:  جناب آقاي 
روحاني يكي از شعارهايشان  
را اعتدال ق�رار داده اند، بايد به يك 
اعتدال سياسي برسيم به اعتدال در 
برخوردها و س�ايق برسيم.نه اين 
ك�ه يك سلس�له از حقوق به اس�م 
ش�هروندي را مطرح كنيم نبايد در 
بحث حقوق شهروندي مباني اسام 

را ناديده بگيريم

منشور حقوق شهروندي؛  نيازمند ضمانت اجرا
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www.
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هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

*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.. 

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

1
1 4

6 8

9 8 1

2 5

7 8 9

1 6 5

3 4 1

5 2 9

9 1 7

2
7 6 2

3 6 1 2

7 1 4

3 7

9 8 5

8 2 6

8 4

5 1

1 2 6 7

3
8 9 3

1 6

2 5 3 7

8 4 5 2

9 3

1 5

7 4

4 3 6 8

2 6 9

4
8 7 3

9

2 3 7 5

6 5 1

5 2 4

8 3 6

6 1

9 1 5 7

6 7 8 2

HARD

بیماری هایی که شخصیت شما را تغییر می دهند
احســاس  و  رفتــار  و  فکــر  طــرز 
شماســت که شــما را می ســازد؛ 
عادت هــا، خصلت هــا و شــیوه ی 
واکنش شــما به دنیای اطراف تان 
بخش بزرگی از شــخصیت شما را 
شکل می دهد. ممکن است خلق 
و خو و برخی از عادت های شما به 
مرور زمان تغییر کند، اما چیزهایی 
در وجودتــان هســت کــه دســت 
نخورده باقی می ماند. یک سری از 
بیماری ها می توانند شخصیت شما 
را تحت تاثیر قرار دهند و وادارتان 
کنند طوری رفتار کنیــد که دور از 

شخصیت شماست.
•

آلزایمر
این بیمــاری روی تفکر، قضاوت، 
حافظــه و تصمیــم گیری تــان اثر 
می گــذارد و می تواند باعث شــود 
احســاس پریشانی کنید و واکنش 
متفاوتی نشان دهید. مثال ممکن 
اســت زود مضطــرب شــوید یا به 
راحتــی دلخــور شــوید. بــه مرور 

زمان این بیماری می تواند تاثیرات 
جدی تری بگذارد. یک فرد متواضع 
و اهل فکر ممکن است سلطه طلب 
و پرتوقع شــود. یا کسی که خیلی 
نگران و مضطرب بود یا به راحتی 
دچار استرس می شد ممکن است 

خونسرد و بی تفاوت بشود.
•

 زوال عقل یا اجسام لویی 
بعد از آلزایمر، زوال عقل یا اجسام 
لویــی، شــایع ترین نوع از دســت 

دادن مشاعر است. 
انباشت پروتئین های غیرعادی به 
نام اجســام لویی در نواحی از مغز 
که حافظه، حرکت و تفکر را کنترل 

می کنند شکل می گیرد. 
بنابراین هم از لحاظ فیزیکی روی 
فرد تاثیــر می گذارد و هــم از نظر 
روانــی. افرادی که ایــن بیماری را 
دارنــد، منفعل  تر شــده و نســبت 
به عالقه مندی های همیشــگی و 
فعالیت هایی که داشتند، هیجان و 
انگیزه ی خود را از دست می دهند.

•
 بیماری پارکینسون

شاید با کمی لرزش در دستهای تان 
شروع شود اما بیماری پارکینسون 
می توانــد در نهایت طرز راه رفتن، 
طــرز  و  خوابیــدن  زدن،  حــرف 

فکرتان را تحت تاثیر قرار بدهد. 
حتــی بــه زودی می تواند منجر به 
چیزهایی مثل وسواس نسبت به 
مســائل جزئی یا بی احتیاطی های 
ناگهانی شــود. بعدا شــاید به نظر 
گیج و حــواس پرت بیایید یا مثل 
گذشته اجتماعی و برونگرا نباشید. 
تمرکز و توجه  نیز کار سختی خواهد 

شد.
•

 بیماری هانتینگتون
این بیماری اســت که با آن متولد 
می شوید اما معموال در دهه ی ۳0 

یا 40 عمر خود را نشان می دهد. 
ایــن بیمــاری به ســلول های مغز 
آسیب زده و روی تمام بخش های 
زندگی اثر می گذارد. ممکن اســت 

به ســختی بتوانید به طــور واضح 
فکر کنید یا آنقدر عصبانی شــوید 
که با مشــت به دیــوار بکوبید و یا 
چیزهای اساســی مثل مســواک 

زدن را فرامــوش کنیــد. حتی 
ممکن است ندانید این اتفاق ها 

بخاطر بیماری تان هستند!
•

MS مولتیپل اسکلروزیس یا
در اثر این بیماری سیستم ایمنی 

شما به اعصاب مغز 
و نخاع حمله 

 . می کننــد
 MS بیماری 

می تواند مشکالت مختلفی ایجاد 
کند، از مشــکالت مثانه گرفته تا 

ناتوانی در راه رفتن. 
در برخــی مــوارد می تواند موجب 
احســاس سرخوشــی غیرعــادی 
شــود، یعنی شــادی فراتــر از حد 
 MS نرمــال و غیر واقعی. بیماری
می توانــد باعث خنده یــا گریه ای 
شــود که خارج از کنتــرل به نظر 
رســیده یــا ربطــی بــه احســاس 

واقعی تان ندارد.
•

 بیماری تیروئید
تولیــد  هورمون هایــی  تیروئیــد 
می کند که به بدن می گویند با چه 

سرعتی کار کند. اگر این هورمون ها 
زیاد باشــند درست مثل این است 
کــه کســی پایــش را مــدام روی 
پدال گاز گذاشــته اســت. ممکن 
است حســاس و مضطرب شده و 
نوسانات خلقی پیدا کنید. اگر هم 
به اندازه ی کافی از این هورمون ها 
تولید نکنید، شخصیت تان ممکن 
اســت گنــگ و بی تفــاوت به نظر 
برســد. شاید فراموشــکار شوید و 
به ســختی بتوانید در مورد چیزی 
درست فکر کنید. بیماری تیروئید 
اگر درمان نشود، می تواند تاثیرات 

ماندگار روی مغز بگذارد.
•

تومور مغزی
وجود یــک تومــور در ُلب جلویی 
مغز می تواند روی نواحی از مغز که 
شخصیت، هیجانات، حل مسئله 
و حافظــه را کنتــرل می کننــد اثر 

بگذارد. 
این اتفاق باعث فراموشکار شدن و 

پریشانی می شود. 
همچنین می تواند نوسانات خلقی 
ایجاد کرده و شما را تهاجمی کند 
یا حتــی اختــالل پارانوئید بوجود 
بیــاورد، مثــال فکــر کنید کســانی 
آمده انــد کــه شــما را بدزدنــد در 

حالیکه واقعیت ندارد.
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ایـــران... 

 همــدردی
می کند هک بتوا ن گفت   ...

رفاق یار هن آن

دوستان ارجمند 
سرکار خامن دکتر آذین طاهری،

آقای دکتر پاولو )Paulo( گرامی 

درگذشت دختر دلبندتان، 
دوستان شما را در اندوهی بزرگ فرو برد. 

ما را درغم خود سهیم بدانید. 

خانواده های: تفی زاده ، فامیلی، 
شریف نایینی،  قربانیان، اسدیان، 

نیکفـال  منفرد،  نادرشاهی ، فالح طوسی

مدافعان حرم این بار در راه تصرف تهران
راه قدس از کربال می گذرد. 

ایــن عبــارت کوتــاه، گفتــه ای از 
و کتــاب  بی حســاب  گفته هــای 
خمینی است. چنانکه زمان جنگ 
ایران و عراق، آن را در الگوبرداری 
از رژیم هــای دیکتاتــوری بــر در و 
دیوار شــهرهای ایران می نوشتند. 
در همیــن راســتا حتــا فاصلــه ی 
شــهرها را تــا کربــال محاســبه و 
کــه  می کردنــد  عالمت گــذاری 
“رزمندگان اسالم” در هر شهری 
بفهمنــد، چند کیلومتر با کربالی 
موعود خود فاصلــه دارند. چنین 
فکــری هرچند در زمــان خمینی 
محقق نشــد اما دولــت ایران پس 
از ســقوط صدام به دست سربازان 
امریکایــی، خیلــی زود توانســت 
خواســِت “امام راحل” خود را در 
کربال و نجف به بار بنشــاند. چون 
اداره ی آشکار و پنهان این شهرها 
را خیلی راحت طرفداران شیعه ی 
جمهوری اسالمی به دست گرفتند 
تــا به اتکای پول هایی کــه از ایران 
می رسید رونقی به کسب و کار خود 

ببخشند.
 بر بســتر همین رونق اقتصادی، 
کســب و کار سیاســی حکومــت 
ایــران هــم در آنجا رونــق گرفت. 
ســپاه  ســوی  از  کــه  همچنــان 
پاســداران ایران، ســپاه قــدس با 
اهدافی برون مرزی تشــکیل شد. 

سپاهی که می بایست با تشکیل آن 
راه رســیدن جمهوری اسالمی به 
مرزهای اسراییل هموار گردد. ولی 
دستیابی به مرزهای اسراییل پایان 
همه ی ماجرا نبود. چون سپاه در 
تمامی کشورهای کوچک و بزرگ 
دنیا حضوری مداوم و ماندگار  یافت 
تا اهرم نظامی یا به  عبارتی روشن تر 
تروریستی خود را برای این و آن به 

کار بگیرد.
در ضمــن رشــد داعــش، بهانه و 
زمینه ی کافی برای حضور ایران در 
عراق و سوریه فراهم دید. حتا ایران 
و داعش توانستند جنبش هایی را 
که از سال ۲0۱0 میالدی در اکثر 
کشورهای عربی پا گرفته بودند به 

خاک و خون بکشانند. 
در همیــن راســتا نظریه پــردازان 
سیاســی “مقام معظم رهبری”، 
برای رسیدن به هدف خود تئوری 
“بیداری اســالمی” را علم کردند 
و داعــش نیــز تشــکیل حکومتی 
از نــوع خلفای عباســی را. این دو 
رقیِب همسو و همســان، سرآخر 
هــم به جان بی رمق هم افتادند تا 
آنکه ایران توانســت از ســد داعش 
بگذرد و ضمن حضور خودســرانه 
در ســوریه، بیش از همیشه توهم 
دســتیابی به “قدس شــریف” را 
در ســر بپروراند. چون اینک سپاه 
از مدافعــان  قــدس در پوششــی 

حرم خود را به حاشــیه ی مرزهای 
جنوبی اسراییل رسانیده است.

فرماندهان سپاه پاســداران ایران، 
نیروی خود را در ســوریه مدافعان 
حــرم می نامنــد. چون بیــن عوام 
چنان تبلیغ می شود که آنان قصد 
دارنــد تا مدافعی همیشــگی برای 
“حرم حضرت زینب” بوده باشند. 
حتــا از ســوی ایــران رســانه های 
فراوانــی به زبــان عربی پا گرفت تا 
همگــی از سیاســت  نظامی گــری 
ســپاه قدس در منطقــه توجیه به 
عمل آورند. سردار قاسم سلیمانی 
هم هماننــد قهرمانان افســانه ای 
اســطوره ای  میانــی،  قرن هــای 
مناســب برای این تبلیغ هدفمند 
قرار گرفت. انــگار ُزرو و رابین هوِد 
کارتون های غربی دوباره در کالبد 
او جان گرفته بودند. او می بایست 
نیــاز توهم آمیز “رهبــر معظم” و 
فرماندهان ریز و درشــت ســپاه را 
بــرآورده می کــرد. حتــا در همین 
راستا فیلم های نیز ساخته شد که 
ســردار ســلیمانی بتواند با بزکی از 
اســالم دولتِی رهبر در آن ها ظاهر 
گردد. همچنین ترانه هایی نیز در 
کشــورهای عربی بــرای او به اجرا 

درآمد.
اما نقش آفرینی این ســردار خوش 
اقبال سپاه هنوز پایان نیافته است. 
او قهرمانــی نمــوده می شــود کــه 

بــه حتم بایــد روزی نقش تاریخی 
خــود را بــرای دوســتدارانش بــه 
اجرا بگذارد. ولی در ســناریوی که 
نوشته اند مشــخص نیست که آیا 
این نقش پس از مرگ رهبرمحقق 
خواهد شــد یــا از همین حاال باید 

اجرای آن را به تماشا نشست؟
 روند حــوادث در داخل کشــور و 
همچنین در منطقه به حتم برای 
عملیاتی شدن صحنه ی پایانی آن 
زمینه هــای کافــی فراهــم خواهد 

دید. 
گویا قرار اســت به عنــوان منجی 
نهایــی، نقشــی از السیســی را به 
او بســپارند و البد ســرداران دیگر 
سپاه هم در همین راهبرد نهایی 
او را همراهی خواهند کرد. به طبع 
نقش محسن رضایی و محمدباقر 
قالی بــاف در ایــن بــازی نظامی از 

دیگران برجسته تر خواهد بود.
همچنین ســردار قاسم سلیمانی 

قرار است ضمن پروژه ی حکومتی 
در نقشی از امام زمان ظاهر شود. 
او باید تمامی اهداف مهدی موعود 
را در آخرالزمانی که نزدیک است به 

انجام برساند. 
همچنان که همانند امــام زمان، 
جنگ بــرای او بهانه قرار می گیرد 
تا به صلحی فراگیر و همگانی برای 
ملت هــای منطقه دســت یابد. به 
همین دلیل هم گروه هایی از اقوام 
شــیعه ی منطقــه در ســپاه قدس 
گرد آمده اند. چون ســردار قاســم 
ســلیمانی بنــا دارد در فردایــی نه 
چندان دور صلــح مقدس و دینی 
خــود را بــه تمامــی این اقــوام در 

منطقه اهدا نماید.

