
____________________________________________
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 

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

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

1376
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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

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

pg. 6

  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

 پیشنهادهاى سازنده خود را براى برگزارى هر چه باشکوه تر این  همایش با ما در میان بگذارید

  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم

  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم

 تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به

 تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به

این جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشد
این جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشد

 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 
 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 

  شرایط شرکت در این همایش بزرگ
 پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى 

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

فروتنفروتنفروتنفروتنفروتن

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,
Saint – Catherine st . w. & fort ,

مس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايش

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

To south on peel st  will end at place du Canada

گروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیان

      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

addio!
pg. 29, 37

Maria Cottone

علیرغم تالش گسترده البی جمهوری اسالمی، پارلمان کانادا 
سپاه پاسداران را »سازمان تروریستی« شناسایی کرد

حمایت قاطع نخست وزیر کانادا 
از قطع مذاکرات و روند عادی سازی 
روابط با جمهوری اسالمی 
pg. 9

Q



2 2PAIVAND: Vol. 25  no.1376  June 15, 2018  سال 25 شماره   1376 25  خرداد 1397 

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 تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات ۱۰۰ ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

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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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

 Starting a business in English: online/ 9 hours per week

 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship, 
 French course given by Université du Québec (all levels) __________________________________

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

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش 
هزینه هایتان کمک می کند 

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
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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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 هر شنبه و یكشنبه 
دل و جگـر 

تازه گوسفندی 
موجود می باشد

بستنی سنتی و فالوده 

و كلوچه فومن در كلبه 

عموجان خاطرات 
خوش ایران را 

زنده می كند

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 

هر شنبه و یكشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ته چین مرغ، ساندویچ های مغز، زبان، سوسیس بندری، كتلت، 
كالباس، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان 

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

با این افق سیاه و آوار ِشكست،
تا کس نَبرد گمان که پیكار گسست،

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

                                                      م. آزرم

no.  1376
Vol. 25,  June  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

حقوق بشر...  7
مژده!     مژده!

پخش مستقیم بازی های 

فوتبال جام جهانی 

در كلبه عموجان

  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

 پیشنهادهاى سازنده خود را براى برگزارى هر چه باشکوه تر این  همایش با ما در میان بگذارید

  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم

 تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به

این جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشداین جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشد

 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 

  شرایط شرکت در این همایش بزرگ

 پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى 

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

فروتنفروتنفروتنفروتنفروتن

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,

مس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايش

To south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du Canada

گروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیان

      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012      5143253012

گل نسرین
برای بانوی حقوقدان ایرانی 

در بند، نسرین ستوده

با تـوام ، با تو ای گل نسرین 
با توام ،با تو ،ای ستوده ترین

مظهـر پاکی و شکوه زنـان 
جلوه دیگری ز کوه زنـان 
انفجـار هــزار بغض ستم 

صخره های عذاب و درد و الم 
همنوای هر آنکه مظلوم است ،

گرچه دردش ز دیده مکتوم است
تو همانکو که خوانده این دفتر

گـرنهفتـه به زیــر خاکستـر
فـارغ از عـالـم تن آسایی 

راحت خویش و ازمن ومایی ،
حـامی خلق بینـوا گشتـه 

با ستمدیده همصدا گشته
رغم جـور زمانـه نامــرد ، 

مانده نستوه ،گرچه با غم ودرد
استواریت مایه فخــراست ،

گرچه دربند ، بسته اندت دست،
گل نسرین بـاغ امیـدی 

در شب تیره مان چو خورشیدی
شبنم جهانگیری

دستگیری مدافع برجسته  ی حقوق بشر
فوراً و بدون قید و شرط ستوده 

را آزاد کنید!
قوه ی قضاییه وکیل حقوق بشری حتسین شده را هدف قرار داده است

ن  ه بــا ید د
بشــر   حقــوق 
مقامات  گفــت 
 ۱۳ در  ایــران 
ژوئــن نســرین 
ستوده، یکی از 
برجســته ترین 
مدافعان حقوق 
بشــر در کشــور 
بازداشــت  را 
 . نــد ه ا د کر
ایران  مقامــات 
باید فورًا و بدون 
قید و شرط او را 

آزاد کنند.
رضا خندان، همســر ستوده، خبر 
ژوئــن   ۱۳ روز  در  را  دســتگیری 
در فیس بــوک اعالم کــرد. خندان 
همچنین به خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایســنا( گفــت مأمورانــی که 
ســتوده را بازداشــت کردنــد بــه او 
گفته اند که او به دلیل حکم ۵ سال 
حبسی که قبال برای وی غیابًا صادر 
شده اســت بازداشت شــده است، 
گرچــه مقامات ایرانی پیــش از این 
نه به او درباره ی حکم اطالعی داده 
و نــه حکــم یا محکومیــت را اعالم 
کرده بودند. او پیش از این به خاطر 
فعالیتــش ســه ســال را در زنــدان 

گذرانده بود.
ســارا لــی ویتســون، مدیــر بخش 
خاورمیانه ی دیده بان حقوق بشــر، 
گفت »نسرین ستوده یک قهرمان 
حقوق بشری است که باید به خاطر 
دفــاع خســتگی ناپذیرش از حقوق 
شــهروندان تشــویق و نــه زندانــی 
شــود«. او افزود »قوه ی قضاییه ی 

نگاه  دوبــاره  ایران 
و  تحقیرآمیــز 
ترســش از افرادی 
دنبــال  بــه  کــه 
حقــوق  حفاظــت 
را  هســتند  بشــر 
برای شهروندانش 
جامعــه ی  و 
بین المللی آشــکار 

کرده است«.
ســتوده در نوامبر 
۲۰۱۷ بــه کمپین 
در  بشــر  حقــوق 
ایــران گفت دادگاه 
انقالب زنــدان اوین 
او را احضــار کرده بوده اســت اما او 
از شــرکت در جلســه امتنــاع کرده 
است زیرا به باورش دادگاه رویه های 
قانونی را دنبال نمی کند و احساس 
می کند تحــت شــرایطی ناعادالنه 

محاکمه خواهد شد.
در طول چند ماه گذشــته ســتوده 
وکالــت چند زن را بــه عهده گرفته 
بــود کــه حجابشــان را در فضــای 
عمومی برداشته بودند تا به قوانین 
ایــران  پوشــش)حجاب( اجبــاری 
اعتــراض کننــد. او ضمنــًا از اقدام 
قوه ی قضاییه بــرای منحصر کردن 
وکالت افراد متهم به جرایم امنیتی 
به فهرستی از پیش تأیید شده و به 
شــدت محدود از وکال انتقاد کرده 

بود.
نیروهای امنیتی پیش از این ستوده 
را در ۴ ســپتامبر ۲۰۱۰ بازداشــت 
کــرده بودنــد و در ژانویــه ی ۲۰۱۱ 
شعبه ی ۲۶ دادگاه انقالب تهران او 
را به یازده ســال زندان و ممنوعیت 
از اشــتغال به وکالت برای ۲۰ سال 
محکوم کرد. اتهام ها شامل »اقدام 
علیــه امنیت ملــی«، »تبلیغ علیه 
نظــام«، و »عضویــت در کانــون 
مدافعان حقوق بشــر« می شــد که 
گروهی اســت که توســط شــیرین 
عبــادی، برنــده ی جایــزه ی صلح 

نوبل، و دیگر وکال ایجاد شده بود.
در ۱۴ ســپتامبر ۲۰۱۱ شعبه ی ۵۴ 
دادگاه تجدیدنظــر دادگاه انقــالب 
حکم ستوده را به شش سال زندان 
و ده سال ممنوعیت وکالت کاهش 
داد. در ســپتامبر ۲۰۱۳ مقامــات 
ســتوده را بــا عفــو آزاد کردنــد. در 
۳۱ اوت ۲۰۱۴ و بعــد از چندیــن 
روز تحصــن ســتوده در برابر کانون 
وکالی تهران، دادگاه انتظامی وکال 
درخواســت تجدید نظر دادســتان 
برای تعلیق پروانه وکالت ستوده را 
رد کرد و به او اجازه داد تا به فعالیت 
به عنوان یک وکیل حقوق بشــری 

بازگردد.
برای گزارش های بیشــتر دیده بان 
حقــوق بشــر دربــاره ایــران از این 

صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/mid-
dle-east/n-africa/Iran
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

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...
بالگردان

به محمود دولت آبادی
مجید نفیسی

نه! این کراوات سرخ نمی تواند
چون بالگردانی

ترا حفظ کند
و سر میِز افطاِر دولِت شرعی

از تو روشنفکری عرفی بسازد
و خواِن خونیِن والیت را

به سفره ی ساده ی بلقیس برگرداند.*

عرفی بودن
به سادگِی تراشیدن ریش

و بستن کراوات نیست
باور داشتن به جدایی دین از دولت است

ارزش نهادن به آزادی دینی و بی دینی است.

وقتی روبروی آینه
ریش می تراشیدی
و کراوات می بستی

آیا از خود نپرسیدی چرا
با تیغی به تیزی ریشتراشت

سلطانپور را پیش از تیرباران
شکنجه کردند

و با ریسمانی به درازای کراواتت
گلوی مختاری را فشردند؟

ایکاش روزه ات را
در خانه گشوده بودی
هر چند یکبار گفته ام:
"در سرزمینی که دین

برچسِب جنایتهای دولتی است
روزه خواری از روزه داری

پرمعناتر می نماید.

______________
6 ژوئن 

* بلقیس نام مادِر گل محمد در 
رمان "کلیدر" اثر دولت آبادی است.

حضور نویسنده 

نامدار »کلیدر« 

در ضیافت افطار 

روحانی پرحاشیه  

بود:

اختیارات بدون پذیرش مسئولیت!
به این ترتیب، همان طور که عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به خاطر 

بی کفایتی فتحعلی شاه قاجار بود، با خیره سری سیدعلی خامنه ای 
نیز کشورمان در نهایت ناگزیر از حتمل پذیرش شرایط سنگین و خفت بار 

دیگری خواهد شد
شهباز خنعی
shahbaznakhai8@gmail.com

۱6 خرداد - فتحعلی شــاه بی کفایت 
ترین پادشــاه قاجاریه بود که در زمان 

ســلطنت او در اثر شکست 
در جنــگ هایــی – کــه بــا 
تحریــک و فتــوای جهــاد 
آخوندها درگرفت -، ده ها 
شهر از ایران جدا و عهدنامه 
های خفــت بار ترکمانچای 
و گلســتان به ایران تحمیل 

شد.
          در دومين جنگ، پس از شکست 
نیروهای ایران قاجاری، ســپاه روسیه 
بــه تبریــز وارد شــد و قصد داشــت به 
ســوی تهران حرکت کند. دولت ایران 
چاره دیگری جز این نیافت که شرایط 
صلــح )یــا در واقع( تســلیم تحمیلی 
دولــت روســیه را بپذیــرد.  فتحعلــی 
شــاه برای اعام این خبر دســتور داد 
مراســم سام برگزار شــود. از پیش به 
جمعــی از درباریان دســتور و آموزش 
داده شــده بود کــه در برابر هر جملهء 
شــاه چه پاسخی بدهند. شاه بر تخت 
نشســت و خطاب به حاضــران گفت: 
»اگــر ما امــر دهیم که ایــات جنوب 
با ایات شــمال همکاری کنند و یک 
مرتبــه بر روس منحوس بتازند و دمار 
از روزگار ایــن قوم بی ایمــان درآورند، 
چه پیــش خواهــد آمــد؟«.  درباریان 
چاپلوس یک صدا گفتند: »بدا به حال 
روس، بــدا به حــال روس«!  شــاه باز 
پرســید: »اگر فرمان دهیم که قشون 
خراسان با قشون آذربایجان یکی شود 

و تواما بر این گروه بی دین حمله کنند 
چطــور؟«.  باز درباریان پاســخ دادند: 
»بدا به حال روس، بدا به حال روس«!

          ایــن ســئوال و جــواب هــا چند 
بار تکرار شــد تــا آن که شــاه از 
جا بلند شــد، شمشــیرخود را 
تا نیمه از غاف بیرون کشــید 
و دو بیــت شــعر رجزخوانی که 
فی البداهه ســروده بود خواند.  
درباریــان خــود را درپای تخت 
شاه انداختند و گفتند: »قربان 
]شمشــیر را[ مکش، مکش، که عالم 

زیر و رو خواهد شد!« 
          ســخنان ســیدعلی خامنــه ای 
در روز ۱۴ خــرداد در مقبــره خمینــی 
بــی شــباهت به رفتــار فتحعلی شــاه 
قاجار نیســت. این شــباهت به ویژه از 
آن رو اســت که امروز هم، مانند زمان 
فتحعلی شــاه، همهء وضعیت وخیمی 
که به وجود آمده در درجهء اول ناشــی 
از تصمیم های نادرســت و ایران بر باد 
ده شخص سیدعلی خامنه ای است و 
او آخرین کسی است که می تواند از زیر 
بار مســئولیت شانه خالی کند. بحران 
وخیــم و خطرناکی که امروز حتی یک 
پارچگی و امنیت ملی ایران را تهدید می 
کند، به خاطر خیره سری نابخردانه ای 
است که سیدعلی خامنه ای، بدون آن 
که ضرورتی ایجاب کند، به وجود آورده 

است.
          در ایــن ســخنان، )بــه نقــل از 
تارنمای رادیو زمانه( خامنه ای دستور 
داد ســازمان انــرژی اتمی به ســرعت 
مقدمــات راه انــدازی  غنــی ســازی 

اورانیوم به میزان ۱۹۰ هزار سو ]واحد 
غنــی ســازی[ را فراهم کنــد: »امروز 
برخی در کشور در صدد این هستند که 
یک شکل معیوب از برجام را به کشور 
تحمیل کنند.  یک عــده ای در داخل 
می گویند این نشود، جنگ می شود.  
نه آقا! این دروغ است، این تبلیغ به نفع 
دشمن است. ملت و دولت ایران تحمل 
نمی کند هم تحریم شود و هم "حبس 
هسته ای" باشد.  سازمان انرِژی هسته 
ای موظف اســت ســریعًا آمادگی الزم 
برای رســیدن به ۱۹۰ هزار سو را فعًا 
در چهارچوب برجام فراهم کند و برخی 
مقدمات دیگــر را که رییس جمهوری 

دستور داده از فردا آغاز کند«.
          در پی صدور این فرمان، رییس 
و ســخنگوی سازمان انرژی هسته ای 
کشــور هــم، به شــیوهء »بدا بــه حال 
روس، بــدا بــه حــال روس« درباریان 
فتحعلی شاه، اعام کردند که در اسرع 
وقت غنی سازی به میزان ۱۹۰ هزار سو 

اجرا خواهد شد!
          در سراســر ســخنان ســیدعلی 
خامنــه ای نه تنها یک کلمــه در مورد 
پذیرش مســئولیت وضعیــت وخیمی 
که ایجاد شده نیست، بلکه او موذیانه 
کوشــید بــار مســئولیت را بــه دوش 
»امام« که مرده و نمی تواند پاســخگو 
باشد بیاندازد: »ما بعد از امام همان راه 
امام را مو به مو دنبال کرده ایم و انشاء 

الله دنبال خواهیم کرد«!
          ســیدعلی خامنــه ای در جایــی 
دیگر از سخنان خود، به شیوه فتحعلی 
شاهی، به رجزخوانی و تهدید متوسل 
شد: »ســاخت موشک های گوناگون 
و اقتدار موشــکی موجب ایجاد امنیت 
در کشور است.  امروز جوانان ما کاری 
کردنــد که ما بــه قدرت اول موشــکی 

منطقه تبدیل شــده ایم و دشــمن می 
داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد«!
          نویســنده ای بــه نــام مهــران 
مصطفوی، که استاد شیمی فیزیک و 
متخصص اثرات تشعشعات هسته ای 
اســت، در مقالــه ای در تارنمای  رادیو 
زمانــه می نویســد: »ما بــه جای تلف 
کردن سرمایه های عظیم می توانستیم 
بــرای تولیــد بــرق در صنعــت نفت و 
خصوصا گاز ســرمایه گــذاری کنیم و 
برای آماده کردن آینده نیز اواًل از میزان 
مصرف بکاهیــم و ثانیًا بــه راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی بپردازیم.  پس 
اصًا نیازی نبود که برای تهیهء نیرو از 
انرژی هسته ای استفاده کنیم... برای 
هیچ کشوری به صرفه نیست که برای 
یــک یا حتــی چند نیروگاه هســته ای 
صنعت غنی سازی به راه اندازد.  مهم 
تر از همه این که ایران معادن اورانیوم 
کافــی ندارد و مجبور اســت برای غنی 
سازی اورانیوم وارد کند... معادن ایران 
اصًا جوابگــوی حتی نیاز یک نیروگاه 