کارتل اقتصادی-  مافیایی 
سپاه

پیداســت که در راســتای برآوردن 
اهداف همین نقشــه ی توهم آمیز 

قرارگاه های ریز و درشت اقتصادی 
ســپاه را سامان بخشــیده اند. این 
ضمــن  اقتصــادی  قرارگاه هــای 
فعالیــت اقتصادی خــود نیازهای 
مالی سپاه قدس را در خارج کشور 
بــرآورده خواهنــد کرد. بــا چنین 
راهبردی حضور نظامی و اقتصادی 
ســپاه در هر جایی از کره ی زمین 
توجیــه می پذیــرد. همچنــان که 
هم اکنون صدها شــرکت مافیایی 
رسمی یا غیر رسمی از سوی سپاه 
در سرتاسر دنیا به ثبت رسیده اند 
تا بــه فرماندهــان آن در خصوص 
تأمین منابع مالی پروژه های نظامی 
یاری برســانند. ایــن فرماندهان، 
از چیــن و کره ی شــمالی گرفته تا 
اروپا و امریکای شــمالی و جنوبی 
را بــدون کــم و کاســت در اختیار 
موهــوم  خواســت  تــا  گرفته انــد 
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سپاسـگزاری
از تمامی دوستان، سروران، یاران، 

عزیزان و بستگانی که در ایام سخت 
سوگواری از دست دادن 

مادر، خواهر  و  عزیز دلبندمان، 

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا
در مونتریال، با حضور چشمگیر و پرمهر خود 

در مراسم خاکسپاری و یادبود، و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در 
نشریات، و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیسبوک و... 

ما را همراهی نمودند، 
 صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
-----------------------

اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید. 

خانواده های شکیب نیا، ثقفی، باستانی

دوستان بسیار گرامی 
سرکار خامن دکتر آذین طاهری،

)Paulo( جناب دکتر پاولو

از دست دادن عزیز دلبندتان مهربان دخترتان 

)Valerie( سـارا
خوب و دوست داشتنی، نه تنها برای شما، 

بلکه برای تمام کسانی 
که حتی یکبار والری را دیده بودند،   بسیار غم انگیز  بود؛ 

بویژه برای من و شیرین که او را 
چون فرزند خودمان دوست می داشتیم. 

دراین لحظات غم انگیز و دردآور ما در کنارتان هستیم 
و در اندوه شما از صمیم قلب شــریک. 

باشد  که ایزد بزرگ به شما برد باری هدیه کند. 

شیرین و بهروز شریف نایینی

دل آـسائی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران 
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دوستان ارجمند 
سرکار خامن دکتر آذین طاهری،

Dear Dr. Jean Alphonse paulo

درگذشت فرزند دلبندتان ما را  اندوهگین کرد. 
ما نیز خود را در رنج و اندوه عمیق شما انباز می دانیم. 

به امید آرامش و روزهای روشن... 

زهره منافیان، 
         محمد رحیمیان  و خانواده 

 همــدردی

فرزندمان، سارا )والری(  به غروب ابدی پیوست...
--------------

... او رفت و از غمش واژه واژه های وجودمان فریاد شد، 
و حسرت دیدارش تا اَبد بر قلبمان حک شد.

سپاسگزاریم از همه ی یاران آشنا و دوستان گرامی 
که با ایمیل های زیبا، با پیام های مهرآمیز

و با حضور چشمگیر و مهربان در کنارمان، 
در مراسم رونمایی، خاکسپاری و یادبود، 

و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 
و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیسبوک و... و... 

ما را همراهی نمودند و تسالی قلب شکسته مان بودند. 
سربلندی و تندرستی و شادکامی  برایتان خواهانیم. 

برای فرد فرد شما عزیزان،  
بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

اگر در این روزهای دشوار فرصت تشکر حضوری 
از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید. 

خانواده های طاهری، پائولو و خانواده های پازوکی 
(Jean Alphonse paulo)

ای چرخ فلک خرابی از آیته تو0ست                           بـیداد گری شیوه دریینه توست

کافند                                  بس گوره    قیمتی هک رد سینه توست ای ـخاک اـگر سینه تو بش

سـپاس

از کجا آمده ام، آمدنم بـهر هچ بود؟
هب کجا می روم؟ آخر ننمایی وطـنم

مرغ باغ ملکوتم، نـیم از عالم خاک

دوست دیرین و ارجمند دو هس روزی قفسی ساخـته اند از بدنم
جناب آقای دکتر پرویز علوی  

خانواده های محترم سوگــوار
درگذشت تاثر انگیر برادر همسر عزیزتان 

شادروان جناب آقای سیاوش معتضدی
را به جنابعالی، همسر محترم  و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 

تسلیت عرض نموده؛  
برای فرد فرد شما آرامش و  شکیبایی آرزومندیم. 

ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

یوسف تیزهوش، عبداله خیامی، کاظم اسدی، حمید چوپانی،  
محمد شکیب نیا، فریدون مودت، دکتر طهمورث طوسی، 

مجید کفائی، دکترجوادمعین درباری، دکتر هوشنگ رحیمی، 
بهمن ناصری، حسین ناصری، رضاناظم، نادر نادرپور، 

وحید خلجی، گودرز ایلخانی، مهدی غفوری،مسعودعلیزاده، 
کاظم ناظر، دکترمحمد ملکی، قاسم بهبهانی، 
دکتر محمودمقدم، حمید کاوه، اسعد صاحلی، 

حسین صمیمی، محسن پرنیانی، مرتضی منتظمی، 
دکتر منوچهر بهامین، دکترجاوید موسوی، علی مهبد، 

محمدتقی حجازی، رضانژاد، داریوش افشار، 
مسعود جهانگیری، محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

   هـمدردی
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 6 ماه می 2۰۱8

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

به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

هشت مارس و قدرت اراده جمعی
فروغ مسیع نیا

یکی از گسترده ترین فعالیت هایی 
در  زنــان  جنبــش  فعالیــن  کــه 
ســال های اخیــر در داخل کشــور 
داشتند کمپین یک میلیون امضا 
فعالیت هــای  آن  از  پــس  و  بــود 
کوچــک و بــزرگ آنان نتوانســت 
فضای رسانه ها و همچنین فضای 
جامعــه را چــون کمپیــن به خود 
جذب کند و شــاید پس از کمپین 
انتظارها از جنبش زنان فراتر رفت 

و هر حرکتی با آن مقایسه شد. 
کاری جمعــی و گروهی که فارغ از 
تمام نقدهایی که بر آن وارد است 
از قدرت سازماندهی جمعی بسیار 
خوبی برخوردار بود و توانســت در 
آن دوران شــوری در جامعه ایجاد 

کند.
اما نکته ای که جنبش بیش از یک 
دهه از آن غافل مانده بود تجمعی 

خیابانی بود. 
در حقیقت جنبش زنان خیابان را 
که طی سال ها توانسته بود حداقل 
بــرای یک روز در ســال از آن خود 
کند را به مدت یک دهه از دســت 
داد. یکــی از مهم تریــن دالیــل آن 
فضای امنیتی و ســرکوب شــدید 
حاکمیت بود و همیــن امر باعث 
شد تا فعالین علیرغم فعالیت های 
و  شــوند  دیــده  کمتــر  داخلــی 
تریبون های معترضین نیز فعالین 

داخل را حذف کنند.
امســال در آستانه هشــتم مارس 
روز جهانــی زن دوباره فراخوانی با 
موضوع »اشــتغال برابر و عادالنه 
برای زنان« از طرف فعالین داخل 
کشور منتشر شد و مردم و فعالین 
اجتماعــی را به تجمعی در این روز 

دعوت کرد. 
برخورد شــدید نیروهــای امنیتی 
باعث عــدم شــکل گیری تجمعی 
گسترده همچون یک دهه گذشته 
شد اما تجمعات پراکنده و حضور 
گســترده مردم دســتگیری بیش 
از 80 نفــر را بــه دنبال داشــت که 
همگی آن ها با تعهد و در نهایت با 

قرار کفالت آزاد شدند.
اما ایــن تجمــع چــه ویژگی هایی 
داشــت کــه بتواند فضــای داخل 
کشور را حســاس کند و آیا در این 

خصوص موفق بود؟ 
برگــزاری تجمع چه تغییــری را با 

خود به همراه خواهد داشت؟ 
خواســته اشــتغال برابر و عادالنه 
چگونــه در میان جمعی از فعالین 

داخلی پررنگ شد و آیا این مطالبه 
قابلیت این را دارد تا مجموعه ای از 
فعالین را حول یکدیگر جمع کند؟

شرایط سیاسی کشور در دوره 
انتشار فراخوان

ســال ۹6 بــا تجمعــات کوچــک 
کارگــران،  معلمــان؛  بــزرگ  و 
بازنشســته ها،  دانشــجویان˛، 
مالباختــگان مؤسســات مالــی و 
همینطــور تجمعاتــی کوچکتر از 
مردمی معترض به مسائل محیط 
زیســتی و صنفی آغاز شــد و ادامه 

یافت. 
دی ماه همین ســال خیزشــی در 
چندین شــهر مختلــف در ایران با 
شــعارهایی که دو جناح درگیر در 
حاکمیت را نشــانه می رفت نشان 
بیــن  از  نارضایتــی عمومــی و  از 
رفتن امیدی که شش ماه قبل در 
انتخابات از رسانه های کشور تبلیغ 
می شــد را داشت. این تجمعات با 
سرکوب شدید حکومت مواجه شد 
و در شهرهایی غیر از تهران که دور 
از دید رسانه هاست این سرکوب ها 
با قساوت و حدت بیشتری همراه 

بود. 
درحالی کــه زندانیان این تجمعات 
هنــوز در زنــدان به ســر می بردند 
امــا تجمعــات کوچــک و بــزرگ 
دیگری در ســطح کشــور صورت 
گرفــت و مردم اعالم کردند حجم 
خشــونت و ســرکوب اعمال شده 
در دی ماه نتوانســته این حرکت را 
خاموش کند. در چنین شــرایطی 
نیروهــای امنیتــی و اصول گــرا با 
سرکوب مستقیم مردم و نیروهای 
اصالح طلب که بخشــی از نیروی 
اپوزیسیون داخل و همچنین خارج 
از کشــور را نیز تشــکیل می دهند 
بــا ســرکوب حرکــت مردمــی در 
شبکه های مجازی و تریبون هایی 
که داشتند در حقیقت با نیروهای 
اصولگرا همراه شدند و اشتراکات 
ایــن دو جنــاح در حفــظ نظــام، 
موجــب تشــدید ایــن واکنش هــا 
شــد. موقعیت ایران در خاورمیانه 
و موقعیــت متزلزل برجــام پس از 
ریاست جمهوری ترامپ و عوامل 
بین المللی دیگر نیز باعث مغشوش 

شدن فضای سیاسی کشور شد.

نقش جنبش زنان
فعالیــن جنبــش زنــان در ســال 
۹6 نیــز ماننــد چند ســال قبل به 
چــون  فعالیت هایــی 
در  مطالــب  انتشــار 
نشــریات  و  ســایت ها 
برگــزاری  زنــان، 
کارگاه هــای مرتبــط با 
جنسیت در محالت و 
برگزاری نشســت هایی 
مرتبط با مســائل زنان 
فعالیــت  پرداختنــد. 
کارزار منــع خشــونت 
خانوادگــی نیز کــه آذر 

ماه ۹5 شــروع به کار کــرده بود از 
فعالیت هــای فعالین زنــان داخل 
کشــور در ایــن ســال اســت کــه 
گزارش آن نیز منتشر شده است. 
بیانیه اعتــراض به ازدواج کودکان 
و درخواســت افزایش سن قانونی 
ازدواج نیز در سال ۹6 منتشر شده 

است. 
کمپین چهارشــنبه های سفید که 
در ادامه آزادی های یواشکی است 
در ســال ۹6 بســیار پر ســر و صدا 
شد. شروع کمپین از طرف مسیح 
علی نژاد در خارج از کشــور بود اما 

زنانی از داخل به آن پیوستند. 
این کمپین در اعتراض به حجاب 
اجبــاری اســت و علیرغــم اینکــه 
قباًل هــم اعتراض هایی به حجاب 
اجبــاری وجود داشــت اما فعالین 
داخل کشــور هیچ گاه این مطالبه 
را جــز مطالبات اولیــه خود اعالم 

نکردند. 
چهارشنبه های سفید با نماد شال 
سفید در دی ماه امسال با اعتراض 
نمادین دیگری در خیابان انقالب 
صورت گرفت و حرکت جدیدی را 
به نام دختران خیابان انقالب آغاز 
کرد کــه زنانی از داخل کشــور در 
آن مشــارکت کردند. تکرار حرکت 
سمبلیک دختران انقالب، حمایت 
رســانه ها از این حرکــت و واکنش 
حکومــت خصوصــًا در مراســمی 
چون نماز جمعه و … باعث شــد 
این حرکت تقویت شــده و مطالبه 
حجاب در صدر مطالبات زنان در 

سطح بین المللی مطرح شود. 
رسانه ها حرکت عظیمی از دختران 
انقالب را برای هشت مارس سال 
۹6 پیش بینی می کردند. در همین 
حال در تاریخ 6 اســفند فراخوانی 
بــرای تجمــع در هشــت مــارس 
منتشــر شــد که با مطــرح کردن 
همه مطالبات از جمله لغو حجاب 
اجباری بر مطالبه اشتغال عادالنه 
و برابر برای زنان تأکید می کرد و بر 
این مطالبه به عنوان محور اصلی 

تجمع تأکید داشت.

اشتغال برابر و عادالنه
بر اساس داده های مرکز آمار ایران 
در تابستان ۹6 نسبت اشتغال زنان 
۱۳.۲ درصد است یعنی 87 درصد 

زنان از بازار کار محروم مانده اند. 
از ایــن جمعیت تنهــا 7.۱ درصد 
دارای درآمــد بدون کار هســتند و 
باقــی هیچگونــه درآمــدی از خود 
ندارنــد. بیــش از نیمــی از زنــان 
بدون قــرارداد و یا بــا قراردادهای 
موقت و دستمزدهای بسیار اندک 
مشغول به کارند و از اندک حقوق 
قانونی بی بهره اند. گزارش حقوق و 
دستمزد ســال ۹5 در شرکت های 
بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی 
تهــران نشــان می دهد کــه به طور 
کلی میزان دریافتی مردان از زنان 

بیشتر است. 
ســطوح  بــرای  تفــاوت  ایــن 

غیرمدیریتــی حــدود ۲۱ درصــد 
و بــرای ســطوح مدیریتــی ارشــد 
ســازمان ها به 50 درصد می رسد. 
هم اکنون ۲0 میلیون زن خانه دار 
در ایــران وجــود دارنــد کــه بیکار 
محســوب نمی شــوند و به عنوان 
شاغل هم مزدی دریافت نمی کنند 
و از هیچ بیمه ای برخوردار نیستند.
آمــار فوق کــه تنهــا گوشــه ای از 
وضعیت اشــتغال زنان در کشور را 
به تصویر می کشــد، نشان دهنده 
اهمیت موضوع برای طرح دوباره 
موضوع اشــتغال در جامعه است. 
همچنین این آمار میزان فقر زنان 
در کشــور را بیــان می کنــد. برای 
وضعیــت بــد معیشــت در جامعه 
شــواهد زیادی وجــود دارد که در 
ایــن مطلــب نمی گنجــد. تقاطع 
وضعیــت نامناســب اقتصــادی با 
فقــر زنان همــان نقطه ای اســت 
که منتشــرکنندگان فراخــوان در 
وضعیت فعلی کشــور بر آن تأکید 
کرده انــد. جایــی کــه تجمعــات 
کارگــری و … را بــه تجمــع زنان 

پیوند می زند. 
در فراخوان تجمع آمده است: 

مــا زنان و مــردان برابری خــواه از 
همــۀ آنانی که برای دســتیابی به 
می کوشــند،  عادالنه تــر  جهانــی 
معلمــان،  کارگــران،  تمامــی  از 
پرستاران، مربیان پیش دبستانی، 
دانشــجویان،  بازنشســتگان، 
زنــان خانــه دار و از همــۀ فعــاالن 
جنبش های اجتماعی می خواهیم 
تــا در روز پنجشــنبه ۱7 اســفند 
۱۳۹6 از ســاعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر در 
برابر وزارت کار در کنار ما بایستند.

از کســانی  دعــوت  بــا  فراخــوان 
کــه بــرای مطالبات صنفــی خود 
تجمعاتی را در سراسر کشور برگزار 
کرده اند˛ برای پیوند جنبش زنان 
بــا حرکت های دیگر مردمی تالش 
می کند و شــاید ایــن اولین تالش 
فعالین جنبش زنان در سال های 
اخیــر بــرای چنیــن پیوندهایــی 
اســت هرچند که با سرکوب شدید 

حاکمیت مواجه شد. 
در واقــع در نقطه ای که جنبش ها 
اقــدام بــه برقــراری پیوندهایی بر 
اساس مطالبات مشــترک داشته 
باشــند می توان به اتحادی رسید 
که نردبانی برای رسیدن به پیروزی 

است.
در واقع انتخاب این محور می تواند 
گامی را در جهت پیوندها برقرار کند 
اما از دیگر سو با افزایش مشکالت 
اقتصادی در کشور و کاهش امکان 
یافتن شــغل مناســب برای همه 

مردم˛ بهبود 
ضعیــت  و

معیشــت 
برای اکثریت 
کــه  مــردم 
داخــل  در 
کشور زندگی 
از  می کننــد 
یت هــا  لو و ا
ر  بشــما
با  و  مــی رود 

فشــار اقتصادی بیشتر و تعطیلی 
تولیــدی و خدماتــی  واحدهــای 
بالطبع فشار بیشــتر بر زنان وارد 
آمــده و زنــان در ابتــدای صــف 
تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی 
هســتند. آمار بیــان شــده نیز به 
خوبی بر این امر داللت دارد. پس 
حق اشتغال برابر و عادالنه نه صرفًا 
به عنوان استراتژی بلکه به عنوان 
ضرورت این قابلیــت را دارد که به 
یکی از اولویت های فعالین جنبش 
زنان تبدیل شود. فراخوان هشت 
مارس نیــز از درون همین جامعه 
برآمده اســت که ضرورت رسیدگی 
بــه وضعیــت معیشــت زنــان در 

اولویت آن قرار گرفته است. 
انتخــاب این محــور می تواند فتح 
بابی بــرای گفتگوی جنبش زنان 
با فعالین کانــون صنفی معلمان، 

کارگران بازنشسته ها و … باشد. 
انتشــار فراخــوان در ســایت های 
مربوطــه نشــان از حمایــت ایــن 
اقشــار از تجمع را داشــت و ادامه 
ایــن حرکت به شــکل های ممکن 
بــه ســازماندهی بیشــتر و بــزرگ 
شدن جنبش زنان در داخل کشور 
بیانجامد. در واقع ادامه این حرکت 
می تواند به ما امکان نقد و قضاوت 

درباره موفقیت آن بدهد.

روش فردی یا جمعی
یکــی از ســؤاالتی کــه در فضــای 
مجازی مطرح شده است ضرورت 
برگــزاری تجمع در هشــت مارس 
ســال ۹6 است و بعضی از کاربران 
دالیــل متفاوتــی را بــرای این کار 
برشمرده اند. الزم به توضیح است 
کــه روز جهانی زن از دیرباز یکی از 
فرصت هــای زنان در سراســر دنیا 
بــرای اعتراض به وضعیــت نابرابر 
است و شروع این حرکت به خاطر 
اعتــراض زنان کارگــر نیویورکی به 

وضعیت اشتغال بود. 
شاید ما باید سال های قبل سؤال 
می کردیم کــه چرا فعالین زنان در 
کشور هشــت مارس را در خیابان 
جشــن نگرفتنــد تا این ســؤال ها 

انگیــزه ای میشــد بــرای برگزاری 
تجمع یا راهپیمایــی برای احقاق 
حقوق زنان؛ اما در طی ۱0 سالی که 
جنبش هشت مارس را در خانه ها 
و سالن ها جشن گرفت انتقادی به 
آنان وارد نیامد اما امسال که زنان 
دوباره تصمیم گرفتنــد خیابان را 
دوباره از آن خود کنند انتقادهای 
مختلفــی شــد. در حقیقت علت 
اصلــی انتشــار فراخــوان و دعوت 
برای تجمع همان مصادف بودن با 
هشت مارس روز جهانی زن است. 

روزی برای زنان.
در ضمــن با توجه بــه حرکت های 
صــورت گرفتــه از ســوی دختران 
خیابان انقــالب در این روز این دو 
حرکــت می توانســتند مکمل های 
بسیار خوبی برای یکدیگر باشند. 
هر چنــد حرکت دختــران انقالب 
حرکتی های سمبلیک و فردی است 
و با فراخوان یک تجمع تفاوت های 
بســیار در روش اعتراض دارند اما 
هر گونه حرکت فردی یا جمعی به 
نفع زنان در این روز می تواند کلیت 

جنبش زنان را محکم تر سازد. 
هــر چند بــه نظــر نگارنــده متن 
هــدف  بــا  جمعــی  حرکت هــای 
شکل گیری سازماندهی مناسب را 
موثرتر است اما این نظر هرگز موثر 
بــودن حرکت هــای فــردی را نفی 

نمی کند.
روز جهانی زن امسال بی شک یکی 
از خبرسازترین و مؤثرترین هشت 
مارس هــای یک دهه اخیــر بود و 
نشــان از حضور و آگاهــی زنان در 

کشور داشت. 
این حضــور قدرتمنــد می تواند به 
قــدرت گرفتــن جنبش زنــان در 
داخل کشور منجر شود. مطالبات 
و اولویت هــای گوناگــون در میان 
فعالیــن زنــان نشــان از پویایــی 
جنبــش در درون مرزهــای ایران 
دارد و همیــن زنده بودن و پویایی 
راه را بــرای پیروزی تا رســیدن به 
همه مطالبات در مســیر برابری و 

عدالت هموار خواهد کرد.
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کــانادا...  

خودشــان را بــه بار بنشــانند. در 
همین شبکه ی اقتصادی گسترده 
و عریض و طویل هر کار ناممکنی 
ممکن به نظر می رســد. چون هر 
نوعی از قاچاق را به هم می آمیزند 
تا به اهداف خود جهت پول سازی 
برای ســپاه دست یابند. در ضمن 
آنان همراه با همین پول سازی به 
پول شــویی از دارایی خود نیز نایل 
می گردنــد. در همیــن راه حتا به 
منظور دستیابی به تجهیزات فنی 
و پیش رفتــه ی نظامی و اطالعاتی 
هــر عملــی توجیــه می پذیــرد. از 
قاچــاق کاال و مواد مخدر گرفته تا 
قاچاق انسان های چندمنظوره ای 
که کارهای تخریبی و تروریســتی 
ســپاه را بــه انجــام می رســانند. 
اینجاســت که دوست و دشمن با 

رفتاری همسان و همسو به راحتی 
کنار هم می نشینند. حتا امریکا و 
اسراییل برای دوستی با گماشتگان 
ســپاه حــد و مــرزی بــرای خــود 
نمی شناســند تا هر دو گروه ضمن 
تعامل دوستانه  با هم، از همین آب 
گل آلود بتواننــد به صید دلخواه و 

مورد نظرشان دست یابند.
اما فرماندهان سپاه پاسداران بنا به 
طبیعت زیاده خواهی و افزون طلبی 
خود تنها بــه تأمین منابع مالی از 
راه فعالیت های اقتصادی رضایت 
نمی دهنــد. چنانکــه آشــکارا بــا 
تمهیداتی که فراهــم می بینند در 
وزارتخانه های جمهوری اســالمی 
هــم بخــش عظیمــی از بودجه ی 
دولتی را به یغما می برند. این غارت 
با امضای تفاهمنامه های مشترک، 

تهاتــر و مشــارکت در پروژه هــای 
بــزرگ عمرانــی و خدماتی همین 
وزارتخانه ها تحقق می یابد. ســپاه 
جــدای از ایــن در داخل کشــور از 
بنــگاه داری مالــی و اقتصادی هم 
رویگردان نیست. اکنون مدیریت 
مالــی  مؤسســات  و  کارخانه هــا 
بســیاری را شــرکت های اقمــاری 
سپاه در دســت گرفته اند و ضمن 
استفاده از رانت دولتی زمینه های 
کافی برای پول ســازی و گسترش 
فعالیت خود فراهم می بینند. سپاه 
همچنیــن از طریق تســهیلگری 
رهبــر، به بخش هــای ویــژه ای از 
منابــع مالی آســتان قدس رضوی 
و آســتان های ریز و درشــت دیگر 
هم دســت می یابد. در عین حال، 
سپاه همراه با زمینه هایی که رهبر 

آماده کرده است بر درآمد بنیادها، 
خیریه ها و ستادهای تحت پوشش 
او دسترسی دارد. پیداست که این 
آســتان ها و بنیادها هرگز به دولت 
مالیــات نمی پردازنــد و در عمل از 
حسابرســی و نظارت هــای دولتی 

معاف شده اند.
و  رهبــر  کــه  راهبــردی  در 
نظریه پــردازان اندرونی او ترســیم 
می کنند، روســیه بر خالف امریکا 
ســرزمین کفر به حساب نمی آید. 
چنانکه روس ها هــم می توانند به 
عنوان مدافعان حرم ظاهر شوند. 
با همین نگاه آشکارا اتحادی شکل 
گرفتــه اســت که روس هــا فضای 
هوایی ایران و پایگاه های نظامی آن 
را بخشی همیشگی از حریم خویش 
می پندارنــد. چــون قرار اســت در 

اتحادی پایدار با جمهوری اسالمی 
بــرای گســترش اســالم دولتــی 
بــه او یــاری برســانند. در همین 
نظریه پر دازی هــای به روز شــده، 
به تعبیر رهبر جمهوری اسالمی، 
بخشــی از دنیــای کفر دوســتانی 
همیشگی و پایدار برای مسلمانان 
شــمرده می شــوند تا رهبر و گروه 
او بتواننــد توهمــات خــود را در 
عملــی  منطقــه  ســرزمین های 

نمایند.

مدیــران، همه به خط در 
دفاع از “حرم”

مدیــران ارشــد دولتــی هــم از 
هم اکنون همســویی خود را با 
ســپاه قدس و مدافعان حرم به 
اجرا می گذارند. چنانکه تابلوی 

بسیاری از مدارس، ورزشگاه ها، 
درمانگاه ها و حتا معابر عمومی 
را پایین کشیده اند تا این اماکن 
با تابلوی شناســایی “مدافعان 
حرم” شــناخته شــوند. چنین 
حرکتی به طبع مدیران دولتی را 
در قبال حوادث آتی کشور بیمه 
خواهد کرد. حوادثی که طی آن 
ســردار قاسم ســلیمانی با پس 
زدن تمامــی نهادهــای قدرت، 
اقتدار بی چون و چرایش را برای 
شــهروندان ایرانــی بــه نمایش 
خواهد گذاشت. با همین ترفند 
قرار است سپاه به اتکای نیروی 
نظامــی خویــش در صحنــه ی 
سیاســت کشــور بدون رقیبی 
سیاســی باقی بمانــد. نوعی از 
دموکراسی که به حتم جمهوری 
اسالمی را باید مبتکر آن شمرد.
س. اقبال )رادیو زمانه( 

مدافعان حرم در راه...   << ادامه از صفحه: 28

وجود ذرات پالستیک در بطری های آب در کانادا
پژوهشگران دانشگاه مک  گیل در 
 microparticules مونترآل وجــود
)ّذرات بســیار ریــز( پالســتیک را 
در آب هایــی کــه در بطری هــای 
بفــروش  کانــادا  در  پالســتیکی 

می رسد، تأیید کرده اند.
به گــزارش رادیو کانــادا یک گروه 
تحقیــق در دانشــگاه مک گیل به 
سرپرستی پروفسور ناتالی توفنکجی 
50 بطری پالستیکی آب از 5 مارک 
مختلف، که در چهار شهر ونکوور، 
تورنتو، مونترآل و کلگری بفروش 
می رســد را مــورد آزمایــش قــرار 

داده اند.
نتایــج تحقیــق ایــن گروه نشــان 
می دهــد 60 درصــد از بطری های 
حــاوی  شــده  آزمایــش  آب 
microparticules یا ّذرات بســیار 

ریز پالستیک بوده است.
بطری های آب نمونه برای آزمایش 
 Aquafina – Eska – از مارک های
 Nestle Pure و Dasani – Naya

Life انتخاب شده است.
پروفســور ناتالی توفنکجی، استاد 
دپارتمــان شــیمی دانشــگاه مک 
گیل و یکی از متخصصان صاحب 
نام رشته »آب شناسی«، ۱۲ نوع 
ّذرات بسیار ریز پالستیکی، از جمله 
»پولیپروپیلن« و »پولیســتیرن« 
در بطری های آب پیدا کرده است.