هسته ای نیز نیست«.
          بــه ایــن ترتیــب، همان طور که 
عهدنامه های ترکمانچای و گلستان به 
خاطر بی کفایتی فتحعلی شــاه قاجار 
بــود، با خیره ســری ســیدعلی خامنه 
ای نیز کشــورمان در نهایــت ناگزیر از 
تحمل پذیرش شرایط سنگین و خفت 
بــار دیگری خواهد شــد که کســی نیز 
مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. این 
در حالی اســت که مسئولیت مستقیم 
ایــن وضعیت به عهــده او اســت زیرا، 
بنابر قانون اساسی معیوب و ارتجاعی 
حکومت آخوندی، اختیاراتی فراخدایی 
دارد و خیره سرانه از این اختیارات برای 
گرفتن تصمیم هایی که به سرنوشــت 
و آینــدهء بیــش از ۸۰ میلیــون تــن 
بستگی دارد استفاده می کند اما هیچ 

مسئولیتی نمی پذیرد!
•
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

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

افزایش بهای مسکن در مونتریال
ســال   ۳ در 
بهــای  گذشــته 
ماه  هر  مســکن 
افزایش و ساخت 
آن کاهش  ســاز 

یافته است.  
این  دلیل هــای 
افزایش چیست؟  
عواملــی  چــه 
باالرفتن  درایــن 
قیمت ها دخالت 

دارد؟  
درمــورد کانــدو وضعیــت چگونه 

است؟  
آیا شــما قــادر خواهید بــود خانه 

دلخواه خود را بخرید؟  
آینــده  خبرنــگار بازرگانــی گازت 
وضعیت امــاک در مونتریال را با 
آنچه در گذشته در ونکوور و تورنتو 
رخ داده مقایســه کرده اســت.  او 
می گوید: نبایــد فراموش کرد که 
مونتریــال نســبت به بقیــه نقاط 

کشور وضعیتی متمایز دارد.  
بهــای خانــه و شــمار معامــات 
درماه مه همچنــان افزایش یافته 
اســت.  ۳۹ ماه پی درپی است که 
تعداد خانه های فروخته شــده در 

مونتریال افزایش می یابد.  

دراین ماه تعداد خانه  های فروخته 
شده نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۱ درصد بیشتر شده است.  
متوســط قیمت خانه تک خانواده 
ای در ماه مه درسراســر مونتریال 
بــزرگ ۳۲۵ هــزار دالر بــوده کــه 
نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۳ 
درصد  ونســبت به ماه آوریل سال 
جاری ۲.۵۲ درصد افزایش داشته 
اســت.  بهای متوســط کاندو هم 
درمــاه مه ۲۵7 هــزار دالر بوده که 
نســبت به ماه مشــابه سال پیش 
6 درصد و نســبت به آوریل ســال 
جاری ۴.7۵ درصــد افزایش یافته 
است.  قیمت متوسط دوپلکس هم 
۵۲۰ هزار دالر بوده که نســبت به 

ماه مشــابه سال 
قبــل ۹ درصد و 
آوریل ســال  ماه 
جــاری ۴ درصد 
شــده  بیشــتر 

است.  
جزیــره  در 
مونتریــال بهای 
انــواع  متوســط 
مســکن بیشــتر 
خانــه  و  بــوده 
تک خانــواده ای 
 ۳۱۹۰6۳ کانــدو  دالر،   ۴۹۰۵۰۰
دالر و دوپلکــس ۵۵۵ هــزار دالر 
بوده اســت.  فــروش کاندو در ماه 
مــه در مــدت یک ســال ۸ درصد 
افزایــش یافته ولی نســبت به ماه 
آوریل امســال ۲ درصد کمتر شده 
است.  اما فروش خانه تک خانواده 
ای نســبت به سال قبل ۱۴ درصد 
کمتر بوده است.  تعداد خانه های 
عرضه شــده برای فــروش در یک 
ســال گذشــته ۱6 درصد ونسبت 
به ماه آوریل امســال ۳.7۹ درصد 
افزایش داشــته اســت.  این تعداد 
برای جزیره مونتریال به ترتیب ۲۰ 
و ۲.67درصد اســت.  )تلخیص از 

گازت مونتریال، 6 ژوئن ۲۰۱۸(.

افزایش مختصر نرخ بیکاری در مونتریال
بــه رغم ایــن که درماه مه شــمار 
شــغل ها در مناطق کبک رشــد 
داشته، نرخ بیکاری کمی افزایش 
یافتــه زیرا تعــداد افــرادی که در 
جستجوی شغل بوده اند بیشتر 
شده است.  این افزایش به میزان 
۳ دهم درصد بوده  ونرخ بیکاری 
را از ۵.۹ درصــد در مــاه آوریل به 

است.  این میزان نسبت به ماه مه 6.۲ درصــد در مــاه مــه رســانده 

۲۰۱7، ۲ دهم درصد کمتر است.  
افزایــش نــرخ بیــکاری درحالــی 
اســت که در ماه مه 6۵۰۰ شغل 
بیشــتر در مونتریال ایجاد شــده 
اســت.  با وجود این افزایش نرخ 
بیکاری، مونتریال برای سومین 
ماه متوالــی نرخ بیکاری کمتری 
از تورنتو دارد.  )تلخیص از گازت 

مونتریال، ۸ ژوئن ۲۰۱۸(.

برنده جایزه 60 میلیون دالری بخت آزمایی در کبک
یک گــروه ۱۰ نفری با خرید 
بلیت »لوتــو ماکس« برنده 
جایــزه 6۰ میلیــون دالری 
این بخت آزمایی شــد.  این 
گروه که ساکن دروموندویل 
هســتند، در قرعه کشی روز 
جمعــه ۸ ژوئن به این جایزه 
هنگفت دست یافتند.  عاوه 

های ۱ میلیــون دالری این بخت برایــن، 7 تــن از برنــدگان جایــزه 

آزمایــی نیز کــه در مجموع 
۲7 میلیون دالر است ساکن 
کبک هستند.  بقیه برندگان 
از اســتان هــای انتاریو، پره 
ری، بریتیش کلمبیا و استان 
های شــرقی کانادا هستند.  
مونتریــال، ۹  دو  )ژورنــال 

ژوئن ۲۰۱۸(.

تابستان امسال، جشنواره خوراک 
در خیابــــــان سنت کاترین

امســال  تابســتان 
خــوراک  جشــنواره 
»پــاس  مجتمــع  در 
خیابــان  در  دزآرتــز« 
سنت کاترین مونتریال 
برگــزار مــی شــود.  در 
ایــن جشــنواره غرفــه 
هــای متحــرک انــواع 
خــوراک هــا از ملیــت 
هــای مختلف را عرضه 

می کنند.  در این جشــنواره انواع 
تــازه ای از خوراک هــا عرضه می 
شــود که تاکنون در جشــنواره ها 

و رویدادهــای فرهنگی دیگر دیده 
نشده اســت.  برگزار کنندگان این 
جشــنواره رســتوران داران محلی 

کامیــون  صاحبــان  و 
کننــده  عرضــه  هــای 
خوراکی هستند.   مواد 
بــزرگ  هــای  شــرکت 
تولیــد مــواد خوراکــی 
نیــز بــه برگــزاری ایــن 
جشــنواره کمــک مــی 
از  مونتریــال  کننــد.  
نظر تنوع رســتوران ها 
و انــواع مــواد خوراکی 
بهتریــن  از  یکــی  شــده  عرضــه 
شهرهای کانادا است.  )مونتریال 

باگ، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸(. زنان کانادایی در معرض بیشترین خطر مرگ و 
میر ناشی از سکته مغزی

براساس گزارش اخیر بنیاد قلب و 
سکته کانادا، تنها 6۰ درصد از زنان 
کانادایی می دانند که سکته چیست 
و نشانه ها وعائم آن کدامند.  اما 
بدتر این که تنها یک ســوم از زنان 
کانادایی توانســتند حداقل یکی از 
عائم ســکته مغــزی را نام ببرند.  
بــا این که زنــان کمتــر از نیمی از 
6۲ هزار کانادایی که ســاالنه دچار 
ســکته مغزی می شوند را تشکیل 

می دهند، اما عوارض ســکته نزد 
زنــان باالتر از مردان اســت.  یکی 
از دالیل آن باالتربودن ســن زنان 
در هنگام سکته مغزی است.  این 
مســئله احتمال بهبودی شــان را 
تضعیف می کند.  مشکل بعدی، 
عدم دسترسی زنان به برنامه های 
بازپــروری وطوالنی بــودن دوران 
نقاهت اســت.  زنان باردار مصرف 
کننده قــرص های ضــد حاملگی 

حاوی اســتروژن، زنانی که به سن 
یائســگی رســیده انــد وهمچنین 
زنــان بــاالی 7۵ ســال در معرض 
بیشترین خطر قرار دارند اما عوامل 
دیگر مانند فضار خون واستعمال 
دخانیــات نزد دوجنس مشــترک 
اســت.  )تلخیص از تارنمای ایران 

جوان، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸(.

کانادا یکی از 3 میزبان مشترک جام جهانی ۲0۲6
فدراسیون بین المللی فوتبال 
گفته اســت کانادا، مکزیک و 
آمریکا به طور مشترک میزبان 
بازی های جــام جهانی ۲۰۲6 

خواهند بود.
مراکش دیگر نامــزد میزبانی 
ایــن مســابقات بود کــه رای 

کافی نیاورد.
میزبانــی مشــترک رای 67 درصد 
اعضــای فیفا را به همراه داشــت. 
مراکــش ۳۳ درصــد آرا را کســب 

کرد.
در  بــار  دو  کنــون  تــا  مکزیــک 
ســال های ۱۹7۰ و ۱۹۸6 و آمریکا 
یــک بــار در ســال ۱۹۹۴ میزبان 
جام جهانــی بوده انــد. رای گیری 
در نشســت کنگره فیفا در مسکو 

صورت گرفت.

از ۲۰۰ کشور حاضر در رای گیری، 
۱۳۴ کشــور به میزبانی مشــترک 
رای دادند و 6۵ کشــور به میزبانی 
مراکــش رای داد. توگــو بــه هیچ 

کدام از کاندیداها رای نداد.
بازی های جام جهانی ۲۰۲6 برای 
اولین بار با حضــور ۴۸ تیم برگزار 

خواهد شد.
۸۰ بازی در این جام انجام خواهد 
شــد که آمریکا میزبان 6۰ مسابقه 

و کانــادا و مکزیــک هــر کدام 
میزبان ۱۰ بازی خواهند بود.

تاثیــر  بــاره  نگرانی هایــی در 
سیاســت های دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریــکا بــر 
میزبانی مشترک این کشور با 
کانادا و مکزیک وجود داشت 
امــا او گفته بود مواضــع او به 
خصوص در باره سخت گیری های 
صدور ویزا بر بازدیدکنندگان از این 
کشــور در حین برپایی مسابقات 

تاثیر نخواهد گذاشت.
آقــای ترامــپ در نامه هایــی بــه 
مســئوالن فیفا به تجربیــات این 
بازی هــای  میزبانــی  در  کشــور 
المپیــک ۱۹۹6 و ۲۰۰۲ و جــام 

جهانی ۱۹۹۴ اشاره کرده بود.
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با تعیین وقت قبلی

»ترامپ کانادا«!
پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات انتاریو

در انتخابات استان انتاریو 
که روز پنجشنبه 7 ژوئن  
برگزار شد، حزب محافظه 
کار پیشرو به اکثریت آراء 
دست یافت و بر ۱۴ سال 
حاکمیت حــزب لیبرال 
در این اســتان پایان داد.  
حزب محافظه کار دراین 
انتخابات به اکثریتی قوی 
دســت یافــت.  درحالی 

که برای داشــتن اکثریت 
در مجلــس انتاریــو به کســب 6۳ 
کرســی در مجلــس نیــاز اســت، 
حزب محافظــه کار توانســت 7۴ 
تن از نامزدهای خود را به مجلس 
قانونگذاری انتاریو بفرستد.  داگ 
فورد، رهبر این حزب که نخســت 

وزیر آینده انتاریو خواهد بود گفت: 
»بــاور نکردنی اســت! مــن هرگز 
اعتمــادی کــه به من کــرده اید را 
فرامــوش نخواهم کــرد« و افزود: 
»شــما پیامی روشن فرســتادید.  
پیام امید و ســعادتمندی«.  آقای 

داگ فــورد، بــرادر راب 
فورد شــهردار پیشین و 
فقیــد تورنتو اســت.  او 
وعــده داده کــه مالیات 
هــا و بهــای بنزیــن را 
کاهش دهد ودر زمینه 
هــای مهم بــرای مردم 
سرمایه گذاری کند.  در 
این انتخابات، کارولین 
دان  مالرونــی، حقــوق 
و دختــر برایــن مالرونــی 
نخســت وزیر اســبق کانادا نیز از 
حوزه یورک سیمکو انتخاب شد.  
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا 
پیروزی داگ فورد را تبریک گفت.  
)تلخیــص از ژورنــال دو متــرو، ۸ 

ژوئن ۲۰۱۸(.

جمع آوری 3.8 میلیارد دالر برای 
ادامه تحصیل دختران جوان 

دولــت تــرودو ۴۰۰ میلیــون دالر 
بودجه در چهارچوب نشست جی 
7 بــرای کمک به دختــران جوان 
در کشــورهای کم توسعه تر برای 
ادامه تحصیل اختصاص می دهد.  
این پــول در اختیــار صندوقی که 
در نتیجه کارزار ۳۰ موسســه غیر 
دولتی تشــکیل می شــود قرارمی 
گیــرد.  ایــن موسســات از دولت 
ترودو درخواســت کــرده بودند که 

متحــدان خود را در جی 7 متقاعد 
کنــد که ظــرف ۳ ســال صندوقی 
بــا ۱.۳ میلیــارد دالر ایجــاد کنند 
کــه بــه میلیــون ها دختــر کمک 
کنــد  تحصیــات خــود را ادامــه 
دهنــد.  یکــی از اهــداف ایــن کار 
مقابله با نفوذ دونالد ترامپ رییس 
جمهوری آمریکا در جی 7 اســت.  
بیشــتر کشــورهای عضــو جــی 7 
درمورد ضرورت دستیابی دختران 

جوان در کشورهای توسعه نیافته 
اتفــاق نظر دارنــد.  انتظار می رود 
کــه کشــورهای عضــو جــی 7 و 
دیگر کشــورها نیز در تشکیل این 
صندوق مشارکت کنند.  روز شنبه 
۹ ژوئــن دولــت تــرودو اعام کرد 
موفق شده کشــورهای عضو جی 
7 را متقاعــد کند کــه در مجموع 
۳.۸ میلیــارد دالر بــرای کمک به 
تحصیل دختران در کشــورهایی 
که در آنهــا درگیری جریــان دارد 

اختصاص دهند.  

مشاور اقتصادی ترامپ: »ترودواز پشت به ما خنجر زد«
روز یکشنبه ۱۰ ژوئن، الری کودلو 
مشــاور ارشــد اقتصــادی دونالــد 
ترامپ تأکید کرد که: »جاســتین 
ترودو، نخست وزیر کانادا مسئول 
شکســت نشســت جی 7 اســت و 
به ما از پشــت خنجر زده است«.  

آقای کودلو در مصاحبه با شــبکه 
گفــت:  ان  ان  ســی  تلویزیونــی 
»ترودویــک کنفرانس مطبوعاتی 
برگــزار کــرد و در آن گفت که رفتار 
آمریــکا توهین آمیز بوده اســت«.  
او همچنین گفــت که دلیل رفتار 

دونالــد ترامــپ این بــوده که نمی 
خواســته در آســتانه دیدار با کیم 
جونــگ اون، رهبــر کره شــمالی، 
ضعــف نشــان دهــد«.  )الپــرس 

مونتریال، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸(.