استاد دانشگاه مک گیل گفته است 
در آب برخــی از بطری ها موادی از 
جنس خود بطری ها پیدا شده که 

معلوم نیســت در زمان ساخت در 
داخــل بطری ها باقی مانــده یا در 

زمان پرکردن آنها.
پژوهشــگران دانشــگاه مک گیل 
داخــل  در  ریــزی  بســیار  ّذرات 
کرده انــد  پیــدا  آب  بطری هــای 
که انــدازه هــر یک کمتــر از ۱00 
میکــرون بوده، اما در هر نیم لیتر 
 )particule( آب بیش از ۱000 ّذره

پیدا شده است.
به گفته پروفسور توفنکجی، ّذرات 
بسیار ریز پیدا شده در بطری های 
آب نمونــه براحتــی می توانــد وارد 
اندام های بدن بشود، اما مشخص 
نیســت که می تواند برای سالمتی 

انسان خطرناک باشد یا نه.
در همین حال اداره بهداشت کانادا 
اعالم کرده اســت تولید کنندگان 
مــواد غذایــی و نوشــیدنی ها، از 
جمله آب هایــی که در بطری های 
پالستیکی عرضه می شود، در زمینه 
اطمینان از سالم بودن تولیداتشان 
برای مصرف کنندگان مسئولیت 
کانــادا  بهداشــت  اداره  دارنــد. 
همچنین تأکید کرده است:»هیچ 
محدودیت مشــخصی برای وجود 
ّذرات بسیار ریز پالستیک در مواد 
غذایی و نوشیدنی ها  تعیین نشده، 
اما هر نــوع particule بزرگتر از ۲ 
میلیمتر یا بزرگتــر می تواند برای 
سالمت مصرف کنندگان خطرناک 

باشد.«
اداره بهداشت کانادا تصریح کرده 

تاکنــون خبــری در مــورد وجــود 
میکروپالســتیک در مواد خوراکی 
که بــرای مــردم خطرناک باشــد 
دریافت نکرده اما اگر این مســئله 
ثابــت شــود، اقدامات ضــروری را 

انجام خواهد داد.
پنــج کمپانــی تولیــد کننــده آب 
در بطری هــای پالســتیکی، کــه 
تولیــدات آنها مــورد آزمایش قرار 
گرفتــه اطالعیه هــای کتبی برای 
گزارشــگران رادیو کانــادا و برنامه 
خبــری  شــبکه   Marketplace
سی بی ســی فرســتاده و گفته انــد 
کنترل هــای ضروری بــرای فیلتر 
خواهنــد  انجــام  را  آب  کــردن 
ّذرات  تأکیــد کرده انــد  امــا  داد، 
میکروپالســتیک امــروزه همه جا 

وجود دارد.
براســاس گــزارش رادیــو کانــادا و 
ســیمارد،  آلیــس  خانــم   ،CBC
 Eau Secours« مدیرعامــل 
Coalition« ) یــک گــروه فعــال 
محیــط زیســت( در کبــک گفته 
اســت پژوهش دانشگاه مک گیل 
باردیگر ثابت می کند کمپانی های 
تولیــد کننــده آب در بطری هــای 
پالســتیکی، تبلیغاتشــان فریــب 
آب هــای  چــون  اســت،  دهنــده 
آشــامیدنی لوله کشــی را ناســالم 
معرفــی می کننــد تــا محصوالت 

خودشان را بفروشند.
پرژن میرور 
•

5G سرعت دانلود: تا 2۰۰ برابر! 
اینترنت فوق سریع چه زمانی به کانادا می آید؟

کمپانی های وایرلس ایاالت متحده 
مــی گوینــد بــه زودی تکنولوژی 
نوظهــور 5G را به مشــتریان خود 
ارائه می دهند. این در حالی است 
که کمپانــی های عمــده وایرلس 
کانادا در این باره سکوت کرده اند.

گفته می شــود تکنولــوژی جدید 
5G سرعت دانلود در اینترنت را تا 
 )LTE( ۲00 برابر تکنولوژی کنونی

افزایش خواهند داد.
اتومبیــل هــای بــدون راننــده و 
جراحــی هــای از راه دور نیــز از 
جملــه پدیده هایی هســتند که از 

تکنولوژی 5G بهره خواهند برد.
به گزارش کندیــن پرس، کمپانی 
ایــاالت متحــده  تلــه کام  هــای 
بــه شــدت در تالشــند تا قبــل از 

رقبایشــان ایــن تکنولــوژی را بــه 
مشتریان ارائه دهند.

گفتــه مــی شــود ســلفون هــای 
هوشمند قابل تطبیق با تکنولوژی 
5G از اواخــر ســال ۲0۱۹ به بازار 

خواهند آمد.
کمپانی هــای تله کامیونیکشــن 
Verizon می گوید اینترنت متکی 
بــه قــدرت 5G را تا قبــل از پایان 
امسال به مشتریان مسکونی خود 
در بعضی مناطق ارائه خواهد داد.

کمپانــی AT & T می گوید شــبکه 
هــای موبایــل 5G را امســال در 

چندین شهر ارائه خواهد داد.
 T-mobile کمپانی های اسپرینت و
گفتــه اند تکنولوژی 5G را به طور 
افتتــاح  رســمی در ســال ۲0۱۹ 

خواهند کرد.
با این حال سه غول ارتباطات کانادا 
یعنــی بــل، راجرز و تــل آس هیچ 
قول شخصی برای ارائه تکنولوژی 
5G به مشتریان نداده اند. در این 
رابطــه تنها فقط کمپانــی تل آس 
 5G سال گذشته گفت تکنولوژی
از ابتدای سال ۲0۲0 به کانادا می 

آید.
البته از صحبت های کارشناســان 
چنیــن برمی آید کــه کمپانی های 
کانادایی در پشــت پرده مشــغول 
تست کردن و توســعه تکنولوژی 
5G هســتند امــا هنــوز وعــده و 

تعهدی نمی دهند.
)سالم تورنتو (

تغییرات ایجاد شده در سیستم مالیات بردرآمد و 
معافیت های مالیاتی

اگر شــما هــم در حال تهیه 
پرداخــت  بــرای  مــدارک 
مالیات امســال خود تا قبل 
از ۳0 آوریل هســتید، کمی 
صبر کنید، شــاید بتوانید از 
تغییراتــی کــه توســط اداره 
مالیات کانادا به وجود آمده 

استفاده کنید.

 هزینه های مرتبط با نازایی: 
افرادی که برای بچه دار شدن نیاز 
بــه درمان پزشــکی دارند، ممکن 
اســت حتــا اگر مشــکل پزشــکی 
نداشــته باشــند، برای بخشــی از 
هزینه های خود از معافیت مالیاتی 

استفاده کنند.
ایــن افــراد، تا قبــل از تغییرات به 
عمــل آمــده در مــورد هزینه های 
پزشــکی برای ســال مالی ۲0۱7، 
بایســتی مدارکی ارائه می دادند که 
ثابت کنند که نازایی و هزینه های 

درمان آن علت پزشکی دارد.
حتی افرادی که در ۱0 سال گذشته 
هزینــه هــای مرتبــط بــا نازایــی 
داشــته اند و در پرداخــت مالیــات 
ســال های پیــش خــود معافیــت 

نداشته اند، می توانند هزینه درمان 
سال های گذشته را اعالم کنند تا 
مبالغ اضافی پرداخت شده به آنها 

بازگردانده شود.
ثبت نام  بــا  مرتبط  هزینه های   

فرزندان: 
از اول ژانویــه ۲0۱7، والدین دیگر 
نمی تواننــد هزینه هــای ثبــت نام 
فرزندانشــان در برنامه های هنری 
و ورزشی را در فهرست هزینه های 

معاف از مالیات قرار دهند.
کردیت های مرتبــط با کتاب های 
مرجع و آموزشــی در سطح فدرال 
از اول ژانویــه ۲0۱7، حذف شــده 

است.
اما دانشجویان همچنان می توانند 

مالیاتــی  معافیــت  از 
دانشــگاه  شــهریه  بــرای 
اســتفاده کنند، کــه البته 

استثناءهایی وجود دارد.
 هزینه های مرتبط با حمل و 

نقل عمومی: 
معافیت هزینه های مرتبط 
با حمل و نقــل عمومی از 
اول جــوالی ۲0۱7 به بعد 
حذف شده است، اما بخش 
مربــوط به اول ژانویــه تا ۳0 جون 

۲0۱7 قابل اعالم کردن است.
همچنین دولت فدرال، پرستاران 
را در زمــره افــراد شــاغل در حرفه 
پزشکی قرار داده است که می توانند 
فرم های مربوط به کردیت مالیاتی 
برای افراد معلول را تایید کنند. به 
این ترتیب افــراد دارای معلولیت 
حق انتخاب هــای بیش تری برای 

تأیید فرم های مالیاتی خود دارند.
تغییرات گسترده ای نیز در زمینه 
بــرای  مالیاتــی،  معافیت هــای 
کسانی که از افراد سالمند مراقبت 

می کنند، اعمال شده است
)پرژن میرور (
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•
برخی انواع سرطان

تومــور در مغــز و طنــاب نخاعی، 
تنها چیزهایی نیستند که می توانند  
روی شــخصیت اثــر بگذارند. اگر 
تومور سرطانی در غده ی هیپوفیز 
داشته باشــید که کنترل کننده ی 
سطح هورمون هاست، همین تاثیر 
را خواهد گذاشــت. آدنوکارسینوم 
نیز عواقب مشابهی به دنبال دارد. 
آدنوکارســینوم می توانــد در تمام 
بدن شامل پستان ها، روده  بزرگ، 

ریه ها و لوزالمعده روی بدهد.
•

 سکته مغزی
وقتــی جریان خــون در قســمتی 
از مغــز قطع می شــود، ســلول ها 

اکســیژن کافــی دریافت نکــرده و 
شــروع به ُمردن می کنند. تاثیری 
که این اتفاق بر شــخصیت شــما 
می گذارد بســتگی بــه طول مدت 
ســکته  مغــزی و جایــی از مغز که 
دچارش شــده دارد. ممکن است 
نتوانید قسمت هایی از بدن تان را 
حرکــت بدهید و شــخصیت تان را 
نیز تحــت تاثیر قرار بدهد. شــاید 
به راحتی صبــر و تحمل خود را از 
دست بدهید، دچار نوسانات خلقی 
شدید بشــوید یا نســبت به قبل، 
ناگهانی تر و وسواسی تر رفتار کنید.

•
 آسیب تروماتیک مغز

بعد از یک ضربه ی جدی به ســر، 
تغییراتی در شخصیت ممکن است 

عالئم پنهانی باشــند کــه به مرور 
زمــان روی می دهنــد. در مــوارد 
شــدیدتر، شــاید فــرد دیگــری به 
نظر برســید! یعنی مثال چیزهایی 
بگویید یــا کارهایی بکنید که قبال 
هرگز نمی گفتید یا انجام نمی دادید.

•
 افسردگی

حتما می دانید که افسردگی بر تمام 
جنبه های زندگی اثر می گذارد. 