خودداری ترامپ از امضای بیانیه مشترک جی 7
دونالــد ترامــپ رییــس جمهوری 
آمریکادر صفحه توییتر خود  ضمن 
اعام این که جاســتین تــرودودر 
کنفرانس رســانه ای خود مطالب 
نادرستی گفته، افزود که از امضای 
بیانیــه مشــترک نشســت جــی 7 
خودداری می کند.  او درحین پرواز 
به سوی سنگاپور برای دیدار با کیم 
جونــگ اون در یک توییت گفت: 
»بــه دلیل حــرف های نادرســت 
کنفرانــس  در  تــرودو  جاســتین 

مطبوعاتی و این واقعیت که کانادا 
عوارض و مالیات های سنگین بر 
روی مــواد کشــاورزی، کارگران و 
موسســات آمریکایی وضع کرده، 
من از نمایندگان آمریکا در نشست 
جی 7 خواســتم که از تأیید بیانیه 
مشترک جی 7 خودداری کنند«.  
ترامپ در توییتی دیگر نیز نوشــته 
رفتار ترودو »خیلی غیرصادقانه و 
ضعیف است.  عوارض وضع شده 
مــا ]۲۵ درصــد برای فــوالد و ۱۰ 

درصــد برای آلمینیوم[  در پاســخ 
بــه عــوارض ۲7۰ درصــدی کانادا 
بــرای فرآورده های لبنی اســت«.  
جاستین ترودو پیشتر اعام کرده 
بــود که:»بــا کمــال تأســف اما با 
قاطعیــت کامل مــا از تاریــخ اول 
ژوییــه به عنــوان مقابلــه به مثل 
روی کاالهــای آمریکایــی عوارض 
وضــع خواهیم کــرد«.  )تلخیص 
از تارنمای رادیو کانــادا، ۱۰ ژوئن 

.)۲۰۱۸

مجلس کانادا به درج سپاه پاسداران در فهرست 
گروه های تروریستی و توقف مذاکره با ایران رای داد

جــون- مجلــس   ۱۳
در  کانــادا  عــوام 
مصوبــه ای بــه توقــف 
مذاکــرات از ســرگیری 
روابــط بــا جمهــوری 
رای  ایــران  اســامی 
داده و ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی را وارد 
فهرســت گــروه هــای 

حامی تروریسم کرده است.
ایــن طــرح از ســوی نماینده 
حزب محافظه کار در مجلس 
عوام ارائه شده بود اما جاستین 
ترودو نخست وزیر کانادا که از 
حزب لیبرال است، به حمایت 
از آن قیام کرد و به دنبال رای 
مثبت او تمامی اعضای لیبرال 
کابینــه بــه طــرح رای مثبت 

دادند.
طــرح مشــابهی در این زمینه 
چنــد هفته پیش بــا مخالفت 
نخست وزیر کانادا و حزبش رو 
به رو شــد و رای نیاورده بود. 
نظام سیاســی کانادا پارلمانی 
است و مطابق آن نخست وزیر 
و اعضــای کابینــه، همزمان 
نماینــده مجلــس عــوام این 

کشور هم هستند.
کانادا در سال ۱۳۹۱ سفارتش 

را  تهــران  در 
تعطیل کــرد و با 
"عنصرنامطلوب" 
خواندن دیپلمات 
جمهوری  هــای 
ایــران  اســامی 

روابط خود را با این کشور به حالت 
تعلیق درآورد.

پس از پیروزی حســن روحانی در 
ایــران و روی کار آمدن جاســتین 
ترودو به عنوان نخست وزیر جدید 
کانــادا دو کشــور بــه از ســرگیری 
روابــط اظهــار تمایل کردنــد. در 
۵ سال گذشــته هیات هایی از دو 
کشور با هدف بهبود روابط با هم 
ماقــات کرده انــد اما نتوانســتند 
اقدامــی عملــی برای از ســرگیری 

روابط دوجانبه انجام دهند.
در حال حاضر مجلس عوام کانادا 
به مصوبه ای رای داده که نه تنها 
راه از ســرگیری روابــط دوجانبه با 
ایران را بسته، بلکه سپاه پاسداران 
را هــم بخشــی از ســاختار نظامی 

ی  ر جمهــو
در  را  اســامی 
فهرســت گــروه 
تروریستی  های 

قرار داده است.
کانادا چند هفته پیش از قطع روابط 
با ایــران، رســما این کشــور را در 

فهرست کشورهای 
تروریســم  حامــی 
قــرار داد. این اقدام 
منجــر به از دســت 
رفتن مصونیت های 
متعارف دیپلماتیک 
دولــت  مامــوران 
جمهوری اســامی 
ایران در خاک کانادا 

شده است.
دو ســال پیش دادگاهــی در کانادا 
رای داده بود که میلیون ها دالر از 
غیردیپلماتیک  دارایی های  محل 
ایران به خانواده قربانیان حمات 
گروه هــای حزب اللــه و حمــاس، 

بــر  شــود.  پرداخــت 
اســاس این رای اموال 
غیــر  دارایی هــای  و 
از  ایــران  دیپلماتیــک 
حســاب های  جملــه 
بانکــی ایــن کشــور در 
کانــادا مــی توانــد در 
خانواده هــای  اختیــار 
حمــات  قربانیــان 
حزب اللــه لبنــان و جنبــش 

فلسطینی حماس قرار  گیرد.
بیشــتر  در  کانــادا  و  ایــران 
پیــروزی  از  پــس  ســال های 
انقاب اسامی در ایران روابط 

سردی داشته اند.
این روابط در چند ســال اخیر 
و پــس از ماجــرای قتــل زهرا 
کاظمــی، عــکاس ایرانی تبــار 
مقیــم کانادا، هنــگام دیدار از 
ایــران وخامت بیشــتری پیدا 
کــرد. گزارش شــد کــه خانم 
کاظمی هنگام عکسبرداری از 
نمای خارجی زنــدان اوین در 
تهران بازداشت شد و چهارده 
اویــن  زنــدان  در  بعــد،  روز 

درگذشت.
خانم کاظمــی تابعیت دوگانه 
ایــران و کانــادا داشــت. وزیــر 
اطاعــات وقــت ایــران اخیرا 
گفته سعید مرتضوی دادستان 
وقــت تهــران عامــل قتــل خانم 

کاظمی است.
در مــاه های اخیر مقــام های قوه 
قضائیــه ایــران اعــام کردنــد که 
کاووس سیدامامی محقق ایرانی- 
کانادایی که به اتهام فعالیت هایی 
در زمینــه محیــط زیســت ایــران 
توسط ســپاه پاسداران 
اســامی  انقــاب 
بازداشــت شــده بــود، 
در زنــدان اویــن تهران 
خودکشــی کرده است. 
خانواده او خودکشی را 
محتمل نمی دانند و می 
گویند نیروهای امنیتی 
ایران با دفن پیکر آقای 
سیدامامی مانع تحقیقات 

مستقل شدند.
کانــادا میزبــان گــروه بزرگــی از 
مهاجــران ایرانــی اســت. تعــداد 
مهاجــران این کشــور در کانادا را 

۴۰۰ هزار نفر عنوان می شود.

مفاد اصلی طرح مصوب پارلمان کانادا به 
شرح زیر است:

۱: دولت کانادا هرگونه مذاکره  با جمهوری 
اسامی برای بازسازی روابط دیپلماتیک 

را فورا متوقف کند.
۲: دولت کانادا از رژیم جمهوری اسامی 
بخواهــد تا همــه شــهروندان کانادایی یا 
دارای اقامــت دائــم کانادا را کــه در ایران 
زندانــی هســتند ماننــد مریــم ممبینی، 
همسر کاووس ســیدامامی، فعال محیط 
زیست کشته شده  در زندان اوین و سعید 

ملک پور را آزاد کند.
۳: ســپاه پاسداران انقاب اسامی را فورا 
به عنوان یک نهاد تروریســتی شناسایی 

کند.
۴: در کنــار مــردم ایران بایســتد و از حق 
اساســی آزادی عقیــده، مذهــب و بیان، 
تجمعــات  آزادی  مطبوعــات،  آزادی 
مســالمت آمیز و آزادی احــزاب برای آنها 

دفاع کند.
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6 - نقدینگی باال
نقدینگی در کشــور بیش از ۱۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان است. این بدان 
معناست که اقتصاد ایران مستعد 
موج هــا و توفان هــای متعددی 
است که هر لحظه می توانند کشتی 
یا قایقی را غرق کنند؛ اگر موج این 
نقدینگی به سمت ارز برود، ارزش 
پــول ملی را از غرق مــی کند، اگر 
سراغ مسکن برود، کشتی مسکن 

را منهدم می کند و ... .
در حالی که در اقتصادهای دانش 
محــور، مــی کوشــند پــول های 
سرگردان و خرد را در قالب تعاونی 
ها، شــرکت های ســهامی، اوراق 
مشــارکت ، بــورس و ... تجمیــع 
کنند در ایران هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان پول در اندازه های 
خــرد ۴۵۵۰۰ تومانــی بیــن مردم 
پخش می شــود و مــدام نقدینگی 
بــاال مــی رود تا در نهایــت بحران 
اقتصادی به وخیم ترین حال خود 

برسد و بازگشت ناپذیر باشد.
•

7 - خروج مستمر سرمایه 
انسانی

بزرگ ترین ســرمایه هر کشوری، 
نیروی انسانی آن است. ایران مدام 
در حال خالی شدن از ظرفیت های 
انسانی اش اســت. روزگاری فقط 
متخصصان رده باال و دانشجویان 
ممتاز از کشــور می رفتنــد تا واژه 
"فرار مغزها" شــکل بگیرد و امروز 
عاوه بر فرار مغزها ، "فرار دســت 
هــا" نیــز داریــم و تکنســین ها و 
کارشناســان تجربی نیز از برقکار 
و راننده جرثقیــل و باغبان گرفته 
تــا تعمیــرکار خــودرو و بازاریاب و 

کدنویس رایانه و ... مدام از کشور 
مــی روند. همین اســت کــه اکثر 
صاحبــان کار، در اســتخدام افراد 
ماهر در رشته های مختلف مشکل 
دارند و این در حالی است که خیل 
انبوهی از متقاضیان کار در کشــور 

داریم.
•

8 - نظام آموزشی ناکارآمد
نظام آموزشــی ایران در مدرســه، 
نه مهــارت زندگی می آمــوزد و نه 
مهارتــی بــرای ورود به بــازار کار. 
دانشــگاه ها نیز عمدتًا به کارخانه 
هــای دریافــت پــول )از دولــت یا 
دانشجویان( و تولید مدرک و فارغ 
التحصیان کم سواد تبدیل شده 
انــد. نتیجه نیز مشــخص اســت: 
کشــور از ظرفیت علمی خالی می 
شــود و ایــن در جهانــی کــه علم 
حــرف اول را در آن می زند، یعنی 

فروپاشی یک جامعه.
ایــن نگرانی جدی وجــود دارد که 
با درگذشت نســل قدیم استادان 
دانشگاه و دانشمندان، این عرصه 
با افرادی که فقط مدرک دکتری و 

نه علم آن را دارند، پر شود!
•

9 - حذف شایستگان
عدم تمایــل بســیاری از نخبگان 
بــرای حضــور در منصــب هــای 
مدیریتی و ایجاد موانع و فیلترهای 
غیر اصولی برابر شایســتگان برای 
تصــدی مناصب تصمیم ســازی 
و مدیریتــی یک فاجعــه تمام عیار 
بــرای هر جامعه ای به شــمار می 
رود. نتیجه این روند، ســکانداری 
افراد ناشایســت و کم توان و نهایتًا 
ناکارآمدی و به قهقرا رفتن جامعه 

و نظام حاکم بر آن خواهد بود.
•

۱۰ - دشواری کسب و کار
کارآفرینی در ایران و استمرار حیات 
یک بنگاه اقتصادی، مصیبتی تمام 
عیار اســت. راه اندازی یک کسب 
و کار در ایــران، از یــک رســتوران 
کوچــک گرفتــه تــا یــک کارخانه 
بــزرگ، مســلتزم عبــور از هفــت 
خان رستم و کسب اجازه از افراد و 
نهادهای متعدد و در بسیار اوقات، 
دادن رشــوه و ســهم و ... بــه این 
و آن اســت. تازه بعــد از راه اندازی 
کسب و کار، مصیبت اداره و سرپا 
نگهداشتن آن سراغ کارآفرین می 
آید و اصطکاک دائمی با نهادهای 
مختلف مرتبط و حتی غیرمرتبط، 
کارآفرین را از کرده خود پشــیمان 

می کند.
ایــن در حالی اســت که کســب و 
کارهــای کوچــک و متوســط در 
همــه کشــورهای دنیا، بــار اصلی 
اشتغالزایی و گردش پول در جامعه 
را بر عهده دارند و از این روســت، 
راه اندازی و اداره یک کســب و کار 

بسیار آسان و روان است.
عدم اصاح این وضعیت، نه تنها 
ســرمایه گذاری خارجــی را تهدید 
مــی کند بلکه بای جان ســرمایه 
گــذاری داخلی و دلیــل عمده ای 
برای حرکت های لجام گســیخته 
نقدینگی و فرار ســرمایه هاست و 
ایــن یعنی یک خطر بســیار بزرگ 
اقتصــادی بــا تبعــات بــزرگ تــر 

اجتماعی، سیاسی و امنیتی.
•

}<< ادامه در صفحه: 33{

تحلیل... 

2۱ ابرچالش جمهوری اسالمی ایران
عصر ایران؛ جعفر محمدی - 

ابرچالش های جمهوری اسامی 
ایران چیســت و چه تهدیدهایی از 

درون، متوجه آن است؟
آنچه در این فهرســت می خوانید، 
صرفًا نگاهی تیتروار به این آسیب 
هاســت بی آن که بخواهیم بسط 
شــان دهیم، چه آن که هر کدام از 
ایــن موارد را می تــوان، در کتابی 
جداگانــه بــه طور مفصل بررســی 
کــرد. ضمــن آن کــه الزامــًا همه 
آسیب ها احصا نشده اند و می توان 
با همفکری خوانندگان، این متن را 

نقد و تکمیل کرد. 
نکتــه دیگر آن که این آســیب ها، 
بر اســاس اولویت و اهمیت،؛ رده 

بندی نشده اند. 
ذکر ایــن مهم نیز ضروری اســت 
که این آسیب ها، نافی نقاط قوت 
متعدد موجود در نظــام و جامعه 
ایرانی نیســت و صرفــًا از منظری 
آسیب شناسانه مطرح می شوند تا 
زمینه گفت و گو و چاره اندیشی در 

این باره فراهم آید.
•

۱ - شکاف بین مردم و 
مسؤوالن و بحران اعتماد

عمده تصمیم گیری هــا در نظام 
جمهوری اســامی توســط نسلی 
از مدیــران گرفتــه می شــود که با 
نســل جدیــد، جــوان و تحصیل 
کرده امروز ایران، کمترین ارتباط 
را دارند. نســل جدیــد می خواهد 
در سیاســتگذاری ها و اداره کشور 
مشارکت داشته باشد ولی در عمل 
کمتر به این خواسته رسیده است. 
عــدم درک متقابــل و تفاوت بین 
تمایــات نســل مدیران و نســل 
جوان، نارضایتی های عمده ای را 
در بطن جامعه انباشته و به شکاف 
دولت - ملــت در ایران دامن زده 

است.
ایــن شــکاف، تنها بین نســل ها 
خود را نشــان نمی دهــد بلکه در 
گذر زمان به شکاف بین طرز فکر، 
ادبیات و رفتار کلیت مردم جامعه و 
حکومتگران تبدیل شده است. باید 
اذعان داشــت که فاصله بین نوع 
نگاه مردم و مسووالن به پدیده ها 
روز به روز در ایران بیشتر می شود 
و این، بســیار خطرناک اســت: از 
بحث های کان درباره اداره جهان 
گرفته تا تفاوت در نوع موســیقی 
صدا و ســیما و موسیقی که مردم 
در خودروهایشان گوش می کنند 
و دهها موضــوع دیگر که مصداق 
هایش فراوان اســت؛ گــو این که 
دو فضا و اتمسفر مجزا وجود دارد 

که مــردم در یکی و مســؤوالن در 
دیگری زندگی و تنفس می کنند.