افسردگی نه فقط خلق و خو بلکه 
طرز فکر، حافظه و تصمیم گیری ها 
را نیــز تحــت الشــعاع خــود قرار 
می دهد. افسردگی می تواند باعث 
شــود نگاه تان به دنیای اطراف تان 
تغییر کند. این بیمــاری در زنان و 
مردان متفاوت است. زنان معموال 

احســاس بی ارزش بودن، اندوه و 
گنــاه می کنند در حالیکــه مردان 
دچار احســاس خستگی، خشم و 

آزردگی می کنند.
•

 اختالل وسواس فکری – عملی
باعــث   )OCD( بیمــاری  ایــن 
می شود احســاس اضطراب کنید 
و افکار و تمایالتی داشته باشید که 
نتوانید کنترل  یا متوقف شان کنید. 
مثال ممکن اســت دست های تان 
را بارها و بارها بشــویید. شاید هم 
بــرای انجــام یک کار ســاده آنقدر 
تردیــد و دقــت به خــرج دهید که 
نتوانیــد تمامش کنید. اگر کســی 
انتقاد یا سرزنش کند ممکن است 
بدتر هم بشوید زیرا اضطراب تان را 

تشدید می کند.
•

 اختالل دوقطبی
اختالل دوقطبی موجب تغییراتی 
در خلــق و خو می شــود کــه فراتر 
معمــول  نشــیب های  و  فــراز  از 
زندگیســت. وقتــی شــاد و روبراه 
هستید، خوب و تند حرف می زنید 
و ریســک های بــزرگ می کنیــد. 
وقتی هم که حال و حوصله ندارید 
یا اندوهگین هستید ممکن است 
مدام نگران باشــید و کــم انرژی و 
احســاس بی ارزش بــودن و پوچی 
بکنید. گاهــی اوقــات نیز ممکن 
است احساس تان ترکیبی از هر دو 
باشد. این تغییرات شدید می توانند 
خــواب و انرژی تان  را بهم بزنند و 
به ســختی بتوانید درست و واضح 

فکر کنید.
•

 اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی

این بیماری جــدی روانی می تواند 
باعث شــود صداهایی بشــنوید یا 
چیزهایی ببینید که وجود ندارند. 
شــاید هم به وجود چیزهایی باور 
داشــته باشــید که در واقــع وجود 
خارجی ندارند. ابتدا ممکن اســت 
فقط اینطور به نظر برسد که خیلی 
آدم اجتماعی نیســتید اما به مرور 
زمان و با تشــدید بیماری عالئمی 
چون ناتوانی در جمع و جور کردن 
افکار یا مشــکل داشــتن در حرف 
زدن با دیگران بروز می کنند. شاید 
هــم جوری رفتــار کنید کــه دور از 
شخصیت شماســت و قابل پیش 

بینی نبوده و کنترل نشدنی است.
•

اقتصاد فروپاشیده و رژیم در حال فروپاشی 
اقتصاد ایران چنان از هم گسسته 
شده است که تمامی خط قرمزهای 
معمول را یکی بعد از دیگری زیر پا 
گذاشته و به ســوی یک فروپاشی 

کامل به پیش می رود. 
در حالی که بیشتر توجهات بر روی 
شــاخص هایی مانند قیمت ارز و 
طال یا مسکن قرار گرفته، برخی از 
عوارض اجتماعی شرایط وخامت 
بار اقتصادی ایــران را نباید از نظر 

دور داشت. 
در این راستا می توانیم به »شاخص 
فقــر« در ایران اشــاره کنیم که در 

وضعیتی بی سابقه است. 
براساس پژوهش های اخیر انجام 
شــده در محافل دانشگاهی داخل 
کشــور حداقــل »۳۳ درصد مردم 

دچار فقر مطلق هستند«. 
به زبان ســاده از هر سه ایرانی یک 
نفر در وضعیت فقر شــدید به ســر 

می برد. صحبت بر ســر نزدیک به 
سی میلیون ایرانی است که توانایی 
خــوردن حتی یــک وعــده غذای 

کامل را ندارند. 
دلیل باال بودن این آمار به نســبت 
آمارهای تقلبی حکومتی این است 
که دستگاه های دولتی میزان فقر 
مطلــق برای یک خانــواده ی پنج 
نفره را فقــط 700 هزار تومان می 
دانند، این در حالی اســت که رقم 

. . . ه نگــا
دکتر کورش عرفانی 

واقعی بــاالی چهار میلیون 
تومان اســت. به این ترتیب 
میلیون ها نفــر که بین این 
دو رقم درآمــد دارند از نظر 
دولــت حاکــم در وضعیــت 
خط فقر مطلق به ســر نمی 

برند. 
نگاهــی واقــع بینانه نشــان 

می دهد که برای یــک خانواده ی 
پنج نفره رقــم 700 هزار تومان به 
زحمــت تامین کننده یــک وعده 

خوراک برای آنها در روز است. 
فقــر مطلق بر اســاس یک ســبد 
معیشتی تعریف شده برای خانوارها 
باید سنجیده شود. در این سبد به 
طور معمــول هزینه های ضروری 
زندگی یک خانواده مانند خوراک، 
مسکن، سالمت، حمل و نقل و...

در نظر گرفته می شــود. دولت در 
ایــران با صرف محاســبه ی مورد 
اول، یعنی تامین خوراک حداقلی، 
معیــاری مــن درآوردی برای خط 
فقر در سطح کشور ساخته است. 

پرسشــی که بــه جا می مانــد این 
اســت که این خانواده ی پنج نفره 
که از درآمد زیر ۲50 هزارتومان به 
عنوان یارانه ی ماهیانه برخوردارند 
و باید 450 هــزار تومان دیگر را از 
جایی بیاورند تا بتوانند یک وعده 
غــذا در روز بخورنــد، چگونه باید 
هزینه ی مســکن، بیماری، رفت 
و آمد و آمــوزش کودکان را فراهم 

سازند؟ 
بــی اعتنایی ســران نظــام به این 
واقعیــت هــا اینــک نزدیــک بــه 
ســی میلیون گرســنه ی ایرانی را 
در آســتانه ی یــک انفجار خشــم 
اجتماعی قرار داده اســت. انفجار 
اجتماعی همان چیزی اســت که 
نخستین جرقه های خود را در دی 
ماه ۱۳۹6 به نمایش گذاشت و یک 
صد و سی شهر ایران را فراگرفت. 

پیش بینی ها بر این است که با این 
روند بی سابقه ی گرانی و از دست 
رفتــن ارزش پــول، کــه توابعی از 
پدیده ی افزایش قیمت ارز هستند، 
به زودی شــمار خانواده هایی که 
قادر به تامین حتی نان خالی برای 
پرکردن شکم اعضای خود نیستند 
بــه دهها میلیون خواهد رســید و 
اینان همان گرســنگانی هســتند 
که برای به دســت آوردن لقمه ای 
نــان، شــهرها و خیابان هــا را به 
تســخیر خویش در خواهند آورد. 

این شــورش گرسنگان 
است. 

رژیــم از ایــن موضــوع 
باخبرســت و مــی داند 
که لشگر پابرهنگان در 

راهند. 
اما پرسش این است که 

چه می تواند کند؟ 
آیا کاری هم از دستش بر می آید؟ 
اگر می شــد تا همین چند ســال 
پیــش نقطــه ی امیــدی داشــت 
کــه رژیــم با برخــی از تغییــرات و 
اصالحــات، راه را بــرای روی کار 
آمدن فن ســاالران و مدیران قابل 
باز کند، امروز، در اردیبهشت ۹7، 

دیگر چنین فرصتی نیست. 
اینــک ما بــا یک رژیم ورشکســته 
از حیــث اقتصادی و به بن بســت 
رسیده از نظر سیاسی مواجهیم که 

نه راه پس دارد و نه راه پیش. 
انتخــاب هــای رژیم ایــران در این 

شرایط محدود است: 
یا فرار از مقابل شورش گرسنگان 
و یا به راه انداختن فضای جنگ و 

کودتا. 
از آن جا که امیدی نیست که رژیم، 
قبل از وقوع این دو، خود را تسلیم 
اراده ی مردم کند و از قدرت کناره 
گیــری کند، باید در تدارک این دو 
ســناریو بود. وظیفــه ی هر ایرانی 
مسئولیت پذیر است که آماده باشد 
با قدرت و درایت در هر یک از این 

دو احتمال ممکن شرکت کند. 
در سناریوی خنست، یعنی شورش 
مردم محــروم و جان به لب آمده، 
باید با آنها همراه شــد تــا بتوانند 
بــدون حد باالیــی از خشــونت و 
خشــم، تــوان خــود را بــه ســوی 
کنــار زدن رژیم و ســپردن قدرت 
به نمایندگان مــورد قبول خویش 
هدایت کنند تــا یک دولت موقت 
مردمی بتواند برای ســامان دادن 
به اوضاع آشــفته ی کشور، تامین 
امنیــت مرزها و نیــز فراهم کردن 
شرایط برگزاری انتخابات آزاد کوشا 

باشد. 
در سناریو دوم نیــز نباید در تله ی 
جنگ میهنی قالبــی رژیم و نه در 
دام جنگ رهایبخش دشمنان آن 
افتاد. هر نوع سناریو جنگی با هر 
توجیهی که باشــد هیچ نتیجه ای 
جز نابــودی ایران و ایرانی نخواهد 

داشت. 
هــدف باید فقط یک چیز باشــد و 

آن هم کنار زدن حکومت اسالمی 
در تمامیت خود و به دست گرفتن 
قدرت توســط یک دولــت موقت 

مورد قبول مردم باشد. 
امــر آماده ســازی ایــن دو مهم به 
ویژه توســط جمع های ســازمان 
یافته ی مردمی در داخل و تشکل 
های سیاسی دمکراتیک در خارج 
از کشــور میســر اســت. درداخل 
کشــور شــهروندان بایــد خــود را 
در جمــع هــای کوچــک و بزرگ 
شهروندی ســازماندهی کنند و با 
هم بــه کار گروهــی در حوزه های 
مختلف بپردازند و آماده باشــند تا 
با از هم پاشــیدن دولت اسالمی، 
کنترل ومدیریت شــهر و روستا و 
اوضاع عمومی کشــور را به دست 
گیرنــد. در خــارج از کشــور نیــز 
احزاب و ســازمان هــا باید بتوانند 
خود را به همدیگر نزدیک تر کرده 
و در قالب جریانات متحد مردمی 
برای پذیرش مســئولیت سنگین 
جایگزینــی دولــت فروپاشــیده ی 

جمهوری اسالمی آماده شوند. 
ایــن احزاب و ســازمان ها در حال 
حاضــر نیــاز مبرمی به پشــتیبانی 
هموطنــان مقیم خارج از کشــور 
دارنــد. آنها بــرای موفقیت در این 
ماموریت خطیر به نیروی انسانی، 
منابع مالی و نیز تبلیغات گسترده 
در داخــل و خــارج نیــاز دارند. به 
همیــن خاطــر، ایــن وظیفــه ی 
هموطنان حاضر در خارج از کشور 
است  که با پیوستن به این احزاب و 
سازمان های مردمی آنها را تقویت 
کنند، با امکانات مالی خود، برای 
آنهــا، منابــع مــادی الزم جهــت 
پیشــبرد طرح جایگزین ســازی را 
تامیــن کنند و در نهایــت، در کار 
تبلیغ جریان های ســالم سیاسی 
میان ایرانیان داخل و خارج شرکت 

فعال داشته باشند. 
این تنها در سایه ی اراده ی فردی 
و تبدیل آن به اراده ی جمعی است 
که می توانیم میهنمــان را نجات 

دهیم.
_________

دکتر کورش عرفانی جامعه شناس 
و عضو حزب ایران آباد است. برای 
دیدن برنامه هــای تلویزیونی وی 
www.didgah. وبســایت  از 
tv  دیــدن کنیــد. آدرس ایمیــل 
korosherfani@ :برای تمــاس

yahoo.com

انتخاب های 
رژیم ایران: 

یا فرار 
از مقابل 
شورش و 
یا جنگ و 
کودتا. 

بیماری هایی که شخصیت شما را ...   << ادامه از صفحه: 27
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»ط���ه طاه����ري« قائم مقام)دبيركل س�تاد 
مبارزه با مواد مخدر( آمارهاي تلخي از شناسايي 
كودك معتاد پنج س�اله مي دهد. او البته تأكيد مي كند كه 
آم�ار اين كودكان زياد نيس�ت. كودكاني معتاد در مناطق 
آلوده حضور دارند كه سن و سال برخي از آن ها به ۵ و ۷ 
س�ال هم مي رسد. اما يك مس�أله ديگر را هم مي گويد: 
»كودكان معتاد در ايران داراي والدين معتاد هستند كه در 

جمع آن ها معتاد شده اند.«

گــــــزارش  سال نوزدهم  شماره 5538 
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 توقف ایدز 
 درخوان اول

پیشگیری
 زهراكشوري

»مين�و محرز« رئيس مركز تحقيقات ايدز كش�ور از ورود ايران به موج چهارم ايدز خبر 
مي ده�د. موج�ي تركيبي  كه از راه جنس�ي و تزريقي مبتاليان به اي�ن بيماري دردناك را 
افزايش مي دهد. او بيش از هرچيزي روي آموزش مداوم ايدز در وزارت آموزش و پرورش و 
صدا و سيما تأكيد مي كند. آموزش و پرورشي كه تاكنون نتوانسته نقش مثبتي در جلوگيري 

از اعتياد دانش آموزان داشته باشد.
  اين وزارتخانه سال گذشته حتي حاضر نبود درباره شيوع اعتياد در ميان دانش آموزان 
صحب�ت كند و هم�اره ورود مطبوعات ب�ه اين مقوله را نق�د مي كرد. اي�ن درحالي بود كه 
آمارهاي رس�مي، ش�مار دانش آموزان معتاد  شناسايي شده  پيش از 8 ساله گذشته را  30 
هزار نفر اعالم كرده بود. او وزيردولتي بود كه روز ايدز را در ميان بهت همگان از >تقويم< 
خط زد. بيماري كه به گفته حس�ن هاش�مي وزير بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كي  با 
پنهان�كاري تبديل به يك تابو ش�ده تا همچنان قرباني بگيرد.  با اين وجود فش�ارها باعث 
ش�د تا از دو س�ال پيش ايدز راهي به درس زيس�ت شناس�ي دانش آموزان اول دبيرستان 
پي�دا كند.  هرچند دبيران اي�ن دوره از جمله »محمدرضا نيك نژاد« اعتقاد دارند آنچه در 
اي�ن كتاب به دانش آموزان ارائه مي ش�ود،اطالعي درباره چگونگي جلوگيري از ابتال به اين 

بيماري مهلك به آنها نمي دهد.
 كتابي كه در آخرين برگ آن به معلم گوش�زد مي ش�ود طرح س�ؤال درب�اره ايدز مجاز 
نيس�ت! مسأله ايدز درحالي به صورت ناقص به دبيرس�تان راه يافته كه كاهش سن اعتياد 
در ميان كودكان و نوجوانان بس�ياري را به اين نتيجه رس�انده كه ايدز بايد به كتب سطوح 
پايين ت�ر هم برود البته به گونه اي كه بتوان�د مخاطب را از خطر بيماري ايذر آگاه كند.  اما 
اين س�ؤال هم بي پاس�خ مي ماند كه جامعه ايران تا چه زماني مي خواهد هزينه پنهانكاري 

درباره پديده هاي  اجتماعي را بدهد؟

 افقي:
1- ي��ار نعلبكي – عمل��ي براي رفع 

سرماخوردگي 
2- ياري و كمك – فرو ريختن 

3- عنص��ر ش��يميايي – قس��مت 
كوهستاني گيالن – سردسته غالت 
4- يار ويس – كش��وري در آسيا كه 
به جهت دارا بودن شهرهاي زيارتي 
براي مس��لمانان مهم تلقي مي شود 