•
2 - احساس حضور حکومت 

در همه شؤون 
در هــر جامعــه ای مــردم حضــور 
حکومــت در عرصــه های عمومی 
را مــی پذیرنــد و به رســمیت می 
شناسند ولی در ایران، این احساس 
وجــود دارد کــه حکومــت تمایل 
دارد در شــؤون شــخصی آنها نیز 
مداخله کنــد و مثًا برای برگزاری 
یک مراســم عروســی در یک خانه 
شخصی یا سالن اختصاصی نیز امر 
و نهــی های خاص خود را داشــته 
باشد. احساس بی حریمی -حتی 
اگر غیرواقعی باشد- از نظر روانی 
آزار دهنده اســت و فرد را آرام آرام 
علیه شخصی که همواره در حریم 

اش حضور دارد، جری می کند.
•

3 - زنان حتصیل کرده 
سرخورده

زنــان در طــول تاریخ، همــواره به 
عنــوان جنــس دوم ، خانــه دار و 
بچــه دار بودند و حداکثر در مزارع 
کنار شوهران شان کار می کردند) 
اســتثناها را نادیــده مــی گیریم(. 
مردان نیز همــواره بر زنان برتری 
داشــتند چــرا کــه دنیای بشــر از 
ابتــدای پیدایش انســان تا همین 
چند دهه قبل، در اغلــب امور، از 
شکار و جنگ گرفته تا کشاورزی و 
صنعتگری، به قدرت بدنی نیازمند 
بود که مردان در آن بر زنان برتری 

مطلق داشتند.
اینک اما از اهمیت زور بازو کاسته 
شــده اســت و ایــن، خاقیــت و 
قدرت فکری اســت کــه حرف اول 
را در جهان می زند و حتی بارهای 
ســنگین را جابجــا مــی کنــد. از 
طرفی، زنان نیــز همپای مردان و 
گاه بیــش از آنــان، درس خوانــده 
و در رشــته های مختلف کســب 

تخصص کرده اند.
در ایــران برغــم گســترش فرصت 
های حضــور اجتماعی و مدیریتی 
زنــان، هنــوز تبعیض و احســاس 
تبعیــض جنســیتی وجــود دارد و 
بســیاری از زنان تحصیــل کرده، 
خــود را در موقعیتی می بینند که 
حتــی در بهترین حالــت نیز نمی 
توانند با مــردان رقابت کنند و لذا 
احســاس ســرخوردگی می کنند. 
وجــود میلیــون هــا زن تحصیل 
کرده که ثمری بر تحصیات شان 
مترتب نمی دانند، به معنی وجود 
میلیــون ها ناراضی اســت که قرار 

اســت میلیون ها فرزند را در آینده 
تربیــت کننــد. آنها احســاس می 
کنند صرفًا به خاطر زن بودن شان 
از بســیاری از امکانــات و مواهب 

جامعه ایران، محروم اند.
•

4 - بحــران آب
میــزان نــزوالت آســمانی در ایران 
ســال به سال کم می شود، ذخایر 
زیرزمینی آب به طرز نگران کننده 
کاهش یافته است، مصرف آب باال 
و بی رویه اســت و محیط زیســت 
ایــران توانایــی جایگزینی نــدارد. 
دشت های "برداشت آب ممنوع" 
تقریبًا همه جای کشور را فراگرفته 
اند، بســیاری از دریاچه ها، تاالب 
ها و چشــمه ها خشــک شده اند. 
از هــم اکنــون درگیری ها بر ســر 
منابع آبی آغاز شــده اســت و بیم 
آن می رود گسترش هم بیاید. این 
نگرانــی وجود دارد که بســیاری از 
شهرهای ایران در سال های آینده 
از کم آبی به بی آبی مطلق برسند 
و موج مهاجران میلیونی در کشور 
از مناطق بــی آب به نقاط کم آب 
شکل بگیرد. از مجموع این شرایط 
مــی توان نتیجه گرفت که آب یک 
بحران "حیاتــی - امنیتی" جدی 
است که جدی تر هم خواهند شد.

•
5 - بیــکاری

سیاســت هــای جمعیتــی دهــه 
6۰ زمانــی خــود را در آمــوزش و 
پــرورش نشــان داد و راه حل اش 
مدارس چند شــیفته بود، سپس 
آنها متقاضی دانشگاه شدند و چند 
ســال بعد و البته بــا تأخیر، تعدد 
دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. 
آنها ســالیان درازی است متقاضی 
کار هستند، بسیاری شان نیز وارد 
بازار کار شــده اند ولی چون دولت 
هــای مختلــف نتوانســتند آنها را 
پوشــش دهنــد، متولــدان بعدی 
نیز بدان هــا افزوده شــده اند. در 
فاصله ســال های ۸۴ تا ۹۲ نیز که 
باید ساالنه 7۰۰ هزار شغل خالص 
ایجاد می شد، تنها ۴۰ الی ۵۰ هزار 
شــغل خالص ایجاد شد و معضل 

تلنبار شدن بیکاران تشدید شد.
اشــتغال، مانند مدرســه نیســت 
که با چند شــیفته کــردن، بتوان 
مشــکل اش را حــل کــرد. پــول 
فراوان می خواهد و مدیریت عالی 
که هیچکدامش را نداریم. لشــکر 
بیکاران ، به ویژه اگر سن شان هم 
باال برود و امیدهایشــام کم سوتر 

شود، بسیار خطرناک می شود.
•

یک رسانه داخلی:نقد شجاعانه و صریح 

رضانوربخش

Cell.: 438-402-0429

مشاور  فروش 
اتومبیل های 

نو و دوست دوم 

RAY NOOR
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
Hyundai Gabriel St-Jacques

6435 St Jacques St, 
Montreal, QC H4B 1V1

Tél: (514) 252-7777 
rnoor@gabriel.ca
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زیست... محیط 

}<< ادامه در صفحه: 11{

دخانیات علت اول مرگ و میر زودرس در جهان
دخانیــات علت اول مــرگ و میر 

زودرس در جهانبراساس تازه ترین 

داده های منتشر شده، دخانیات 

علت اول مرگ و میر زودرس افراد 

در سطح جهان است.

در  بهداشــت  جهانــی  ســازمان 

تازه ترین بیانیه خود اعام کرد: با 

وجود اینکه از ابتدای قرن ۲۱ آمار 

افراد سیگاری کاهش یافته است، 

امــا واقعیــت این اســت که هنوز 

دخانیات مهم ترین دلیل مرگ و 

میر زودرس افراد هستند.

براساس جدیدترین آمار ارائه شده 

توسط مراکز ملی آمار، دخانیات 

ساالنه جان بیش از 7 میلیون نفر 

را در سراسر جهان می گیرد.

جان باختن ساالنه 7 میلیون نفر 

در اثر دخانیات در سراســر جهان 

در حالــی رخ می دهــد کــه میزان 

شــیوع اســتعمال دخانیــات در 

جهان در بین سال های ۲۰۰۰ تا 

۲۰۱6 از ۲7 درصــد جمعیت کل 

جهان، به ۲۰ درصد کاهش یافته 
است.

کارشناسان باور دارند، رابطه بین 

استعمال دخانیات با بیماری های 

قلبــی و عروقــی هنوز به شــکل 

درست بین مردم با سطح آگاهی 

عادی، مطرح نشده است و دادن 

اطاعات بیشــتر برابــر با کاهش 

میزان مرگ و میر خواهد بود.

طبق مقاله منتشرشده در مجله 

انگلســتان،   »The Lancet«

»علیرغم تاش های انجام شــده 

در ســطح جهــان بــرای کنتــرل 

در  ســیگار  همچنــان  تنباکــو، 

شماری از کشور ها موجب دغدغه 

و نگرانی است«.

طبق این گزارش، بیش از نیمی از 

مرگ های ناشی از سیگار کشیدن 

کشــور های  در  ســال ۲۰۱۵  در 

چیــن، هنــد، روســیه و ایــاالت 

متحده اتفاق افتاده است.

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 

می گوید: »اکثر مردم می دانند که 

اســتفاده از دخانیات باعث ایجاد 

ســرطان و بیماری ریه می شود، 

اما بسیاری از مردم نمی دانند که 

دخانیات باعث بیماری های قلبی 

و سکته مغزی نیز می شود«.

»سال ۱3۹7 خشک ترین سال آبی تاریخ ایران«
جتربه اسرائیل چگونه می تواند به بحران 

کم آبی در ایران کمک کند؟
پیش بینــی می شــود ســال ۱۳۹7 
خشک ترین سال آبی تاریخ ایران از 

زمان ثبت این آمار باشد. 
۳۵ میلیون تن در ایران در معرض 
تنش آبی قــرار دارند و از مجموع 
۱۲۴۰ شــهر کشــور، 6۰۰ شــهر 
بــا بحــران آب آشــامیدنی مواجه 
هســتند. اما این خشکسالی تنها 
مختــص ایران نیســت و بیشــتر 
کشــورهای خاورمیانــه را گرفتــار 
کــرده. بررســی ها نشــان می دهد 
منابع آبی سراسر خاورمیانه با ۳۵۰ 
میلیون جمعیت در ۲۵ سال آینده 

رو به زوال می گذارند. 
در حــال حاضــر ۱۴ کشــور از ۳۳ 
کشوری که در جهان با تنش های 
آبــی مواجه انــد در خاورمیانــه و 
شــمال آفریقا قرار دارند. اسرائیل 
و ایــران هــر دو در زمــره ایــن ۱۴ 
کشــور به شمار می آیند. به همین 
خاطــر چگونگی مقابله بــا بحران 
کم آبی در اسرائیل، تجربه  موفقی 
اســت که ایــران می توانــد از آن به 
عنــوان الگویــی بــرای مواجهه با 
مشکل کاهش منابع آبی اش بهره 
گیرد. این همان نکته ای است که 
بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
اســرائیل در پیــام تبلیغاتــی خود 
خطــاب به مردم ایــران بر روی آن 
دست گذاشته است. او گفته با راه 
اندازی وبسایتی دانش اسرائیل در 
خصــوص بازیافت آب و همچنین 
آبیــاری قطره ای را در اختیار مردم 

ایران قرار خواهد داد.
در مطلب زیر به سیستم پیشرفته 
اســرائیل  در  قطــره ای  آبیــاری 
می پردازیم. به ویــژه آنکه مقامات 
ایرانی نیز بارهــا اذعان کرده اند که 
بیش از ۹۰ درصد از آب مصرفی در 
کشــاورزی کم بازده و سنتی ایران 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

آبیاری قطره ای اسراییل چگونه 
می تواند به جهان تشنه کمک 

کند؟
بحران کنونی آب به سبب از میان 
رفتن آب نیست، بلکه بدان سبب 
است که در نواحی مختلفی از کره 
زمیــن با افزایــش جمعیت میزان 
آب در دســترس رفتــه رفتــه در 
حال کاهش یافتن اســت. در این 
وضعیت آیــا اســرائیل می تواند به 
مســائل ناشی از کمبود منابع آبی 

کمک کند.
در طی سال های گذشته اسرائیل 
توانســته به شیوه  ی خاص خود بر 
این مشــکل فائق آید. این کشــور 
هیــچ راه حــل جادویــی واحــدی 
برای حل مشکل کمبود آب ندارد. 
اسرائیل تنها واجد نوعی مدیریت 
متمرکز و یکپارچه منابع آبی است 
که طــی ســال ها طراحی شــده و 
بسیاری از نواحی تشنه در سرتاسر 
جهــان -از کالیفرنیــا گرفتــه تــا 
مصر- می توانند از آن بهره گیرند.

ســیگل نویســنده کتاب پرفروش 
بــرود«  میــان  از  آب  »نگذاریــد 
اســرائیل  »ســرزمین  می گویــد: 
بایســتی اکنــون به لحــاظ آبی در 
بحــران می بــود«: 6۰ درصد این 
سرزمین بیابان است و باقی آن نیز 
بایر. ظاهرًا به لطف تغییرات آب و 
هوایی میزان بارش باران به نصف 
میزان متوسط خود کاهش یافته و 
پیش بینی می شود که خشکسالی 
در اسرائیل و کل منطقه شام ادامه 
یابد، و این منطقه حتی خشک تر 

شود.
بــه رغــم همــه این هــا جمعیــت 
اســرائیل از ســال ۱۹۴۸ ده برابــر 
شــده است. در همین برهه زمانی 
از سال ۱۹۴۸ اقتصاد اسرائیل 7۰ 

برابر رشد کرده است. 
اما در عوض به هــدر دادن آب،- 
درســت همــان طــور کــه وقتــی 
جامعــه ای ثروتمندتــر می شــود، 
میزان اسراف آب افزایش می یابد- 
اســرائیل ثــروت خــود را در پیاده 
ســازی چیزی سرمایه گذاری کرد 
که سیگل به آن »مدل اسرائیلی« 

مدیریت آب می گوید.
کالیفرنیا در این زمینه نقطه مقابل 

اسرائیل است. 
بــه رغم ثروت فــراوان ایــن ایالت 
هیچ کس  مساله را جدی نگرفته، 
فرمانــدار محلی اســت و مردم نیز 
نمی دانند که چگونه باید با کمبود 

منابع آبی سر کرد.
از  اســرائیل  کــه  اســت  درســت 
منابــع آب زیر زمینــی و دریاچه ها 
اســتفاده می کنــد، ولــی آنچه که 
برای تامین آب اســرائیل اهمیت 
اساسی دارد بدین قرار است: حفر 
چاه هــای عمیق، پروژه های نمک 
زدایــی عظیم، اســتفاده دوباره از 
فاضاب شــهری برای کشاورزی، 

حساسیت باال نسبت به نشتی در 
شــبکه توزیع و انتقال آب، سازگار 
کردن محصوالت کشاورزی برای 
شرایط سخت و کم آب، جلوگیری 
کــردن از باغــداری، بهینه کردن 

سرویس های بهداشتی.

آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای نخستین بار هزار 
ســال پیش استفاده شــده است. 
در ایــن روش بــه جــای آن کــه 
محصوالت کشــاورزی را با حجم 
بــاالی آب و کود پرورش دهند،- 
شــکی نیســت که بخــش زیادی 
از آن هــدر می  رود-  ریشــه های 
گیاهان به شــکلی مســتقیم و به 
صورت قطره ای با آب و کود تغذیه 

می شوند.
شرکت نتافیم که مبدع تکنولوژی 
آبیاری قطره ای است، می  گوید در 
ایــن روش بیــن ۲۵ تــا 7۵ درصد 
آب مورد نیاز در نســبت با آبیاری 
با حجم باال و ســنتی صرفه جویی 
می گــردد. بنابرایــن در این روش 
هم میــزان آب و هم کود مصرفی 
کشــاورزان کاهش می یابــد و این 
خوشحال کننده است. سفره های 
آب زیرزمینــی نیــز در ایــن روش 

کمتر آلوده می شوند. 
همچنین محصوالت کشــاورزی 
تولیــدی بــه میــزان ۱۵ درصــد 
افزایش می یابند و این امر سبب 
پایین آمــدن قیمت محصوالت 
می شود، در نتیجه مصرف کننده 
نهایی نیز خوشنود خواهد بود. 
بنابرایــن در ایــن روش همــه 

خوشحال خواهند بود مگر برخی 
از دانشــگاهیان که بــه دنبال ادله 

بیشتر می گردند.
شرکت نتافیم می گوید که بر اساس 
داده هــای آنها »اکثــر ذینفعان با 
این نتیجه موافق هستند که روش 
آبیاری قطــره ای برای تقریبًا همه 

محصوالت روش کارایی است. 
بــا این همه این نتیجه به آن معنا 
نیست که انتقال از آبیاری با حجم 
باال به آبیاری قطره ای برای برخی 
محصوالت کشــاورزی مثل گندم 

توجیه داشته باشد. 
برای مثال برخی از کشــاورزان در 
تگزاس با استفاده از آبیاری قطره ای 
 subsurface drip( زیرسطحی
irrigation( بــرای محصوالتــی 
مثــل پنبــه، ذرت و گندم ســاالنه 

خود به نتایج بهتری رسیدند.« 
همچنیــن باید خاطر نشــان کرد 

کــه آبیــاری قطــره ای بــر عکــس 
آبیاری ســنتی برای همه ســطوح 
بــه خصــوص ســطوح شــیب دار 
مناســب اســت. در آبیاری سنتی 
در زمین های کشــاورزی شــیبدار 

بخشی از آب هدر می رود.  

هند و لس آجنلس در راه 
آبیاری قطره ای

ســیگل می گویــد کــه هنــد برای 
توسعه آبیاری قطره ای بسته های 
تشــویقی حمایتــی ارائــه می کند. 
اما کالیفرنیا در مقابــل در ابتدا از 
آبیاری قطره ای به دالیلی استقبال 
نکــرده بود. یکی از دالیل این بود: 
»در غــرب آمریــکا نظــام حقوقی 
مربوط به آب بر اســاس گزاره »از 

آن اســتفاده کن یا از دســتش بده 
)use it or lose it(« شکل یافته 
بــود، و این نظام حقوقی مشــوق 
چندانــی بــرای کشــاورزان فراهم 
نمی کردنــد تا بــه صرفه جویی در 
مصرف آب روی آورند. برای مثال 
کشــاورزان در امتداد رود کلورادو 
می توانستند هر قدر که بخواهند از 
آب استفاده کنند. هیچ کنترلی بر 
آن وجود نداشــت و هیچ سیاست 
بــرای صرفه جویــی در  تشــویقی 
مصــرف آب تنظیم نشــده بود.« 
نتیجــه ایــن سیاســت ها امــروزه 
آشــکار می شــود، در غرب آمریکا 
هیچ مرجع مشخصی برای نظارت 
بــر مصرف آب وجود نــدارد. برای 
مثــال در تگزاس ۴6۰۰ سیســتم 

مدیریت آب وجود دارد و هر کدام بر 
اساس منافع خود عمل می کنند. 
در حالی که در اســرائیل تنها یک 
نهــاد و مرجــع اصلــی بــر توزیع و 
مصرف آب نظارت می کند. امروزه 
در ایاالت متحده تاش می شــود 
تا سیاســت های ایالتــی در زمینه 
توزیع و مصرف آب تغییر کند، اما 
اگر بخواهیم وضعیت را از نظرگاه 
سیاست های مختلف ببینیم آنگاه 
با وضعیت آشــفته پس از ســقوط 

برج بابل طرف خواهیم بود.
•

روث شوستر: 
هاآرتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial 

کلیھ امور مھاجرتی
استانی-کبک-فدرال

  

   
 
 
 

Maria Cottone 
 

Regulated Canadian 
Immigration 
Consultant

(ICCRC) 
 

Registered with 
Quebec Immigration 

ماریا ادامھ راه خانم 
دارد

Maria’s path 
continues

 

 ماریا کتنھ
مشاور رسمی مھاجرت 

 بھ کانادا
(ICCRC)

ثبت شده با مھاجرت 
کبک

 

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

باشدمیکبک دانشگاه ھا و کالج ھایشامل، تنھادانشجوئی ماخدمات  
 

 

خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ 

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت 
 شماره تماس ھای رایگان بیشتر و خطوط وایبر، واتزآپ، ایمو و تلگرام را در وب سایت ما جویا شوید

 

        514-656-8178  
6621 rue Sherbrooke est, suite 103 

Montreal Quebec H1N 1C7 

  Across 

 
     Langelier 

 By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00 
        www.mariacottone.com 

Since 2007 
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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 

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

سیاسی... 

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 

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

فروپاشی از آن چه می بینید به شما نزدیک تر  است!
احتماال نام مجله معتبر و معروف 
فوربــز را شــنیده باشــید. جــزو 
معتبرترین نشــریات کسب وکار، 
موفقیت، کارآفرینی و ثروت است. 
ایــن نشــریه روی جلد خــود را در 
سال ۲۰۰7 به نوکیا اختصاص داد 

و یک تیتر جنجالی زد: 
»آیا کســی می تواند نوکیا را با یک 
میلیارد مشتری از تخت پادشاهی 

به زیر کشد؟«. 
نوکیــا آن روزها ســلطان بامنازع 
موبایل و ارتباطــات بود. اما نوکیا 
فروپاشــید: طی سیزده سال سهم 
بــازارش از رتبه اول به رتبه دهم و 
ارزش شــرکت از ۲۵۰ به کمتر از ۴ 

میلیارد یورو سقوط کرد.
خیلی از ما وسیله ای به نام موبایل 
را با برند نوکیا شناختیم. به خاطر 
دارم که یکی از هم کاسی هایمان 
در دانشگاه، گوشی نوکیایی به نام 
66۰۰  را تازه خرید بود )جدیدترین 
مــدل آن زمــان( کــه از دوربینش 
بــرای تقلب ســر جلســه امتحان 
اســتفاده کرد و همه دهان مان از 
تعجب بــاز مانده بود کــه دوربین 
این گوشی چنان کیفیتی دارد که 
می شــود از برگه بغل دستی عکس 

گرفت و همان را خواند و نوشت!
یکی از جالب ترین تحلیل هایی که 
در ارتباط با فروپاشــی امپراطوری 
نوکیا منتشــر شــده اســت، نتایج 
مطالعــات مشــترکی میــان یــک 
مدرســه  و  فنانــدی  دانشــگاه 
کســب وکار معتبر اینسید فرانسه 
حرف هــای  نتایــج  ایــن  اســت. 
شــنیدنی را در قالــب ســه نکتــه 
طرح می کند که خود حاصل ۱۲۰ 
مصاحبــه )شــامل ۹ مصاحبــه  با 
اعضای هیئت مدیره و ۱۹ مصاحبه 

با مدیران ارشد نوکیا( بوده است.
•

اما این سه راز سقوط چیست؟
راز اول: نبــود فضــای مناســب 
بــرای گفتگوهــای صریــح، آزاد و 
بنیادیــن: در آن بازه زمانی فضای 
و  گفت وگوهــا  بــرای  مناســبی 
بحث های جدی و راهبردی وجود 

نداشت. یکی از مدیران ارشد نوکیا 
نقــل می کند کــه بین ســال های 
۲۰۰7 تــا ۲۰۱۱، خیلی از اعضای 
هیئت مدیــره احســاس می کردند 
که دیگــر نمی توانند راحــت و آزاد 
صحبت کنند و نتیجه اش این بود 
که تهدیدات اپل و گوگل به میزان 
کافــی منتقــل نمی شــد و برنامه 
مناسبی برایش در نظر گرفته نشد!

راز دوم ایــن بــود کــه بــه صورت 
احساسی مدیران به سیستم عامل 
سیمبین وابسته شده بودند و همه 
گوشی هایش را با این سیستم عامل 
عرضــه می کرد. کســی به خودش 
اجازه نمی داد به گزینه دیگری فکر 
کند. مدت ها روی سیســتم عامل 
خودش پافشاری کرد وقتی هم در 
سال ۲۰۱۲ با تغییر مدیریت به فکر 

افتادند، دیگر خیلی دیر شده بود!
راز ســوم: اینکــه تحلیل هــا و 
تصمیمات براساس داده های واقعی 
نبود و بیشــتر احساسی، شهودی 
و شــخصی بــود. نقــل می شــود 
کــه وقتــی نوکیــا تصمیــم گرفت 
به جای سیمبین از سیستم عامل 
جدیدی اســتفاده کنــد، خیلی از 
مدیران سیســتم عامل وینــدوز را 
پیشــنهاد می دادند. ایــن در حالی 
بود کــه داده هــا و شــواهد واقعی 
افق روشــنی برای سیســتم عامل 
ویندوز نشــان نمی داد و موفقیت 
این سیستم عامل بســیار بعید به 
نظر می رســید. اما نوکیا ویندوز را 
در گوشــی هایش اســتفاده کرد و 
نتیجه اش هم شکست کاملش در 

سال ۲۰۱۳ بود.
•

حتلیل و جتویز راهبردی:
ســه نکته ای که به عنــوان عوامل 
ســقوط نوکیا بیان شــد، می تواند 
عوامــل شکســت هــر سیســتم 

اقتصادی یا سیاسی باشد.
در هر سیستمی که نشود به راحتی 
نقد کرد، نظر داد، مفروضات را به 
چالش کشید و خطوط قرمز دایره 
گفتگوی شما را محدود کند، یک 
گام به سقوط نزدیک شده است. 

در هــر سیســتمی کــه وابســتگی 
بی دلیل به گذشته، به تصمیمات 
گذشته، به نمادهای گذشته زیاد 
شــود به گونه ای که بــه جای آنکه 
تصمیم عقایی بگیریم، بحث ها 
حیثیتی ناموسی شود گام بلند دوم 
را به سمت سقوط برداشته ایم. هر 
جا احســاس کردید داریم تصمیم 
می گیریم نه به خاطر ساختن آینده 
بلکه دقیقا به خاطر دفاع از عملکرد 
گذشته، این یک نشــانه بی بدیل 

سقوط است.
و  شــخصی  خواســته های  اگــر 
احساســی هیجانی  انتخاب هــای 
جــای تصمیم گیــری مبتنــی بــر 
داده ها، آمار، اطاعات، مقایســه 
گزینه هــا را گرفت، آنگاه جایگزین 
شــدن احساســات و هیجانات به 
جــای واقعیــات و عقانیت، میخ 
آخــر ســقوط را محکــم خواهــد 
کوبید. زمانی که چشــم هایمان را 
به واقعیت بســتیم و گوش هایمان 
سنگین  شد، سقوط به ما نزدیک 

می شود.
باور کنیم ســقوط نزدیک اســت! 
خیلی نزدیک؛ الی این شب بوها!  

بزرگ تریــن  بنگریــم  را  تاریــخ 
زیــر کشــیده  بــه  امپراطوری هــا 
شدند، شــرکت های بزرگ در هم 
شکســتند، مقتدرتریــن نظام هــا 
به خاطره ها پیوســتند و برندهای 
نــام آور سرنوشــتی شــرم آور پیــدا 
کردند. چرا که خطوط قرمز گلوی 
گفتگــوی آزاد را فشــرد، بحث ها 
حیثیتی ناموســی شــد و دفــاع از 
گذشــته به جــای ســاختن آینده 
نقش آفرین شــد، چشم ها بسته و 
گوش ها سنگین شــد. واقعیت ها 
و عقانیــت در برابر احساســات و 

هیجانات شکست خوردند. 
فروپاشی از آن چه می بینید به شما 

نزدیک تر  است.
)نوشته مشترک وحید شامخی و مجتبی 
لشکربلوکی - منبع: کانال تلگرام تحلیلی 
اجتماعی(

سپتامبر ماریجوانا درکانادا آزاد می شود
بــا تصویــب طرحــی در مجلس 
ســنای کانــادا، ایــن کشــور در 
آستانه قانونی شدن کامل مصرف 

ماریجواناست.
۵6 ســناتور بــه ایــن طــرح رای 
مثبت و ۳۰ نفر رای منفی دادند. 
رای گیری در سنا بعد از شش ماه 

از ارائه طرح به آنها انجام شد.
جاســتین تــرودو، نخســت وزیر 
کانادا، متعهد شــده کــه تا پایان 
تابستان ماریجوانا را در کشورش 

آزاد کند.
مصرف پزشــکی این ماده از سال 
بــود و در  آزاد  ۲۰۰۱ در کانــادا 
صورت قانونی شدن کامل، کانادا 
نخســتین کشــور از گــروه هفت 
خواهد بود که مصرف این ماده را 

برای تفریح آزاد می کند.

با تصویب ســنا، این طرف دوباره 
به پارلمان فرســتاده می شــود تا 
نمایندگان ده ها ماده و تبصره ای 
را که ســناتورها به قانــون اضافه 

کرده اند بررسی کنند.
دولــت آقای تــرودو بــرای اینکه 
بتواند از ســنا رای بیاورد، مجبور 
شد به سناتورهای بومیان کانادا 
وعــده بدهــد کــه امکانــات ترک 
اعتیاد و درمان بیماری های روانی 
بیشتری در اختیار بومیان خواهد 

گذاشت.
بعــد از آنکــه این قانــون تصویب 
شــود، کانادایی هــا بایــد دوازده 
هفته صبــر کننــد تــا بتوانند که 
ماریجوانا را آزادانه از مغازه بخرند.
این مــدت برای آن اســت که هر 
استان و قلمروی کانادا باید قوانین 

خرید و فروش خود را تصویب کند 
و اینکه مشخص شود آیا کشیدن 

در معرض عموم آزاد است یا نه.
پیش بینی می شود که تا پایان اوت 
و اوایل ماه سپتامبر ماریجوانا در 

کانادا کاما آزاد شود.
کانادایی ها و به خصوص جوانان 
ایــن کشــور از مصرف کننــدگان 
باالی ماریجوانا در جهان هستند.
دولــت می گوید اگر مصــرف این 
مــاده آزاد شــود، بــا قوانیــن که 
برایش وضع می شــود می توان آن 
را از دســترس جوان تر ها دور نگه 
داشت.همچنین می توان از جنگ  
و جدل های مواد فروش ها برحذر 
ماند، از مسئولیت ها و مشغله های 
پلیس و دستگاه قضایی کاست و 

بهداشت عمومی را افزایش داد.



13 ۱3PAIVAND: Vol. 25  no.1376  June 15, 2018  سال 25 شماره   1376 25 خرداد 1397 

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1175, Avenue Union
Montréal, Québec  H3B 3C3

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!

نشانی جدید: 

}<< ادامه در صفحه: 37{

ورنال ژ وال استریت 

آیا ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران است؟
والتر راسل مید نویسنده، مترجم 
و تحلیلگر سیاســی در مقاله ای با 
عنــوان »مانور ترامپ روی ایران« 
که در روزنامه وال استریت ژورنال 
منتشــر شــده پیش بینــی کــرده 
رییس جمهوری آمریکا »با وجود 
لفاظی های تهاجمی اش قصد ندارد 
جمهوری اسامی را سرنگون کند 
و در حال حاضر بیشتر تمایل دارد 

با تهران وارد معامله شود.«
راســل میــد نوشــته، بــا خــروج 
بحث برانگیز آمریکا از توافق اتمی با 
ایران رویارویی میان ایاالت متحده 
و جمهوری اسامی وارد مرحله ای 
تازه شده است. بسیاری از متحدان 
اروپایــی آمریکا می ترســند دونالد 
ترامپ مثــل جورج دبلیو بوش در 
مسیر آغاز یک جنگ در خاورمیانه 
حرکت کند با این تفاوت که این بار 
کشوری بزرگتر، پیچیده تر، مسلح 
و پرجمعیت تر از عراق پیش  رو قرار 

دارد.
همانطــور کــه دیپلماســی ترامپ 
نشــان داده او این توانایــی را دارد 
در بهتر و بدتر کردن اوضاع و تغییر 
شرایط حساِس تهدید و تبدیل آن 
به صلح فوق العاده باشد همچنان 
تهدیــد  یــک هفتــه  کــه ظــرف 
کره شــمالی بــه »آتش و خشــم« 
را بــه قــول و وعــده ی کمک های 
امیدوارکننده و مبادالت تجاری در 

آینده تبدیل کرد.
حاال که آمریکا از توافق اتمی کنار 
کشیده این پرسش مطرح است که 
هدف ایاالت متحده »تغییر رفتار« 
جمهوری اسامی است و یا »تغییر 

رژیم«؟
جــان بولتون مشــاور امنیت ملی 
کاخ ســفید پیش از آغاز کارش در 
این مسئولیت صریحا گفته بود که 
رفتار حکومت ایران تغییر نخواهد 
کــرد و بهترین راه حل تغییر رژیم 
است همچنان که رودی جولیانی 
از وکای ترامــپ در ماه مه ســال 
۲۰۱۸ بــه خبرنــگاران گفــت کــه 
دولــت از تغییــر رژیــم در ایــران 

حمایت می کند.
ســال ۲۰۱۵ بــاراک اوبامــا رییس 
در  آمریــکا  پیشــین  جمهــوری 
مصاحبه با NPR گفته بود »من 

فکر می کنم در ایران جریانی تندرو  
قدرت را در دســت دارد که گمان 
می کنــد روش درســت ایســتادن 
مقابل آمریکاست، این جریان برای 
نابود کردن اسراییل تاش می کند 
و سوریه و یمن و لبنان را به ورطه 
نابــودی کشــانده، بنابرایــن فکر 
می کنم هستند کسانی داخل ایران 
که بدانند این روش غلط اســت و 
فکر می کنــم اگر توافق اتمی امضا 
شود نیروهای میانه  رو داخل ایران 

را تقویت می کنیم.«
یــک ماه بعــد رابرت گیتــس وزیر 
دفاع اوباما گفــت که اوباما به این 
امیــد توافــق اتمــی را امضــا کرد 
کــه در یــک دوره ۱۰ ســاله با لغو 
تحریم هــا ایرانی ها وارد مشــارکت 
سازنده با جامعه بین المللی شوند 
و اقتصادشان دوباره رشد کند و از 
ایدئولوژی های انقابی و مذهبی 
و دخالــت در امــور منطقه فاصله 
بگیرند. امــا برآوردهای گیتس با 
واقعیت خیلــی فاصله داشــت. با 
این همه کم نیســتند ناظرانی که 
هنــوز در اروپا و حتی درون آمریکا 
از رویکــرد مــورد نظــر اوباما دفاع 
می کنند. اســتدالل آنها این است 
کــه خصومت هــای آمریــکا علیه 
رژیم ایران شــدید است و اگر فشار 
تهدیدات خارجــی را از روی ایران 
برداریم به کشــوری عادی تبدیل 
خواهد شــد و کمتر بــه تحریک و 
ایجاد آشــوب  در خاورمیانه دامن 
می  زند. البته هم تجربه ی هشــت 
ســال دوران بیل کلینتــون و هم 
هشــت ســال ریاســت جمهوری 
باراک اوباما نشــان داده اســت که 