– نمو 
5- آشكار – چك مسافرتي – كشور 

ديگري در آسيا 
6- سوره نود و دوم قرآن كه 21 آيه 

دارد – سوار نيست – كاركنان 
7- سعي – 92 سانتيمتر – پرچم 

8- ضمير متصل دوم ش��خص مفرد 
– باز هم پرچم – رشته پهن – طرز 

پوشاك 
9- سبزي ضد سرطان – گازي غير 

قابل رويت – شجاع، نترس
10- تهمت – هماهنگ، جور – شهر آرزو 

11- پلكان زين – نوعي ساز – مستحضر، واقف 
12- سخنان بيمارگونه – گوهرها – از ارتفاعات همدان  

13- برتري – نيمه گرم – عدد ورزشي 
14- عاشقي و شيفتگي – غده فوق كليه 

15- نوعي اختالل بينايي – دوره تحصيلي ابتدايي
 عمودي:

1- نماينده وزن 120 كيلوگرم كشورمان در رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان 
كه چند هفته پيش مدال طالي سنگين وزن را بر گردن آويخت – پراكندگي 

2- برادر مادر – گونه اي آسانسور هوايي 
3- انتها – كشوري در اروپا – گاز مرداب – خرس فلكي 

4- بازيگر فيلم هاي خنده  دار – عضو صورت – مايه حيات – با منال آيد
5- نام روبن ستاره بايرن – عاقبت – مقابل كلي 

6- ني توخالي – نوعي پيراهن آستين كوتاه – كليد خودرو 
7- همخانه – شهري در استان خراسان جنوبي 

8- ويتاميني در عدس – بيابان – سخن نغز – مادر عرب
9- از تقسيمات ارتشي – شهري در استان لرستان 

10- پ��اي ثاب��ت بس��تني – 
س��ومين ش��هر وس��يع استان 

گيالن – لقب اروپايي 
11- يكي از وس��ايل آش��پزي 
– دادگس��تري – از صور فلكي 

جنوبي 
12- ع��دد ترتيب��ي – ام��ر به 
گفتن – افزوني – كربن خالص 
 – ش��ود  آدم  كم مان��ده   -13
اس��لوب – آبگوش��ت روسي – 

لنگه در 
14- محصل – نظير 

15- اثر رطوبت – گير افتادن و 
گرفتار شدن

 افقي:
1- فيلم��ي روي پرده س��ينما با 
هنرنمايي اكبر عب��دي و مهران 

رجبي – رنجيدن 
2- ميوه اي معطر – گذرنامه 

3- ح��رص و طم��ع – دوري از 
مسابقه – سند 

4- صفت چاي – نوعي ياقوت – 
مجموعه گلبرگ ها 

5- فطري و غريزي – شبيه خواني 
– يكي از 31 استان ايران 

6- ماندگ��ي – ام��داد غيب��ي – 
كفش 

7- گس��تره بزرگ آب��ي – غذاي 
سنتي – جغد

8- عن��اد،  سرس��ختي – نوع��ي 
نارنگي – وس��يله پ��رواز – آقاي 

آلماني 
9- قالب – رهبر حزب – يكي از 

فلزات نمكي 
10- جانشيني – اثري از فرناندز موراتين اسپانيايي – واحد شمارش اسب 

11- نه سرد نه گرم – پوست دباغي شده – جزيره فرانسه 
12- گوارا – از جان گذشته – واحد انرژي 

13- شكوه – رشك برنده – قعر 
14- بستني خوشمزه – جنگجوي برجسته 

15- سريالي از سيروس مقدم – خلقت
 عمودي:

1- نوازنده سه تار ايران – طايفه غرب كشورمان 
2- عضوي درون دهان – كمدين بنام امريكا 

3- پنج آذري – مركز فرماندهي – موزيك نظامي – اثر ساموئل بكت
4- كاشف گردش خون – شهر رازي – شهر خرما – دانه نهانزا 

5- وردك – محدوده اي شامل چند شهر – فدراسيون شنا 
6- پايتخت باستاني اروپا – جبران كردن – چاره 

7- مالي كه امانت نزد كسي بگذارند – علم سخنوري 
8- دختر – شوخي – سنگ انداز – قلم انگليسي 

9- دارايي كسي – بو 
10- راه پرپيچ و خم كوه – از مراكز استاني – كلمه شرط 

11- ن��ام گاگارين – تكيه 
دادن – ضد خسوف 

12- قوچ – حرف هجدهم 
الفباي ابجد – حرف صليب 

– ردياب 
13- ماضي شدن – دل انگيز 

– گوزن – گياه توخالي 
14- نام كوهي در شهرستان 
آبدانان استان ايالم – نوعي 
نماي��ش ش��امل مكالمه و 

آوازهاي سبك دل انگيز 
15- مثل و مانند – اثري از 

فردريك نيچه
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 محرك هاي مرگ آور 
مين��و مح��رز م��ی گوي��د: > اكثر 
جوان��ان زمان��ي ك��ه به م��ا مراجعه 
مي كنند مواد محرك را نمي شناسند 
بلكه فقط اين مواد را عاملي نشاط آور 
مي دانن��د. < هرچند »ط��ه طاهري« 
قائم مقام)دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر( آمارهاي تلخي از شناس��ايي 
كودكان معتاد پنج ساله مي دهد. اما 
تأكيد مي كند كه آم��ار اين كودكان 
زي��اد نيس��ت؛ >كودكاني معت��اد در 
مناطق آلوده حضور دارند كه س��ن و 
سال برخي از آن ها به ۵ و ۷ سال هم 
مي رسد.< او اما يك مسأله ديگر را هم 
مي گوي��د: »كودكان معت��اد در ايران 
داراي والدي��ن معتاد هس��تند كه در 
جمع آن ها معتاد ش��ده اند.« چند ماه 
پيش عكسي از يك خانواده روستايي 
در كرمانشاه روي سايت هاي خارجي 
رف��ت كه در آن، خان��واده و كودكان 
چند س��اله در كنار هم م��واد مخدر 
مي كشيدند. مجلس��ي خانوادگي كه 
در آن بزرگتر ها س��اقي كودكان چند 
ساله اي ش��ده بودند كه نمي دانستند 
سرنوش��ت آن ها با دود غليظ اعتياد 
گره خورده است. مسأله وقتي حادتر 
مي شود كه عبدالرضا رحماني فضلي 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از 
درگيري مس��تقيم 6 ميليون نفر در 
كش��ور با مواد مخدر خب��ر مي دهد.  
سيد حسن هاش��مي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي نيز نسبت 
ب��ه ش��يوع 40 برابري ابت��ال به ايدز 
در ك��ودكان كار هش��دار مي ده��د و 
مي گوي��د: »در ايران چرخ��ه انتقال 
عفون��ت از تزريقي به رفت��ار پرخطر 

جنسي تغيير كرده است.«

 برنامه هايي كه رنگ باخت
دولت دهم تنها روز ايدز را از تقويم 
ملي خط نزد، بلكه برنامه هايي كه بايد 
براي كاهش آسيب ها اجرا مي كرد را 
نيز كنار گذاشت. مينو محرز كمرنگ 
ش��دن برنامه هاي كاهش آسيب ها را 
باعث ايجاد موج چهارم ايدز در ميان 

معتادان مي داند.
بس��يار  را  وضعي��ت  مح��رز   
و  مي كن��د  توصي��ف  نگران كنن��ده 
مي گويد: »برنامه هايي كه در سال هاي 
قبل ب��ا عن��وان نصب دس��تگاه هاي 
خودپرداز لوازم پيشگيري مطرح بود 

بايد مجدداً فعال شوند.
 كاه��ش آس��يب به معن��ي دادن 
وسايل پيش��گيري اين بيماري از راه 
جنس��ي و توزيع س��رنگ ب��ه صورت 
مجاني اس��ت.< مسأله اي كه  هاشمي 
ه��م روي آن تأكي��د مي كند.  محرز 
فقط  اين ك��ه  همچني��ن مي گوي��د> 
مت��ادون به معت��ادان بدهي��م ديگر 
جوابگ��و نيس��ت چ��را ك��ه در ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی، بچه هاي 
خوب و بد مطرح نيس��تند.< هرچند 
خوران��دن متادون به معت��ادان براي 
ترك اعتياد خود جاي سؤال بسياري 
دارد. بسياري از متادون به عنوان يك 
م��واد مخدر ياد مي كنن��د و احتمال 
مي دهن��د ك��ه مت��ادون ه��م همان 
مس��يري را در پيش بگيرد كه پيشتر 

»هروئين« رفته بود.  
در گذش��ته هم  تبليغ��ات فراوان 
و گوش��خراش كش��ف ي��ك داروي 
جدي��د درمان قطعي و آس��ان اعتياد 
و همچني��ن بيماري ه��اي اعصاب و 
روان، هم��ه اروپا و س��پس دنيا را فرا 
گرفت��ه بود، در حالي ك��ه آن داروي 
جادويي چي��زي نبود جز »هروئين«. 
توزي��ع بي رويه  آن در ميان بيماران، 
تبليغ��ات فراوان ب��راي  مصرف آن و 
يادآوري اي��ن نكته كه تنه��ا راهكار 
قطع��ي درمان اعتياد اس��ت، موجب 
رواج يكي از كش��نده ترين مخدرهاي 
دنيا ش��د كه همه ج��وره )خوراكي، 
تدخيني، مش��امي و تزريق��ي( قابل 
مصرف است؛ اشتباهي كه بعد ها خود 

محققان به آن اعتراف كردند. 

اول   كت�اب زيس�ت شناس�ي 
دبيرستان

محمدچيني��ان مدي��ر كل دفت��ر 
س��المت وزارت آم��وزش و پ��رورش 
مي گويد كه در كتاب زيست شناسي 
دانش آموزان اول دبيرستان در فصلي 
با عنوان »سالمت و بيماري«، تعريف 
ايدز، تاريخچه ايدز در ايران، راه هاي 
ورود وي��روس به ب��دن و دليل ايجاد 
نقص در ايمني بدن، نشانه هاي ايدز، 
تش��خيص اچ آي وي، درمان، سالمت 
رفتاري و راه هاي پيش��گيري، مطرح 

شده است.
آن ط��ور ك��ه او مي گوي��د وزارت 
آم��وزش و پ��رورش  ب��ا هم��كاري 
صندوق جهاني و س��اير  دس��تگاه ها 
در دو برنامه پنج س��اله فعاليت هايي 
را ب��راي تحق��ق اه��داف برنامه ملي 
اس��تراتژيك مب��ارزه ب��ا اي��دز آغاز 
كرده اس��ت. چينيان از تهيه كتابچه 
پيش��گيري از ايدز براي دانش آموزان 
دبيرس��تاني، پيش دانشگاهي و فني و 
حرفه اي در سال ۱۳۹۲ خبر مي دهد 

ام��ا اين كتابچه فقط در ۱۱ اس��تان 
كشور توزيع شده است.

 او مي گويد اين 11 استان نيازمند 
توجه بيش��تري بوده اند. البته نامي از 

اين استان ها نمي برد. 
بر اس��اس آخري��ن آم��ار وزارت 
بهداش��ت اي��ران تع��داد مبتالي��ان 
شناسايي ش��ده تا اول مهر ماه بيش 
از ۲۷ ه��زار نفر اس��ت. آم��ار واقعي 
 مبتالي��ان به اين ويروس در كش��ور

 ۹۰ هزار نفر برآورد ش��ده اس��ت كه 
نسبت به سال ۱۳۸۰، حدود ۹ برابر 

افزايش يافته است.

   اي�دز از طري�ق ه�وا منتقل 
نمي شود

هرچند ورود ايدز به كتب درسي 
باعث اميدواري بس��ياري به برخورد 
واقع��ي با يك بيم��اري مهلك كه در 

فرهنگ ما »جرم« تلقي مي شود شده 
اما خبرهاي رسيده از دبيرستان هاي 
كش��ور مي گوي��د در فص��ل هفتمي 
كه ب��ه اي��دز اختصاص داده ش��ده، 
در م��ورد پيش��گيري هي��چ اطالعي 
ب��ه دانش آم��وز نمي دهد.  ب��ه گفته  
محمدرضا نيك نژاد به نظر مي رس��د 
صحبت از ايدز در اين كتاب درس��ي 
تنها يك رفع مسئوليت و راهي براي 
كاهش فش��ار ها به آموزش وپرورش 
در اي��ن زمينه بوده اس��ت. درحالي 
كه وزير بهداش��ت ادام��ه پنهانكاري 
ه��ا در مواجه��ه با بيم��ارن مبتال به 
اي��دز را باع��ث افزايش ابت��ال به اين 
بيم��اري مي داند و  بر لزوم آموزش و 
اطالع رساني صحيح در مورد آن تأكيد 

دارد، اما آنچه درباره ايدز به مدارس 
راه يافته هيچ كمكي به پيش��گيري 
آن نمي كن��د. به گفت��ه نيك نژاد در 
صفحات مربوط به بيماري ايدز هيچ 
اش��اره اي به روش هاي پيشگيري از 
اين بيماري نش��ده و تنها به راه هاي 
انتق��ال اي��دز و عالئم اي��ن بيماري 
پرداخته شده اس��ت. او مي گويد دو 
سال اس��ت كه اين مباحث به كتاب 
زيست شناس��ي س��ال اول متوسطه 
وارد ش��ده اما چي��زي جز بحث هاي 

ناكارآمد نيست.
 ب��ه گفت��ه نيک ن��ژاد: »در فصل 
آخر كتاب زيست شناس��ي سال اول 
متوس��طه فصل��ي به نام س��المتي و 
بيم��اري در۲۰ صفحه وجود دارد كه 
اعتياد ۴ صفحه و ايدز ۶ صفحه از آن 
را به خود اختصاص داده است.« او به 
يك نكته ديگر هم اشاره مي كند. در 

صفحات ابتدايي  آخرين فصل كتاب 
زيست اول دبيرستان آمده كه  طرح 
س��ؤال از اين بخ��ش در آزمون هاي 
پاياني مجاز نيس��ت. با توجه به درج 
اين جمله در ابتداي صفحات مربوط 
به ايدز، كالس هاي ش��لوغ و صحبت 
در رابطه با اين بيماري كه به مسائل 
جنس��ي نيز ربط پي��دا مي كند معلم 
ترجي��ح مي دهد كه اصاًل وارد چنين 