چنین چیزی صحت ندارد.
حــاال دولــت ترامــپ نیــز معتقد 
اســت ایــن منطــق دولــت اوباما 
کاری از پیش نبرده است. پرسش 
اینجاســت کــه آیــا دولــت ترامپ 
همچنان به دنبال یک دیپلماسی 
برای رســیدن بــه نوعــی توافق با 
تهران است یا فشارها را برای تمام 
شدن کار جمهوری اسامی ادامه 
می دهــد تا نظام توســط مردم در 
داخل ایران ســرنگون شــود و یا با 
حمله ای این کار تسریع شود و یا یا 
ترکیبی از هر دو اینها به عمر رژیم 

اســامی در ایران پایان داده شود؛ 
آن هم در حالی که همزمان دولت 
آمریکا ادعا می کند راه برای گفتگو 

باز است.
مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا، 
۲۱ ماه مه، طی سخنانی در بنیاد 
هریتــج واشــنگتن به اســتراتژی 
آمریکا در مــورد ایــران پرداخت و 
شــروط ۱۲گانه ایــاالت متحده از 
جمله خروج ایران از سوریه و عدم 
حمایت از گروه های تروریست مثل 
حزب اللــه و تهدیــد موشــک های 

بالستیک را عنوان کرد.
بخــش  در  ژورنــال  وال اســتریت 
دیگــری از این گزارش با اشــاره به 
اینکه »تغییر رژیم« سابقه تاریخی 
زیادی در سیاســت خارجی آمریکا 
دارد و برگرفته از اندیشه های وودرو 
ویلسون بیست و هشتمین رییس 
جمهوری آمریکاست می نویسد در 
این سیاســت تعبیر آن اســت که 
امنیت آمریکا با بســط دموکراسی 
در دنیا بیشتر تامین می  شود. یکی 
از اهداف آمریــکا در جریان جنگ 
اول جهانی نیــز دموکراتیزه کردن 

آلمان بود.
پــس از ســقوط اتحــاد جماهیــر 
شوروی یکی از نگرانی های آمریکا 
بســط دموکراســی در کشورهایی 
بود که با فروپاشی کمونیسم ایجاد 

شدند.
هم در دولت بوش و هم در دولت 
اوباما نــگاه این بود که گســترش 
دموکراســی راهــی بــرای تضعیف 
جریان تروریســم در جهان اسام 
اســت. از همین رو بــوش امیدوار 
بود با سرنگونی رژیم صدام حسین 
در عراق و جایگزین کردن حکومتی 
دموکرات به جای او وضعیت تغییر 
کند و عراق هم الگوی خوبی برای 

جهان عرب خواهد شد.
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
گــزارش آمــده ترامپ بــا حمله به 
نومحافظه کاران موفق به پیروزی 
و  شــد  حــزب جمهوریخــواه  در 
سیاســت های نومحافظه کاران در 
مورد مسائل خارجی را به باد انتقاد 

گرفت.
او با انتقاد از آنچه »حماقت آمریکا 
در مورد مسئله عراق« می دانست 

سیاســت های نومحافظه کاران را 
محکــوم کرد و آنها نیــز به نوبه ی 
خود در مقابل این تحقیر و توهین 

ساکت ننشستند و پاسخ ترامپ را 
دادند و اکثریت صداهای مخالفت 
بــا ترامپ متعلق بــه همین گروه 
بود؛ آنها وطن دوستی ترامپ را که 
با محبوبیت فراوانی مواجه شد به 
مثابه خیانتی بــه تمام تاش های 
بــرای  آمریــکا  اخیــر  ســال های 
موفقیت در سیاست جهانی قلمداد 

می کنند.
تردید ترامپ در مورد ارزش واقعی 
حکومت هــای  تمــام  ســرنگونی 
غیردموکراتیــک منعکــس کننده 
یک سرخوردگی عمومی در اذهان 
عمــوم مردم آمریکاســت در مورد 
جایگاه ارتقاء دموکراســی توســط 
آمریکا در سیاست گذاری های برون 

مرزی خود.
در دوران آرام و بدون تنش دهه ۹۰ 
میادی زمانی که به نظر می رسید 
آزادی تمام دنیا را فراگرفته اســت 
اجرای چنین انتقاالت و تغییراتی  
بــرای رســیدن بــه اهــداف مهــم 
اقتصادی و امنیتی آمریکا تنها یک 
روش پیش پا افتــاده و بی ارزش و 

آسان به نظر می رسید.
این در حالی بود که اروپای شرقی و 
مرکزی با همه کسانی که مشتاقانه 
خواهان دموکراسی بودند همصدا 
شــده و حتــی دانشــجویان چینی 
برای دســت یافتن به دموکراســی 

در خیابان هــای پکــن راهپیمایی 
می کردنــد. همچنیــن بــه نظــر 
می رسید یک روســیه ی دموکرات 
هم دوســت خوبــی بــرای آمریکا 
خواهــد بود. آمریکا که قبا موفق 
شده بود بعد از جنگ جهانی دوم 
آلمــان و ژاپــن را بــه هم پیمانــان 
دموکرات خود تبدیل کند حاال چرا 

دوباره این کار را انجام ندهد؟
مــورد  در  خوش بینــی  ایــن 
دموکراسی، به شکل گسترده تر در 
رویکرد جورج دبلیو بوش نسبت به 
عراق و خاورمیانه نیز شکل گرفت. 
ولی تنها به شــرطی که روســیه و 
اروپای مرکزی در عرض یک شــب 
به کشورهای دموکراتیک و دوست 
غرب تبدیــل شــوند، می تواند در 

خاورمیانه هم اتفاقاتی رخ دهد.
امــروز رخ دادن چنــان تغییــر و 
دارد  احتمــال  کمتــر  تحوالتــی 
و دولــت ترامــپ کمتــر آرمانــی و 
از ســایر دولت هــای  واقع بین  تــر 
پیشــین آمریکا پس از پایان جنگ 
ســرد اســت. این دولــت موضوع 
تغییــر رژیــم را نــه به عنــوان یک 
شاهراه برای ساختن نظم جهانی 
صلح آمیــز  دموکراســی های  کــه 
می توانند بر روی آن بنا شوند، بلکه 
به عنوان یک راه معمولی می بیند 
که می تواند حریفــان خطرناک را 
در مســیری که در پیش گرفته اند 

متوقف کند.
با توجه به این آدرس  به احتمال زیاد 
دولت ترامپ به بحث تغییر رژیم در 
ایران به عنوان یک تاکتیک عملی 
نــگاه می کند تــا ایدئولوژیــک. آیا 
آمریکا می تواند با دولت فعلی ایران 
مقابله کند؟ اگر هدف ترامپ یک 

معامله باشد، آیا این معقول است 
که دست به اقداماتی برای بی ثبات 
کردن دولــت رژیم به عنوان راهی 

برای هموار کردن مذاکره بزند؟
پاســخ ها چندان روشن نیست. بر 
اساس ســوابق تاریخی اخیر رژیم 
ایــران احتمــاال توافق بــا آمریکا را 
نمی پذیرد مگر آنکه مجبور شــود. 
در عین حال فشارها گرچه ممکن 
اســت رژیم جمهوری اســامی را 
آســیب پذیر کند امــا از طرف دیگر 
عزم و اراده  ی آن را نیز برای مقابله 

با این فشارها افزایش می دهد.
کنــت پوالک تحلیلگر کارشــناس 
سیاســت گذاری  مرکــز  ارشــد 
خاورمیانــه در مؤسســه بروکینگز 
معتقد اســت اگر رژیــم ایران خود 
را در معــرض تهدید و خطر تغییر 
ببیند توان اتمی اش را زیاد می کند 
و از اقدامات تروریستی علیه آمریکا 
بیشتر حمایت می کند. او پیشنهاد 
می کند با هدف تغییر رژیم به جای 
تمرکــز روی بی ثبات کــردن ایران 
در داخــل، ایاالت متحــده باید در 
ســوریه، یمن و عراق مقابل ایران 
بایستد و با تشــدید این فشارها با 
هدف تغییر رژیم، ایران را وادار به 
واکنش کند. با این روش هزینه ی 
ماجراجویی های فرامرزی حکومت 
ایران افزایش می یابد و ســبب بروز 
اقتصــادی در داخــل  مشــکات 
می شــود. پوالک ابــراز امیدواری 
کرده کــه این روش ســبب تغییر 

رژیم مایان شود.
بخشــی  در  اســتریت ژورنال  وال 
دیگر از این گزارش وضعیت ایران 

»تغییر رفتار« 
جمهوری اسالمی یا 

»تغییر رژیم«؟
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ایران...  M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

www.mekicartgallery.com
------------------

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 بهترین نقطه Newport Beach كالیفرنیا 

Hoag Hospital   Newport Beach  داخل ساختمان مدیكال بزرگترین بیمارستان
با درآمد خوب بفروش مى رسد. 

در ضمن  با خرید این بیزینس مى توانید براى ویزاى E2 اقدام كنید.  تلفن متاس:
949-344-5897

احتمال درز اطالعات هسته ای ایران
آیا »اون« اطالعات هسته ای ایران را به ترامپ می دهد؟

واشنگتن پســت: همزمــان با آغاز 
مذاکــرات میــان کــره شــمالی و 
ایاالت متحده کــه هنوز نمی توان 
آن را مذاکــرات هســته ای خواند، 
رسانه هایی چون واشنگتن پست 
به ابعــاد دیگــری از گفت وگوهای 
میــان واشــنگتن و پیونگ یانــگ 
اشــاره کــرده و نوشــته اند: شــاید 
برخی در ایران باشند که نگران درز 
اطاعات هســته ای ایران توســط 
کره شــمالی در جریــان مذاکرات 

واشنگتن – پیونگ یانگ باشند.
واشنگتن پســت بــه نقــل از یــک 
کارشناس ارشد مسائل بین المللی 
در شورای آتانتیک نوشت هرچند 
که ایرانی ها لحن انتقادی را نسبت 
به مذاکرات کره شــمالی و ایاالت 
متحده اتخــاذ کرده اند اما با دقت 
در حال رصد این مذاکرات هستند 
که البته یکی از دالیل این موضوع 
همکاری های هسته ای ایران و کره 

شمالی در گذشته است.
وی در ادامــه نوشــته اســت: یک 
سوال اساســی در تهران این است 
کــه آیا اگر پیونگ یانــگ به توافقی 
با ترامپ دســت پیدا کند احتمال 
افشــای اطاعات در اختیار درباره 
برنامه هسته ای ایران از سوی کیم 

جونگ اون وجود دارد؟
برخی کارشناســان اعتقــاد دارند 
که کره شــمالی اطاعات بسیاری 
درباره برنامه و نیت هسته ای ایران 
در اختیــار دارد. واشنگتن پســت 

اکبــر  می نویســد:  بــاره  ایــن  در 
هاشمی رفســنجانی کــه بــه مدت 
ایــران  رییس جمهــور  دوره  دو 
بــوده در کتاب خاطــرات خود به 
همکاری های هسته ای میان ایران 
و کره شمالی اشاره کرده است. در 
بخش هایــی از این کتاب آمده که 
در جریــان جنگ عــراق، ایران در 
حوزه های موشکی و تسلیحاتی با 
کره شمالی تبادل اطاعات داشته 

است.
در شــرایطی کــه کره شــمالی این 
اطاعــات را در اختیار امریکا قرار 
دهــد این احتمال وجــود دارد که 
واشــنگتن باز هم داستان ســرایی 
جدیدی درباره نیت هسته ای ایران 
در گذشــته که تحت عنــوان ابعاد 
احتمــاال نظامی برنامه هســته ای 

ایران مطرح بود، به راه بیندازد.

نیم نگاه ترامپ به ایران در 
سنگاپور 

رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ایاالت متحده به حضور کشورش 
در توافق هســته ای بــا ایران پایان 
داده امــا همچنــان چشــم انتظار 
توافقی مجدد با تهران به سبک و 
ســیاق مورد عاقه خودش است. 
وی پس از دیدار با کیم جونگ اون 
در ابتدای نشست خبری نسبت به 
حل اختاف هسته ای با ایران ابراز 
امیــدواری کرد. البته لحن دونالد 

ترامپ درســت مانند ۱٦ 

ماه گذشته از ریاست جمهوری اش 
در قبــال ایران تنــد و تیز بود. وی 
در ایــن زمینه گفــت: »امیدوارم 
در موقــع مناســب و بعــد از اینکه 
تحریم ها تاثیر خود را گذاشــت- 
و آنچــه علیه ایران وضــع کرده ایم 
تحریم های بسیار شدیدی است- 
آنها به ســر میز مذاکــره و توافقی 
واقعــی برگردنــد زیــرا واقعا چنین 
چیزی را دوست دارم اما حاال برای 

چنین تحولی زود است.«
رییس جمهــور ایــاالت متحده در 
بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به اینکه موضوع گسترش 
تسلیحات هسته ای را بسیار مهم 
مــی داد، گفت: »بــه همین دلیل 
پیگیر موضوع توافق هســته ای با 
ایران بودم«. به گزارش بی بی سی، 
وی تلویحا تصمیم خود در خروج 
از برجــام را موثــر دانســت و ایــن 
گفتــه را تکرار کرد که بــه نظر او، 
رفتار ایران اخیرا تغییر مثبت یافته 

است.
ترامــپ در بخــش دیگــری از این 
مصاحبه گفت کــه »گروگان های 
کــره  از  پیشــاپیش  امریکایــی« 
شمالی آزاد شــده و به کشورشان 
باز گشــته اند بی آنکه بــه گفته او، 
مانند آزادی گروگان های امریکایی 
از ایــران، یک میلیارد و هشــتصد 
میلیــون دالر بــاج پرداخته شــده 

باشد.    •

کافه خاطرات
مهمان خامن لیلی خاقانی

 لیلی خاقانی در آذربایجان شــرقی 
در یک خانواده فرهنگی پا به عرصه 
وجود نهاد. در دانشــگاه تهران در 
زمینــه ادبیــات تحصیل کــرد. به 
مدت ۳۲ ســال خدمــت فرهنگی 
در ســمت معاونــت و تدریــس در 
مــدارس و دبیرســتانهای تهــران 
داشــته است. بعد از ورود به کانادا 
در مونترال به فعالیت فرهنگی خود 
ادامه داده و با تاسیس »ساواالن« 
گــروه فرهنگی آذربایجــان، مدت 
۱۰ ســال اســت که در شناساندن 

مــی کند. از بدو نشــر مجله هفته فرهنگ و زبان مادری خود تاش 
از همکاران نزدیک و تاشــگر این 
مجله در صفحات فارســی و ترکی 

بوده است.     
شما را به شــنیدن خاطرات خانم 
لیلــی خاقانی از زبان خــود وی در 

کافه خاطرات دعوت می نماییم.
چهارشنبه 28 جوالی 2۰۱8 

ساعت ۱8:3۰
Westmount Roomو
Westmount Library 4574 
Sherbrooke Street W. West-
mount, Québec
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مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال        اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 

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

بهروزباباخانی
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I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
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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

ایران... 

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 • کاشیكاری  

• برقكاری  • 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

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 آناین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068
No. ۳۲۸۵ Cavendish Blvd, Apt ۳۵۵     Montréal, QC 

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
ترم تابستانی:  2018 

)9 جوالی  تا  26 آگوست(
Tel.: 514-737-3642

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7
محل ثبت نام 

ظرفیت محدود

Snowdon

Summer session 2018
(July 9 – August 26)

شطرنج باز هندی در اعتراض به حجاب 
اجباری جام ملت های آسیا را تحریم کرد

۲۳ خرداد - شطرنج باز سرشناس 
هند از شرکت در مسابقات شطرنج 
جام ملت های آســیا که قرار است 
ماه آینــده در همدان برگزار شــود 
انصراف داد. سمیه سوامیناتا گفته 
است که حاضر نیست برای شرکت 
در این مســابقات روســری به سر 

کند.
همــدان از ۴ مــرداد/ ۲6 ژوئیه به 
مــدت ۱۰ روز میزبــان مســابقات 
شــطرنج جام ملت های آسیاست. 
ایران در رقابت با عربستان سعودی 
میزبانی مســابقات شــطرنج جام 
ملت های آسیا را به دست آورد. به 
آسوشیتدپرس  گزارش خبرگزاری 
ســمیه ســوامیناتان شــطرنج باز 
سرشــناس هندی اعام کرده که 
به دلیل حجاب اجباری از شرکت 
در این مسابقات انصراف می دهد.