بحثي نشود. 
نيك ن��ژاد مي گوي��د مؤلف��ان اين 
كت��اب تنه��ا  زحمت كش��يده اند و 
براس��اس پژوهش هاي انج��ام گرفته 
نوش��ته اند ك��ه ايدز از راه ه��وا، غذا، 
گ��زش حش��رات، صحب��ت ك��ردن، 
منتق��ل  ادرار  و  ب��زاق  روبوس��ي، 

نمي ش��ود:»اين درحالي است كه در 
صفحات مربوط به بيم��اري ايدز در 
اين فصل هيچ اشاره اي به روش هاي 
پيشگيري از اين بيماري نشده و تنها 
ب��ه راههاي انتقال اي��دز و عالئم اين 
بيماري پرداخته شده است.« او تأكيد 
مي كن��د دانش آموزان باي��د راه هاي 
پيش��گيري از ايدز را آموزش ببينند. 
آم��وزش پرورش درحالي در حد رفع 
تكليف وارد ماجرا مي ش��ود كه  وزير 
بهداش��ت با انتقاد از ن��وع برخورد با 
بيماری ايدز مي گويد: »سالها سخن 
گفتن از ايدز در رسانه هاي جمعي را 
اجازه نمي داديم. ام��روز نيز به دليل 
توس��ل به روش هاي غيرعلمي براي 
تبلي��غ روش هاي پيش��گيري از اين 
بيم��اري و كنت��رل آن، اغل��ب مردم 
از اي��ن بيماري وحش��ت دارند و اين 
تصوي��ري اس��ت كه با  رس��انه ها در 

ذهن مردم و فكر مردم نشانده ايم.«
 به گفته او اطالعات نادرست بعضًا 
س��بب مي شود كه ايدز با هنجارهاي 
رفت��اري گره خ��ورده و در نهايت به 

تابو تبديل شود. 
»پنهانكاري  هاش��مي مي گوي��د: 
دس��ته جمعي مي��ان مبتالي��ان به 
دليل نگاه منف��ي در افكار عمومي و 
توس��عه روابط پرخطر از سوي ديگر 
س��بب ش��ده كه در طول 11 س��ال 
آمار ايدز در كشور به 9 برابر افزايش 
ياب��د.«  آمارهاي »انجم��ن حمايت 
و ي��اري آس��يب دي��دگان اجتماعي 
مركز البرز«  نشان مي دهد كه  زنان 
سرپرس��ت خانواري ك��ه اين انجمن 
تحت حمايت قرار داده  بعد از مرگ 
همسرانش��ان متوج��ه ش��ده اند، كه 
همسرش��ان مبتال به ايدز بوده است. 
البته مس��أله ديگري هم وجود دارد 
كه اجازه نمي دهد آمار واقعي ناش��ي 
از مرگ و مير در ايران خود را نشان 
بده��د  و آن ثبت مرگ افراد به علت  

ايست قلبي است.

 ايدز باالتر از تورم
به گفته هاش��مي با كمي اغماض 
مي توان گف��ت اين بيماري س��االنه 
ح��دود 80 درص��د افزايش داش��ته 
اس��ت، يعني خيلي بيشتر از اعداد و 
ارق��ام مربوط به تورم، افزايش قيمت 
مس��كن و غيره. اين در حالي اس��ت 
كه بحران ها در م��ورد تورم، افزايش 
قيمت مس��كن و... را ب��ه راحتي در 
رس��انه ها عن��وان مي كني��م ام��ا در 
مورد درصد ابت��ال به ايدز پنهانكاري 

بسياري داشته ايم.
 او اعتقاد دارد كه بيشتر از تالش 
براي كش��ف دارو و درمان ايدز، الزم 
اس��ت همت جمع��ي  ب��راي يافتن 
راهكارهاي��ي براي كنترل پيش��رفت 
اين بيماري و كند شدن سير ابتالي 
درمان،  باش��يم:»برخالف  داشته  آن 
انتق��ال اين بيماري بس��يار  راه هاي 
سريع شناس��ايي ش��دند و تستهاي 

تشخيص كشف شدند. 
ما نيز با تأخير زيادي توانس��تيم 
اين مباحث را در كشور اجرايي كنيم 

گرچه متأس��فانه هن��وز امكانات به 
صورت كامل در دسترس نيست.«

 از بسترهاي اجتماعي كنترل 
ايدز غافليم

هاشمي با تأكيد بر لزوم استفاده 

از بس��ترهاي اجتماعي ب��ه منظور 
كنت��رل بيم��اري اي��دز مي گوي��د: 
»تجرب��ه عم��وم م��ردم در مواجهه 
با ايدز بس��يار ك��م و اين موضوع به 
پنهان��كاري وس��يع بيم��اران دامن 
مي زند تا زماني كه اين تابو شكسته 

نش��ود كنت��رل روند صع��ودي ايدز 
ميس��ر نخواهد ش��د و با پاك كردن 
افزوده  صورت مس��أله مش��كالتمان 
ش��ده اس��ت.« او اعتقاد دارد ابتال به 
ايدز  به رفتارهاي پنهان مردم بويژه 
رفتارهاي پرخطر جنسي در نوجوانان 
و جوانان، مصرف مواد مخدر تزريقي 
و محرك ها مربوط مي شود، بنابراين 
باي��د نظارت ه��ا و اطالع رس��اني ها 
دقيق و ش��فاف باشند و ارائه خدمات 

استمرار داشته باشد.

 توسعه قارچ گونه ايدز
هاش��مي خب��ر تلخ ديگ��ري هم 
مي ده��د. كمپ هاي اعتيادي كه قرار 
اس��ت معتادان را از چن��گال  اعتياد 
نجات بده��د خود  يكي از محل هاي 

توسعه اعتياد است.
 زندان ه��ا ه��م همي��ن نقش تلخ 
را ب��ازي مي كنند. آماره��اي انجمن 
حماي��ت و ي��اري آس��يب دي��دگان 
اجتماعي مركز البرز هم اين مس��أله 
تأيي��د مي كن��د. آن ها ي��ك نكته را 
گوش��زد مي كنند كه باعث مي ش��ود 
ش��مار زن��ان بيگن��اه مبتال ب��ه ايدز 
افزاي��ش يابد.  زناني ك��ه در مالقات 
شرعي با همس��ران خود در زندان ها 
مبتال مي ش��وند. بيماري كه مي تواند  
پس از ابت��الي م��ادر از طريق مادر 

جنين را هم آلوده كند. 
زنان��ي ك��ه بع��د از ابت��ال مجبور 
مي ش��وند حت��ي بيماري خ��ود را از 
خانواده و بس��تگان درجه يك پنهان 
كنن��د. يعن��ي اي��دزي ك��ه از ي��ك 
همس��ر معتاد به آن ها رسيده نه تنها 
همسرشان را مي كش��د كه با انتقال 
بيماري به آنها، خان��واده و اطرافيان 
را هم از آن ها دور مي كند. اما مشكل 
فقط ترس اطرافياني كه از اصل ماجرا 
خبر دارند نيست بلكه نگاه بد جامعه 
به مبتاليان به اي��دز از ديگر عواملي 
است كه  آن ها را اذيت مي كند. همه 
اين خطره��ا از س��مت زنداني هايي 
مي آيد كه مس��ئوالن تا چند س��ال 
پيش كالس هاي مشاوره اي براي شان 
مي گذاش��تند تا با خط��رات محيطي 
ك��ه در آن زندگ��ي مي كنند، آش��نا 
ش��وند. اما اين كالس ها هم در دولت 

گذشته برچيده شد.

آن طور كه وزير بهداشت مي گويد: 
»در اي��ران چرخه انتق��ال عفونت از 
روش مواد مخدر تزريق��ي به انتقال 
از طريق تماس جنسي پرخطر تغيير 
يافته اس��ت. هرچند در زمينه انتقال 
اين بيم��اري از طريق اعتياد تزريقي 
در دوره اي نتاي��ج خوب��ي در كاهش 
آمارها داشتيم اما نبايد از افراد معتاد 
و كس��اني كه م��واد مخ��در تزريقي 
اس��تفاده مي كنن��د، غافل ش��د.« او 
همچنين تأكيد مي كند كه بايد  روي 
مراقبت از  زندان ها و محيط هايي كه 
اي��ن اف��راد تجمع بيش��تري دارند با 

شدت بيشتري نظارت داشت. 

 كودكان كار!
اين تنها دانش آموزان نيستندكه به 
مراقبت و دلس��وزي بدون پنهانكاري 
ني��از دارند. كودكان كار  هم از جمله 
گروه هاي هس��تند كه آمارهاي وزير 
بهداشت نشان مي دهد ايدز در آن ها 
40 برابر متوسط شيوع آن در جامعه 
اس��ت. او ابتالي 5 درصدي كودكان 
كار را يك آمار هشداردهنده مي داند 
و مي گويد:»در اين راس��تا نمي توان 
تمام افراد جامعه را چك كرد اما بايد 

گلوگاه ها حتمًا كنترل شوند.«
به گفته هاش��مي؛ متولي مس��أله 
ايدز وزارت بهداش��ت نيس��ت. او اين 
وزارتخان��ه را  متول��ي تش��خيص و 
درم��ان بيماري مي دان��د و مي گويد: 
»همه بايد باور كنند كه اين مش��كل 

جدي كشور است.
رفت��ار  بيم��اري  اي��ن  معل��ول   
اجتماعي كش��ور است و نقش وزارت 
بهداش��ت در موارد تعريف شده، كم 
اس��ت. بايد نگراني هاي مردم در اين 
زمينه برطرف شود و امكانات مربوطه 
گسترش يابد.« به گفته او  بايد وسايل 
پيش��گيري از اين بيماري به صورت 
ارزان يا رايگان در اختيار مردم باشد. 
عدم پنهانكاري و اطالع رساني صحيح 
در اي��ن زمينه كمك كنن��ده خواهد 
ب��ود. آمارهاي نگران كنن��ده اعتياد و 
ايدز در جامعه يك سؤال بزرگ را در 
ذه��ن افكارعمومي مي كارد؛ نتيجه و 
محصول اين همه پنهانکاري چيست؟ 
آيا با پنهان كاري سرعت شيوع اعتياد 

و ايدز كاهش مي يابد؟ 
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همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش رانندگی 
نینــا ............................................. 513-5752  

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
سیامک نصر . .................................. 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
931-2888 ............................ .Westmount

 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 
لی لی صمیمی . .......................... 825-3170

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
ـِت ............................................. 845-5959    ن
آپادانا ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................ 289-9011  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561

نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  
 مسعودنصر . .................................. 571-6592 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
مکیک. ............................................ 373-5777  
بنیاد سخن آزاد. ........................... 944-8111  
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 
موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک. ......................... 827-6329 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765

یکتا......................... 439-8501  دارالترجمه 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
حسین خردبین. .......................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

خشکشویی 
اکســپرس. ................................ 889-7392  

داروخــانه 
لوئیزداداش زاده. ........................... 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
آنیکــس ..................................... 585-2029
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ................................  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
یاس................................................   483-0303  
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولی........................................... 483-0000 
کوپولی)2(.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
بینو. .................................................. 728-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 

فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کامپیــو تر 
649-9366  ................................... EvolWeb

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وبسایت
  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی
649-9366  ................................... EvolWeb

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه 

افغان،  مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی 
و... 

وست آیلند :  آدونیس، شاتوکباب، و...
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 عادی             و                ویژه:      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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش 

دیجیتال

514-

223-
3336

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

جویـای کار
نگهداری از سالمندان 

و یا آشپزی 
در خانه شما   )مهری(

Tel.: 514-284-6607
free

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 
حســابــداری 

پیشنهاد کار
 شخص دو زبانه آشنا با
 Simply Accounting 

  Quickbooks   یا
برای کار در ناحیه  NDG مورد نیاز است. 

لطفا رزومه خود را به آدرس:
 abbas_shafiee@hotmail.com 

ارسال کنید

استخـــدام
یک شرکت تولیدی 

درجنوب مونترال
نیازمند همکاری 

تکنسین و کارگر ساده 
می باشــد. 

لطفا با تلفن های زیر تماس بگیرید: 

514-606-9007
514-949-5335

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

        Beginner level 3 (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 17th  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: (places are limited)

(514) 274-8117

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

استخدام
CASHIER

Marche Bonaventure
به یک نفر صندوقدار 

دوزبانه - با تجربه 
در مرکز شهر مونتریال 

نیازمندیم. 
 لطفا پیام بگذارید )جواد(
Tel.: 514-912-4448 

azfeb15
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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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

۰۰۰ توسط : داتیس پناهی  ۰۰۰
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

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 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،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 ۸ 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 2۰ 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 1۰ سال سابقه حرفه ای
Tel.: 438-995-2066 

2dec01P

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی 

فروش 44 متر مغازه نوساز با همه امکانات و پارکینگ اختصاصی 
آدرس: شریعتی بین طالقانی و سمیه 

لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید: )خانم مدنی(
(416) 948-4317  

azjune’15U)

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، مدیکال کارت،  
PR  و کـــارت     

  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 
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 ۷۰ 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.