ســوامیناتان گفتــه اســت قانون 
حجــاب اجباری را به عنوان نقض 
حقــوق فردی خــود درک می کند 
و تنهــا امکانی که بــرای اعتراض 
به حجاب اجبــاری در اختیار دارد 
این است که از شرکت در مسابقات 
آســیا  شــطرنج جــام ملت هــای 

انصراف دهد:

»قانون حجاب اجباری در ایران به 
معنای نقض مستقیم حقوق فردی 
من از جمله حق آزادی بیان، حق 
انتخاب مذهب و عقیده است. در 
شرایط کنونی، تنها راهی که برای 
حفظ حقوق اساسی ام باقی مانده 
این است که به ایران سفر نکنم.«

او همچنین از فدراســیون جهانی 
شطرنج انتقاد کرده  که در انتخاب 
محل برگزاری مســابقات شطرنج 
جام ملت های آسیا به حقوق فردی 
شــطرنج بازان و بــه قانون حجاب 

اجباری در ایران توجه نکرده اند.
این نخســتین بــار نیســت که در 
اعتــراض به حجاب اجبــاری یک 
در  شــرکت  از  هنــدی  ورزشــکار 
مســابقات بین المللــی در ایــران 
انصــراف می دهد. در ســال ۲۰۱6 
حنا سیدهو تیرانداز المپیکی هند، 
بــه دلیل قانــون حجــاب اجباری 
در ایــران، از حضور در رقابت های 
قهرمانی آســیا در تهــران انصراف 

داد.
شــطرنج باز  پایکیــدزه،  نــازی 
گرجســتانی مقیم ایــاالت متحده 
آمریــکا نیز در اکتبــر ۲۰۱6 اعام 
کرد که مسابقات قهرمانی شطرنج 

زنــان ۲۰۱7 در تهــران را به علت 
قوانیــن حجــاب اجبــاری تحریم 

می کند.
پیــش از ایــن درســا درخشــانی، 
شطرنج باز ماهر ایرانی نیز با کشف 
حجاب اعتراض خود را به حجاب 

اجباری در ایران اعام کرده بود.
درخشــانی در ســال های ۲۰۱۵ و 
۲۰۱6 در چنــد رقابت بین المللی 
بدون حجاب شرکت کرده بود اما 
حضور بــدون حجــاب او در اوایل 
ســال ۲۰۱7 در مسابقات شطرنج 
جبل الطارق سبب شد که به دستور 
رئیس فدراســیون شــطرنج ایران 
از عضویــت در تیم ملی شــطرنج 
محروم شود. درسا درخشانی هم 
در ســال ۲۰۱7 در واکنش به این 
اقدام، به فدراسیون شطرنج آمریکا 

پیوست.
خادم الشــریعه،  ســارا  از  بعــد  او 
دومین شطرنج باز زن ایرانی است 
کــه عاوه بر کســب درجه اســتاد 
بزرگ بانوان، در ۱۸ ســالگی و در 
هشتاد و هفتمین کنگره شطرنج 
جهان عنــوان اســتاد بین المللی 

شطرنج را به دست آورده.
•

"سکته اقتصادی
کاهش 80 درصدی قدرت خرید ایرانیان طی 8 ماه

یــک اقتصــاددان می گوید کاهش 
ناگهانی ارزش پول ملی ایران هنوز 
اثــرات خــود را در اقتصــاد ایــران 

نشان نداده است. به گفته وحید 
شقاقی تا پایان سال ۱۳۹7 تورم 
در ایــران بــه بــاالی ۳۰ درصد 

می رسد.
وحیــد شــقاقی اســتاد اقتصاد 
دانشگاه خوارزمی به خبرگزاری 
"ایسنا" گفته: »طی ۸ ماه اخیر، 
افزایــش قیمت دالر باعث شــد 
ارزش پــول ملــی و قدرت خرید 
مــردم  ۸۰ درصــد کاهش پیدا 

کندٰ.«
به گفته این اقتصاددان کاهش 
۸۰ درصــدی ارزش پــول ملــی 
ایــران هنوز اثــرات خــود را در 
اقتصاد ایران نشان نداده است. 
او پیش بینی کرده تا پایان سال 

۱۳۹7 تــورم در ایران به باالی ۳۰ 
درصد برسد.

این اقتصــاددان کاهــش ناگهانی 
قدرت خریــد ایرانیان و ارزش پول 
ملی را به "سکته اقتصادی" تعبیر 
کــرده و گفتــه در اقتصــاد جهانی 
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص 
داخلی بین 6۰ تا 7۰ درصد اســت 
ولــی ایــن نســبت در ایــران ۱۱۰ 

درصد یعنی "مرز هشدار" است. 
وحید شــقاقی از این نسبت نتیجه 
گرفته به دلیل "ضعف نظام مالی و 
بانکی" نمی توان نقدینگی را به سمت 
تولید ببرد و همین باعث "سرگردانی 

مخرب نقدینگی" می شود.

به گفته وحید شقاقی تنها در سال  
گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دالر 

ارز از ایران خارج شده است.

دستور روحانی برای "مهار 
تورم"

در همیــن زمینــه و بــه گــزارش 
خبرگــزاری "ایرنا" حســن روحانی 
بــرای "مهــار گرانی" دســتور داده 
اســت "اجنــاس داخــل انبارها به 

سرعت روانه بازار شود."
در ایــن گزارش بــه نقل از محمود 
واعظی آمده است: »در حال حاضر 
شاهد هستیم حتی بخش هایی که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، 
محاســباتی کــه برای فــروش می 

کنند با ارز باالتر است.«

خــی  بر
رســانه های ایرانــی 
خبــر می دهند قیمــت دالر در 
بازار آزاد ایران روز سه شــنبه ۲۳ 
خــرداد ۱۳۹7، از مــرز 7 هــزار 

تومان رد شده است. 
به گفته برخی کارشناسان آینده 
مبهم برجام بدون آمریکا پس از 
خــروج امریکا از برجام از دالیل 
باال رفتن قیمــت دالر در ایران 

بوده است.

"انفجار قیمت خودروهای 
داخلی"

با خــروج آمریــکا از برجــام در 
ماه های اخیر برخی شرکت های 
خودروســازی نیــز ایــران خــارج 
شــده اند. در همین زمینه ســایت 
"عصر ایران" در گزارشی با عنوان 
"انفجار قیمت خودروهای داخلی" 
نوشت "خودرویی مانند مزدا ۳ که 
تکنولوژی آن مربوط به ۱۰ ســال 
پیش است چگونه با قیمت حدود 
۲۵۰ میلیــون تومــان در ایران به 

فروش می رسد؟"
بنا بر این گزارش تنها طی ۱۰ روز 
گذشته قیمت خودروهای مختلف 
در بــازار ایــران از ۲ تا ۴۰ میلیون 

تومان افزایش داشته است.
•
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تنها دو ســوم محکومان به اعدام 
دارای پرونده های مرتبط با قاچاق 
مــواد مخدر هســتند. )حتی دبیر 
ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه نه 
همــه ی اعدام ها بلکــه ۹۳ درصد 
آنها را به قاچاق مواد مخدر مرتبط 
می دانــد.( بقیه یا به قصاص نفس 
محکوم شده اند یا دارای پرونده ای 

عقیدتی و سیاسی هستند. 
در قوانین جمهوری اســامی غیر 
از مرتکبــان قتل و تجاوز جنســی 
و ســرقت مســلحانه یعنــی جرائم 
خشن، کسانی نیز که به مقدسان 
شیعه دشنام دهند، »جاسوسی« 
کننــد، زنای محصنه یــا با محارم 
انجام داده باشند، از اسام برگشته 
و دیــن دیگــری اختیــار کننــد، و 
روابط جنســی با همجنس داشته 
باشند به اعدام محکوم می شوند. 
اعدام در فقه شــیعه صور متفاوتی 
مثل به دار کشــیدن، سنگسار، و 
پرتاب از بلندی دارد که همه ی آنها 
اجرا می شده است. در حال حاضر 
حدود پنج هزار محکوم به اعدام در 
ایران تنهــا به خاطر جرائم مربوط 
به مواد مخدر منتظر اجرای حکم 
خود هستند. آمارهای موارد دیگر 
صدور حکم اعدام با جزئیات اعام 

نشده است.
•

منایشگاه  نفی هولوکاست 
دولتی نیست

محمدجــواد ظریف وزیــر خارجه 
دولــت روحانــی در مصاحبه ای با 
نشــریه ی نیویورکر منتشــر شده 
در ۲۵ آوریــل ۲۰۱6 گفتــه  اســت 
دولت این کشــور هیچ کنترلی بر 
مسابقه های کاریکاتور هولوکاست 
ندارد و از آن حمایت هم نمی کند. 

او می گوید این نمایشگاه را گروهی 
غیردولتی برگزار می کند و سازمان 
غیردولتی ای که نمایشگاه را برگزار 
می کنــد »نیازی به مجــوز« برای 
انجام آن ندارد و وزارت خارجه تنها 

قادر است روادید صادر کند.
در ایــن ســخن ظریف یــک قلب 

واقعیت و یک خلط وجود دارد. 
واقعیت قلب شــده این اســت که 
برگزاری هر مســابقه ی فرهنگی و 
هنری و هر نمایشــگاهی در ایران 
نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی دارد و این نمایشگاه استثنا 
نیست. از جمله شرایط کسب آن 
نیز »توهین نکــردن به اعتقادات 
و دیدگاه هــا« از طریــق »صوتــی، 
تصویری، نقاشــی یــا کاریکاتور« 
اســت. ایــن امــر در شــرایط اخذ 
مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی 
در پورتال وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی ذکر شده است.
خلــط هــم میــان غیردولتــی و 
حکومتــی اســت. برگزارکننــدگان 
نمایشــگاه تحت مدیریــت قوه ی 
مجریه نیســتند )کــه در ایران گاه 
از آن با عنوان دولت یاد می شــود( 
اما تحــت نظر حکومت هســتند 
کــه نهادهــای نظامــی و امنیتی و 
قضایــی و تبلیغاتــی را تحت نظر 
دارد. موسســه ی هنری و رســانه 
ای اوج و موسسه ی سرچشمه که 
نمایشگاه ها و مسابقات هولوکاست 
غیردولتی انــد  کردنــد  برگــزار  را 
)دولــت به معنای قــوه ی مجریه( 
امــا حکومتی انــد به ایــن معنا که 
بودجه ی هر دو موسســه توســط 
حکومت تامین می شود و مقامات 
این موسسات نیز توسط حکومت 
تعییــن شــده اند. آنهــا نــه بخش 

خصوصی انــد و نــه نهــادی مدنی 
مستقل از حکومت و دولت.

•
بنیاد علوی به دولت ایران 

وابسته نیست
محمدجــواد ظریف گفته اســت: 
»بنیاد علوی نیویورک یک سازمان 
غیر وابســته به دولت ایران است. 
یک ســازمان مستقل است که در 
ایالت نیویورک ثبت شده است… 
ایــن یک موسســه غیرانتفاعی در 
واقع خیریه اســت که فعالیت های 
نوع دوســتانه دارد.« )تسنیم ۱۰ 

خرداد ۱۳۹6(
بنیاد علوی هم از نظر اموال، هم 
از لحــاظ ســازمان و هــم از لحاظ 
نظام رفتاری و نگرش وابســته به 
حکومت ایران بوده اســت. اموال 
این ســازمان اموال بنیــاد پهلوی 
است که بعد از سقوط رژیم گذشته 
در اختیــار حکومت کنونــی ایران 
قــرار گرفته اســت. اعضای هیئت 
امنای این بنیاد منصوبان ولی فقیه 
بوده اند. بنیاد علــوی کارکردهای 
یک البی و موسسه ی تامین مالی 
فعالیت های جمهوری اسامی در 
ایــاالت متحده را دارا بوده اســت. 
کمک هــای ایــن بنیاد بــه برخی 
موسسات خیریه در واقع پوششی 
برای فعالیت هــای دیگر این بنیاد 
مثل قاچاق مواد تحریمی به ایران 
بــوده اســت. مجله فوربــس در ۵ 
ژانویه ۲۰۰۹ به مشارکت های مالی 
۲۵ تــا ۵۰ هــزار دالری ایــن بنیاد 
بــه بنیاد کلینتون در ســال ۲۰۰۸ 
و کمــک ۳۰ هزار دالری در ســال 
مالی منتهی به مارس ۲۰۰6 اشاره 

می کند. 
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نگاه... 
محمدجواد ظریف؛ دروغگوترین عضو 

کابینه ی روحانی

مجید محمدی 
۱۱ ژوئــن - محمدجــواد ظریف 
مذاکره با دولت های اروپایی بر سر 
برنامــه ی موشــکی و مداخله های 
منطقــه ای جمهوری اســامی را 
دروغ خوانــده اســت )تســنیم ۵ 
خرداد ۱۳۹7(. برای باور کردن این 
سخن باید به عادت وزیر خارجه ی 
دولت روحانی رجوع کرد. در دروغ 
بودن این ســخنان فقــط می توان 
به اعام آمادگی رســمی جمهوری 
اسامی برای مذاکره در مورد یمن 

اشاره کرد.
تــا ۱۳۹7  ســال ۱۳۹۲  پنــج  در 
بیشــترین دروغ هــای کابینــه ی 
از محمدجــواد ظریــف  روحانــی 
شنیده شــده اســت. البته این به 
معنــای عــدم دروغگویــی دیگــر 
اعضای کابینه نیســت بلکه به دو 

علت مشخص رخ داده است: 
سفرهای خارجی ظریف و نشستن 
در برابــر خبرنــگاران خارجــی که 
گاهــی شــمار معــدودی از آنهــا 
سواالت ســختی می پرسند و وزیر 
خارجه در دوربیــن نگاه کرده و با 
پررویــی تمــام به جهانیــان دروغ 
می گوید تا وفاداری اش به نظام را 

اثبات و مقامش را حفظ کند. 
علت دیگر موضوع خبرساز برجام 
در چهار ســال گذشــته اســت که 
برای پوشــش آن در داخل و خارج 
مقامات وزرات خارجه تحت فشار 
بــوده و در بســیاری از موارد برای 
گریز از این فشارها دروغ گفته اند. 
مقامات وزارت خارجه مدام دروغ 
می گویند تا اقدامات بیت و سپاه و 

روحانیت را ماله کشی کنند.
در این نوشته تعدادی از دروغ های 

ظریف را ذکر می کنم. 
محدود بودن فضای یک یادداشت 
البته موارد را محدود ساخته است 
گرچه همین یادداشت هم طوالنی 
است. به این کاری که من در این 
نوشــته انجــام می دهــم در عرف 
روزنامه نــگاران می گویند »فکت 
چکینــگ« )وارســی واقعیــات(، 
کاری که رســانه های فارســی زبان 
خــارج کشــور انجــام نمی دهنــد 
)داخلی ها اجازه ندارند و اگر بکنند 

تنبیه می شوند(. 
صدای امریکا و رادیو فردا و بی بی 

سی فارســی با ده  ها میلیون دالر 
بودجه و صدها کارمند ایران ی تبار 
یک برنامــه ی اختصاصی در مورد 
وارســی  دروغگویی های مقامات 

جمهوری اسامی ندارند. 
البته ســایت بی بی ســی فارســی 
دروغ هــای ترامــپ را ذکر می کند 
اما کاری به دروغ های خامنه ای یا 

روحانی و ظریف ندارد.
•

داعش ساخته ی غربی هاست
ظریــف می گویــد: »غربی هــا بــا 
همین مشکات روبرو هستند که 
یــک روز در اوکراین مشــکل دارند 
و یــک روز داعــش را می ســازند« 

)خبرگزاری مهر ۱ اسفند ۱۳۹۳(
ایــن قلــب واضــح واقعیــت یعنی 
ســاخته شــدن داعش به دســت 
دولت های غربی از سوی مقامات 
دیگر نظامی و سیاســی جمهوری 

اسامی هم مطرح شده است. 
ســخن  ایــن  واقعیــت  شــش 

توطئه اندیشانه را نقض می کند:
۱٫هیچ شاهدی بر این مدعا وجود 
ندارد. دولت های غربی و نهادهای 
مدنی غربی در هیچ موردی چنین 

چیزی را تایید نکرده اند.
ابتــدای  از  2٫دولت هــای غربــی 
شــکل گیری داعــش بــا خافــت 
اسامی در جنگ رو در رو بوده اند؛ 
آنها در ســه سال گذشــته هزاران 
پــرواز بــرای حمله به تاسیســات 
نیروهــای  و  داشــته اند  داعــش 
امریکایــی به عنوان مستشــار در 
عراق برای حمله به داعش حضور 

دارند.
3٫داعش در چند ســال گذشــته 
ده هــا عملیــات علیه کشــورهای 
غربی انجام داده و صدها شهروند 
غربی را کشته و زخمی کرده است.