113
خطبه

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

افزایش چشمگیر شکایت کانادایی ها از 
شرکتهای مخابراتی

نهاد نظارت کننده بر 
شکایات کانادایی ها از 
شرکتهای مخابراتی از 
افزایش چشمگیر این 
شکایت ها ابراز نگرانی 

کرد.
بر اســاس تــازه ترین 
کمیســیون  گــزارش 
شکایات سرویس های 

تلویزیونی -مخابراتی ، 
از اول آگوست سال گذشته تا ۳۱ 
ژانویه امسال دقیقا 684۹ شکایت 
از شرکتهای مخابراتی به این نهاد 
رسیده که نســبت به زمان مشابه 
ســال گذشــته 7۳ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
بخشــی از این افزایش شکایات به 
این دلیل اســت که نهاد مذکور از 
اول سپتامبر سال گذشته اقدام به 

دریافت شکایت درباره سرویسهای 
تلویزیونی کرد و بیشــترین میزان 
شکایت در این مورد مربوط به حق 
اشتراک نادرست از سوی شرکتها 

بوده است .
امــا در شــرایط کلــی بیشــترین 
شــکایات بخاطــر عدم شــفافیت 
شرایط قراردادها در سرویس تلفن 
همراه اســت و پــس از آن کیفیت 

نازل سرویس اینترنت 
است که مشترکین را 

ناراضی کرده است .
اما در بین شــرکتهای 
 ، دهنــده  ســرویس 
شــرکت بل بــا فاصله 
بســیار زیاد بیشترین 
شــکایات را داشــته و 
نزدیک بــه ۳۳ درصد 
 ۲۲75 ( شــکایات  کل 
مورد ( مربوط به سرویسهای این 

شرکت است . 
پــس از آن راجرز با 707 شــکایت 
قرار می گیرددرحالیکه ۳4 درصد 
کل مشترکین در کانادا را پوشش 
مــی دهد. اما ســهم بــل تنها ۲۹ 
درصد از مشترکین سرویس تلفن 

همراه در کاناداست.

معرفی پهپــاد
  DJI Inspire 2 & Zenmuse X7

بازار خریــد و فروش پهپادها 
در کانادا حسابی داغ بوده و 
هر روز مدلهای جدیدی وارد 

بازار میشود. 
طبق گزارش »رادیو کانادا«، 
در حال حاضر در کانادا حدود 
400هــزار پهپاد وجــود دارد 
که برای مصارف شــخصی و 

تفریحی بکار میروند. 
عــالوه بر ایــن تعــداد، ۱۲5 
هزار پهپاد دیگر نیز در کشور 

وجــود دارد کــه از آنها بطور حرفه 
ای اســتفاده میگــردد. ایــن آمار 
بســیار جالب بوده و نشان دهنده 
عالقمنــدی مردم به این وســیله 

است.
در کنــار تمــام پهپادهایــی که در 
این سلســله مقاالت معرفی شده 
اند، این مقاله به معرفی یک پهپاد 
کامال حرفه ای و یک دوربین عالی 
اختصــاص دارد. ویژگیهای پهپاد 
 DJI Inspire 2 & Zenmuse
X7 بطــور خالصــه، در اینجا ذکر 

میگردد:
•  قبل از هر چیز، کیفیت بســیار 
بــاالی تصاویر دوربیــن این پهپاد 

بســیار قابــل توجــه اســت، کــه 
رزولوشــن تصویــری آن در حــد 
6K میباشــد. این دقت و کیفیت 
بــاال نتیجــه نصــب یک سنســور 
»فــول فریــم« ۳5 میلیمتری بر 
روی دســتگاه میباشد. وجود این 
سنســور بزرگ باعث میشــود که 
»نویز« تصویر تا حد بســیار قابل 

توجهی کاهش یابد. 
از همین حیث شــاید بتوانیم این 
دوربیــن پرنــده را بــا دوربینهای 
حرفه ای برند RED مقایسه کنیم 
که کیفیت تصویری بسیار باالیی 
داشــته و در پروژه های سینمایی 
اســتفاده میشــوند. ایــن دوربین 
اســت  قادر  همچنیــن 
را  تصویــری  فایلهــای 
بــا فرمــت RAW ارائه 
نمایــد. بنابرایــن به ما 
امــکان میدهد که ادیت 
و اصــالح تصاویــر ثبت 
شده را با دقت و کیفیت 
بیشــتری انجام دهیم. 
طبیعتــا انتقــال لحظه 
ای ایــن حجــم بــاالی 
تصویــر به صــورت زنده 
بــه اوپراتور، نیازمند یک 
سیستم ارســال رادیویی 
قــوی  و  ســریع  بســیار 
میباشد که در این پهپاد 
پیش بینی و بهبود یافته 

است. 

 Dynamic میــزان    •
Range نیــز در این دوربین 
بهبــود یافته و بــه میزان ۱4 
درجه است. بنابراین میتوان 
جاهــای  در  تصویربــرداری 
سایه روشن را با کیفیت باال 
و براحتی به انجام رســانده و 
جزئیات تصاویــر را در نقاط 
تاریک و خیلی روشن تصویر، 

ضبط نمود.
•  یــک ویژگــی حرفــه ای 
دیگــری که در دوربیــن این پرنده 
وجــود دارد این اســت که میتوان 
میــزان عمق میــدان تصاویر را به 
دلخــواه تغییــر داد و »پلنهــای« 

سینمایی زیبایی خلق نمود.
•  دوربین جدیدی که بر روی این 
پهپاد نصب شــده میتواند با دقت 
60 فریــم بــر ثانیــه تصویربرداری 
کند. این دقت باال در تصویربرداری 
کمک میکند بتوانیم صحنه های 
»اســلو موشــن« را بــا کیفیت و 

وضوح بسیار باالیی تولید کنیم.
•  سرعت این پهپاد بسیار باال بوده 
و معــادل ۱08 کیلومتــر در ثانیه 
اســت. همین ویژگی پهپاد را قادر 
میسازد که از سوژه های متحرک 
با ســرعت بــاال، مثال مســابقات 
و  موتورســواری  اتومبیلرانــی، 
قایقرانــی براحتی تصویــر برداری 
کند. مدت زمان رسیدن به سرعت 
حداکثر آن هم فقط 4 ثانیه است!

•  باتری دوبــل آن میتواند مدت 
زمان پرواز این دوربین پرنده را به 

۲7 دقیقه برساند.
•  این پهپاد به یک سیســتم گرم 
کننده نیز مجهز بوده و میتواند در 
سرمای کانادا براحتی دوام آورده و 
ماموریتهای محولــه را براحتی به 

انجام برساند.
•  سنســورهای تشــخیص مانــع 
در ایــن پهپاد بهبــود و تعداد آنها 
افزایش یافته تا احتمال برخورد با 
موانع در اطراف آن به حداقل خود 

برسد.  
•  برد ارســال امــواج رادیویی نیز 
نسبت به نمونه های مشابه قبلی 

افزایش یافته است.
•  ویژگی جالب دیگر این دوربین 
پرنده این اســت که مجهــز به دو 
دوربیــن میباشــد. کار دوربیــن 
اصلــی، تصویر بــرداری از ســوژه 
بــوده و دوربیــن کوچــک دوم، 
در نقش چشــم اوپراتور میباشد 
و بــه او نشــان میدهد کــه پرنده 
دقیقــا در کجا قرار گرفته اســت. 
ایــن دوربیــن دوم، زمانی به کار 
میآید که مشغول تصویر برداری 
از ســوژه هایــی هســتیم که در 
مــکان و موقعیــت خاصــی قرار 
گرفته اند. لذا الزاما نمیتوانیم با 
دوربین تصویر برداری، وضعیت 
و موقعیــت پهپــاد را در محــل 
ببینیم. به بیان دیگــر، دوربین 
اصلی تصویــر بــرداری میکند و 

دوربین دوم، جا و موقعیت پهپاد 
را به اوپراتور نشان میدهد.

•  قابلیــت تعویــض لنــز نیز یکی 
دیگر از ویژگیهای اســتثنایی این 
پهپاد اســت که باعــث تمایز آن از 
ســایر پهپادهــا میشــود. میتوان 
لنزهایی با فاصله کانونی ۱6 تا 50 
میلیمتر ســازگار با این پرنده را بر 

روی دستگاه سوار کرد.
•  یکی از مشکالت تصویربرداری 
بــا پهپادهــا این اســت کــه برخی 
اوقات بخشی از پره های پهپاد در 

باالی تصاویر ظاهر میشــوند. این 
مشــکل در این پهپــاد کامال حل 
شده است. بازوهای نگهدارنده پره 
ها، متحرک بوده و پس از شــروع 
پرواز، چند سانتیمتر به سمت باال 
حرکت میکنند. البته این ویژگی در 
مدل Inspire ۱ نیز وجود داشت 
و باعث میشود که فاصله پره های 
این پهپاد با دوربین افزایش یافته 
و در تصویــری کــه ضبط میکند، 

ظاهر نگردند.
•  دوربین این پرنده قابلیت عکاسی 

تصویــری  رزولوشــن  دارد.  هــم 
عکســهای حاصــل این پهپــاد به 
مقــدار ۲4 مگا پیکســل بــوده که 
براحتی جوابگوی عکسبرداریهای 

حرفه ای میباشد.
•  همانند بیشتر محصوالت شرکت 
DJI، این پهپاد نیز قابلیت پخش 
تصاویــر ویدئویی بصــورت زنده را 
دارد. همچنین میتوان دوربین را 
بر روی یک ســوژه متحرک، قفل 
نمود تا بطور اتوماتیک، ســوژه را 
تعقیب کــرده و تصویربــرداری را 

بطور ممتد ادامه دهد.
 ISO میزان حساســیت نــور یا  •
در دوربیــن ایــن پهپــاد بین ۱00 
تــا ۲5000 واحد میباشــد. با این 
اوصاف، میتواند در جاهای تاریک 
هم بــا کیفیت بــاال تصویربرداری 

نماید.
•  جنس بدنه دستگاه از فیبر کربن 

مقاوم و سبک میباشد.
•  قیمــت ایــن پهپــاد، دوربین و 
دســتگاه کنتــرل از دور آن قدری 
باال بوده و بســته به تعداد لنزهای 
اضافی آن بیــن ۱0000 تا ۱5000 
دالر اســت. البته با همــه توانایی 
هایی که برشمردیم، ارزش خرید 
را برای عالقمندان و تصویربرداران 

حرفه ای دارد.
•
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Quebec new immigration 
application intake rules

New rules regarding ap-
plications for a Certifi-

cat de sélection du Qué-bec 
(CSQ – Québec Selection 
Certificate) that can be 
received by the Ministère 
will be in effect from April 
1, 2018 to August 15, 2018, 
inclusive. 
These new rules pertain to 
applications submitted by 
economic immigration can-
didates (skilled workers, 
investors, entre-preneurs 
and self-employed work-
ers), as well as applica-
tions submitted under the 
Collec-tive Sponsorship 
Program.
Note that the rules regard-
ing the maximum number 
of applications received 
by the Minis-tère do not 
change Québec’s immi-
gration objectives. Conse-
quently, for 2018, Québec 
ex-pects to admit between 
49,000 and 53,000 immi-
grants.
The rules governing the in-
take and processing of ap-
plications for a certificat de 
sélection du Québec pertain 

to applications submitted 
by economic immigration 
candidates (per-manent 
workers, investors, entre-
preneurs and self-employed 
workers).
The rules regarding the 
maximum number of appli-
cations received do not re-
flect a change in Québec’s 
immigration. By limiting 
the number of applications 
received, the Ministère is 
able to process a greater 
number of pending applica-
tions and reduce processing 
times.
If you have a job offer 
validated by the Ministère 
or if you are a temporary 
resident of Québec and are 
authorized to submit an ap-
plication for a Certificat de 
sélection au Qué-bec, you 
can submit your application 
at any time.

Skilled workers
The new application intake 
rules for the 2017-2018 
Regular Skilled Worker 
Program will be maintained 
and extended until August 

15, 2018. Consequently, for 
this Program, the Ministère 
can receive up to a maxi-
mum of 5,000 applications 
for a Certificat de sélection 
du Québec (CSQ – Québec 
Selection Certificate) by 
August 15. Other details 
relating to this will be an-
nounced at a later date.
The use of the Mon projet 
Québec secure space is 
now mandatory for anyone 
submitting an application 
for a Certificat de sélec-
tion du Québec (Québec 
selection certificate) under 
the Regular Skilled Worker 
Program.

Maximum number of 
applications
The rules for receiving 
applications for the 2017-
2018 Regular Skilled 
Worker Program will be 
maintained and extended 
until August 15, 2018. 
Under this program, the 
Minis-tère can receive up 
to a maximum of 5,000 
applications for a Certificat 
de sélection du Québec by 
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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

August 15.

Reminder 
 Candidates who can sub-
mit an application at any 
time
Candidates with an em-
ployment offer validated 
by the Ministère or who 
are temporary residents of 
Québec and authorized to 
submit an application for 
a Certificat de sélection du 
Québec (CSQ – Québec 
Selection Certificate) can 
do so at any time by using 
the Mon projet Québec 
secure space.
Those who wish to submit 
an application under the 
Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ – Québec 
Experience Program) can 
also do so at any time by 
following the instructions 
related to the PEQ.

Investors, entrepreneurs and 
self-employed workers
For the period from April 
1, 2018 to August 15, 

2018, no applications for 
a Certificat de sélection 
du Québec (CSQ – Qué-
bec Selection Certificate) 
will be received under the 
In-vestors Program, the 
Entrepreneurs Program and 
the Self-Employed Workers 
Program.

Collective sponsorship
Given the large number 
of refugees whose ap-
plications are still being 
processed, the Min-istère 
has decided to extend the 
suspension of intake of new 
sponsorship applications 
al-ready in effect until June 
30, 2018. Consequently, no 
collective sponsorship ap-
plications will be received 
on or before August 15, 
2018.

Modernization of the immi-
gration system
Remember that the 
Ministère is currently 
working on modernizing 
the Québec immigra-tion 

system in order to select 
the persons who have the 
best chances of integrating 
into the Québec labour 
market. Candidates under 
the Regular Skilled Worker 
Program will be the first 
to benefit from this new 
system based on the decla-
ration of interest.
--------------
For more details on the 
new immigration applica-
tion intake rules and any 
aspects of im-migration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

در  را  مقــاالت  فارســی  ترجمــه 
وبسایت ما بخوانید

Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com
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فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692بهروز
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 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

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 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

$1100
از مونترال به تهران از 

از تهران به مونترال از 

تابستان:از مونترال به تهران از 

تــــورهای 
تفــریحی 

بیمه مسافرتی 

$1298
$850

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671