4٫اسلحه، مهمات و ماشین آالت 
غربــی در دســت داعــش عمدتــا 
غنائم به دســت آمده توســط این 
گروه هســتند و نــه تجهیزاتی که 
دولت هــای غربی به آن فروخته یا 

هدیه داده باشند.
5٫پرتــاب مــواد غذایــی و دیگــر 
کمک های اولیه در مناطق تحت 
نفوذ داعش ناشی از خطای انسانی 
بوده و هدف آنها کمک به آســیب 

دیدگان از جنگ بوده است.

6٫عــدم حمله به برخــی از مراکز 
داعــش توســط دولــت اوبامــا با 
توجیهات زیست محیطی همراه 

بوده است و نه پشتیبانی از آن.
7٫حتی سرســخت ترین مخالفان 
دولت های غربی در این کشــورها 
چنین ادعایی را مطرح نکرده اند.

بدین ترتیب بــه همان دالیلی که 
داعش مخلوق غرب است داعش 
می تواند مخلــوق خود جمهوری 

اسامی باشد.
•

زندانی عقیدتی نداریم
ظریف در مصاحبه با چارلی رز در 
۲۹ آوریــل ۲۰۱۵ گفت که »ما در 
ایران کســی را به خاطر عقیده اش 

زندانی نمی کنیم.« 
ظریف بــا وقاحت تمــام مخالفت 
اعضای مجلس بــا راه رفتن خود 
با وزیر خارجه ی امریکا را نشانه ی 
آزادی در کشــور می خواند. )الف، 

۱۹ بهمن ۱۳۹۳(
امــا بنــا بــه گزارش هــای ده هــا 
سازمان حقوق بشری از جمله عفو 
بین الملل، دیده بان حقوق بشر و 
نهادهــای حقوق بشــری ایرانی و 
احکام دادگاه های متهمان عقیدتی 
و رسانه ای آنها صرفا به دلیل ابراز 
عقیده بازداشت و زندانی شده اند. 
ایرانیانــی کــه به خاطــر عقیده ی 
خود بازداشــت شــده اند در صدها 
شهادت نامه که در رسانه ها منتشر 
شــده روایت خود را نقل کرده اند. 
ایران در برخی از سال ها بزرگترین 
گرفته  نام  روزنامه نگاران  زندان 

است. 
بخشی از زندانیان در ایران همواره 
اهل سنت، مسیحیان تبشیری، 
نواندیــش،  شــیعیان  بهاییــان، 
درویشان و اهل حلقه های عرفانی 
جدیــد بوده اند که صرفــا به دلیل 
عقیده و باور مذهبی خود زندانی 
شــده اند. نهادهای حقوق بشری 
وابسته به ســازمان ملل به خوبی 
این پرونده ها را مستند و مکتوب 

ساخته اند. 
سخن ظریف فقط در این صورت 
خاف واقع نیست که بگوییم »در 
جمهوری اســامی افــراد تا وقتی 
عقایدشــان را بیان نکرده و پنهان 
کرده باشند هزینه ای نمی پردازند 
و تنهــا پــس از بیــان عقیــده ی 

ناهمرنگ زندانی می شوند.«
•

عدم اعدام محکومان سیاسی
محمدجواد ظریــف در واکنش به 
سوال خبرنگار بی بی سی در باره 
محکومیت افراد به اعدام در ایران 
می گویــد: »این اعدام هــا مربوط 
به قاچاقچیان مواد مخدر اســت و 
ما به مقابلــه با این معضل افتخار 
می کنیــم.« )ایســنا، ۱6 بهمــن 

)۱۳۹۳
این ســخن تنهــا بیانگر بخشــی 
از واقعیــت اســت. بنا بــه گزارش 
نهادهــای حقوق بشــری در ایران 

سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده؛ 
شایع ترین سرطان ها در مردان و زنان ایرانی

۲۴ خــرداد - پیــام آزاده، دبیــر 
علمی سومین کنگره بین المللی 
ایــران  آنکولــوژی  کلینیــکال 
کل  در  ســرطان ها  شــایع ترین 
جمعیت ایران را سرطان پستان، 

پروستات، پوســت، معده و روده 
عنوان کرد. شــایع ترین سرطان 
در مردان معده و در زنان سرطان 
سینه اســت و ســرطان دستگاه 
گوارش به ویژه معده باالترین آمار 

مرگ و میر را داشته است. 
همچنیــن ۴6 درصد از مبتایان 
بــه ســرطان زنــان و ۵۴ درصــد 
مردان بوده اند. به گفته پیام آزاده، 
دقیق ترین آمار سرطان که آخرین 
آمار بوده، مربوط با آمار مبتایان 
در ســال ۹۳ است که ۱۱۲ هزار و 

۱6۰ مورد اعام شده است.
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دست دادن تاریخی
اولین دیدار یک رهبر کره شــمالی 
و یــک رئیــس جمهــوری آمریکا؛ 
کیــم جونــگ اون و دونالد ترامپ 
در مقابــل دوربین ها در ســنگاپور 
با یکدیگر ماقات کردند و دســت 

یکدیگر را فشردند.
بــه نظر بســیاری ایــن یک لحظه 
مهــم بــود، اما چــرا دســت دادن 
که ساده ترین شــکل ابراز دوستی 
اســت تا این حد مــورد توجه قرار 

می گیرد؟
دست دادن بسیاری از افراد مشهور 
همیشه پایان خوشی نداشته است 
ولــی به هر حال لحظه ای از تاریخ 

بوده است.
نمونــه ۱۰ دســت دادن مشــهور 

تاریخ را ببینید:
•

۱. چمبرلین و هیتلر
۲۲ سپتامبر ۱۹۳۸، آدولف هیتلر، 
دیکتاتــور آلمانــی، دســت نویــل 
چمبرلیــن، نخســت وزیــر وقــت 
بریتانیا را در هتل دریسزن در شهر 
گودزبــورگ در نزدیکــی بن آلمان 
فشرد. مذاکرات آنها درباره منطقه 
ســودتنلند، که قســمتی از کشور 

چکساواکی آن زمان بود.
نخســت وزیر بریتانیا موافقت کرد 
کــه این منطقــه به آلمــان واگذار 
شود. نخست وزیر بریتانیا در حالی 
به لندن بازگشت که تصور می کرد 
صلح را تضمین کرده اســت. یک 
ســال بعد جنگ جهانــی دوم آغاز 

شد.
•

2. چرچیل، ترومن و استالین
۲۳ ژوئیــه ۱۹۴۵، هــری ترومــن 
)وسط عکس( دستهای وینستون 
چرچیــل، نخســت وزیــر بریتانیا 
)ســمت چپ( و ژوزف اســتالین، 
رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی 
کنفرانــس  در  راســت(  )ســمت 
پتســدام، که در آلمان برگزار شد، 
دســت های یکدیگر را فشــردند. 
این ســه رهبر با هم ماقات کرده 
بودند تــا دربــاره سرنوشــت اروپا 
و بخصــوص آلمان پــس از جنگ 

جهانی دوم تصمیم بگیرند.
•

3. جانسون و لوتر کینگ 
دوم ژوئیــه ۱۹6۴، هنگام امضای 
قانون "حقوق مدنی" در کاخ سفید 
در واشــنگتن، لیندون جانسون، 
رئیــس جمهــور آمریــکا بــا دکتر 

مارتیــن لوتر کینگ جونیور، رهبر 
جنبش حقوق مدنی آمریکایی های 

آفریقایی تبار دست داد.
قانون حقــوق مدنــی، به تفکیک 
نژادی مکان های عمومی در آمریکا 
پایــان داد و هرگونــه تبعیــض بــر 
اساس نژاد، رنگ، دین، جنسیت 

را در این کشور ممنوع کرد.
•

4. مائو و نیکسون
۲۱ فوریه ســال ۱۹7۲، مائو تســه 
تونگ، رهبر و بنیانگذار جمهوری 
خلق چین، با ریچارد نیکســون، 
رئیس جمهور آمریکا در شهر پکن، 
پایتخت چین دیدار کردند و دست 

یکدیگر را فشردند.
دســت دادن آنها در جریان ســفر 
نیکسون به چین و پس از ۲۳ سال 
قطع رابطه میان دو کشــور اتفاق 

افتاد.
رابطــه جدیــد نــه فقــط پایانی بر 
ســال ها خصومت و بی اعتمادی 
بــود بلکــه گشایشــی بــود بــرای 

مبادالت سودآور تجاری.
•

5. گورباچف و ریگان
نوامبر ۱۹۸۵، میخائیل گورباچف، 
نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی 
)سمت چپ( و رونالد ریگان رئیس 
جمهور آمریکا از دو ســوی صحنه 
وارد شدند و در نخستین نشست 
ســران در ژنــو ســوئیس، دســت 

یکدیگر را فشردند.
پــس از آن جنــگ ســرد بــه پایان 

رسید.
•

6. تاچر و ماندال
۴ ژوئیــه ســال ۱۹۹۰، مــارگارت 
تاچر، نخست وزیر بریتانیا و نلسون 
مانــدال، رهبر کنگره ملی آفریقا در 
مقابــل ســاختمان دفتر نخســت 
وزیری بریتانیا، شماره ده خیابان 
داونینگ لندن با هم دست دادند.

تاچــر پیش از آن کنگره ملی آفریقا 
را "نمونه یک سازمان تروریستی" 
نامیده بود. چهار ســال بعد از این 
دیدار نلسون ماندال رئیس جمهور 

آفریقای جنوبی شد.
•

7. رابین و عرفات
۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، یاسر عرفات، 
خودگــران  تشــکیات  رهبــر 
فلسطینی و اسحاق رابین، نخست 
وزیــر اســرائیل در واشــنگتن در 

آمریکا با هم دست دادند.
بــا امضــای توافق اســلو در ســال 
خودگــردان  تشــکیات   ۱۹۹۳
فلســطینی پذیرفت که با اسرائیل 
همکاری امنیتی داشــته باشــند. 
مذاکراتی که به امضای این پیمان 
منجر شــد در اســلو انجام شد اما 
پیمان رسمی در واشنگتن دی سی 
با میزبانی بیل کلینتون امضا شد.

•
8. مک گینس و ملکه بریتانیا

الیزابــت دوم، ملکــه بریتانیا، ۲7 
ژوئن ســال ۲۰۱۲ با مارتین مک 
گینس، وزیر اول ایرلند شــمالی و 
فرمانده ســابق ارتــش آزادیبخش 
ایرلند، در بلفاست در ایرلند شمالی 

دست می دهد.
این اقدام لحظــه ای مهم در روند 
صلــح ایرلنــد شــمالی بــه شــمار 

می رود.
•

9. اوباما و کاسترو
آیا رابطه آمریکا و کوبا با این دست 

دادن عادی شد؟
۲۱ مــارس ۲۰۱6، بــاراک اوباما، 
رئیس جمهــوری آمریــکا و رائول 
کاسترو رئیس جمهور کوبا در طی 
دیــداری در کاخ انقاب در هاوانا، 
مرکز کوبا دست یکدیگر را فشردند.

باراک اوباما، اولین رئیس جمهور 
آمریکا بــود که درطــی حدود صد 
سال به این کشور کمونیستی سفر 
کرده بود. این نشســت صمیمانه 
بــود اما آقای کاســترو تاکید کرده 
بود که قبل از عادی شــدن روابط 
الزم است که تحریمهای اقتصادی 

علیه کوبا برداشته شود
•

۱۰. سانتوس و تیموچنکو
۲۳ ژوئــن ۲۰۱6، خــوآن مانوئــل 
ســانتوس، رئیس جمهور کلمبیا 
و تیمولیــون خیمه نز معــروف به 
تیموچنکو رهبر گــروه فارک، پس 
از امضا کردن یک توافق نامه صلح 
در شــهر هاوانا به میزبانــی رائول 
کاســترو، رییس جمهوری کوبا با 
یکدیگر دســت دادنــد. این توافق 
به ۵۲ ســال جنگ گروه فارک، که 
به نــام طوالنی ترین جنگ داخلی 
آمریکای التین شــهرت دارد پایان 

داد.
جایــزه نوبل صلح ســال ۲۰۱6 به 
دلیل تــاش برای پایــان دادن به 
پنج دهه جنگ با شورشیان فارک 
به خــوان مانوئل ســانتوس اعطا 

شد.
•
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اجتماعی... 
سقط جنین: آزادی یک انتخاب

نیلوفر جعفری
ایرلنــدی هــا روز جمعــه ۲۵ مــی 
۲۰۱۸ در یک همه پرســی تاریخی 
مخالفت خود را با ممنوعیت سقط 
جنین که بــر آموزه های کاتولیک  

استوار بود اعام کردند. 
لئــو وارادکار، نخســت وزیر ایرلند 
این همه پرسی را نقطه اوج انقاب 
آرام این کشــور کاتولیک توصیف 

کرد. 
ایرلنــد شــمالی هــم روز  مــردم 
دوشــنبه ۲۸ می چنــد روز پس از 
برگــزاری همه پرســی در ایرلند در 
شهر بلفاست و لندن در حمایت از 

این جنبش  تظاهرات کردند. 
به نظر می رســد اکثریت مردم در 
ایرلند شمالی موافق آزادی سقط 
جنین اند اما بیشتر احزاب سیاسی 
بــه دلیل رویکردهــای فرقه گرایی 
جنیــن  ســقط  آزادی  مخالــف 

هستند.
در  همه پرســی  ایــن  موفقیــت 
دســتیابی به حق ســقط جنین، 
الهــام بخش جنبش هایی اســت 
انتخــاب  آزادی  خواهــان  کــه 
سقط جنین در کشــورهای دیگر 
هســتند. فعاالن حقوق بشــر در 
کشــورهای مختلفــی کــه امکان 
ســقط جنین در آنها وجــود ندارد 
یــا بســیار محدودکننــده اســت؛ 
پس از برگزاری این همه پرســی بار 
دیگــر فعاالن اجتماعی به مســاله 
اخاقــی حق مالکیــت زن بر بدن 
خود و آزادی کامل ســقط جنین 

پرداخته اند.
بر اســاس توافق ســازمان ملل در 
چهارمین کنفرانــس جهانی زنان 
در پکــن و اعامیه جهانی حقوق 
بشــر، محدودیت انتخاب ســقط 
جنین یکــی از موارد نقض حقوق 
بشر برای زنان است. آزادی سقط 
جنین می تواند رنج ناخواسته زنان 
و مرگ ومیر آنها در دوره بارداری را 

کاهش دهد.
تــا پیش از قــرن نوزدهم میادی 
هیچ  قانونی برای سقط جنین زنان 
وجود نداشت. پاپ پیوس نهم در 
سال ۱۸6۹ فرامینی صادر کرد که 
مبنای ممنوعیت سقط جنین در 
بســیاری از کشــورهای مسیحی 
قــرار گرفــت. در ســال های ۱۹۵۰ 
تــا ۱۹۸۵ بســیاری از کشــورهای 
توســعه یافته قوانین سقط جنین 
خــود را تغییــر دادند و بر اســاس 
اعامیه حقوق بشر، حق انتخاب 
آزادانه ســقط جنین را بخشــی از 
حــق مالکیــت زن بــر بــدن خود 

دانستند.

•
چه کشورهایی مخالف سقط 

جنین هستند؟
بیش از ۲۵ درصــد از مردم جهان 
در کشــورهایی زندگی می کنند که 
سقط جنین در آنها غیرقانونی و یا 
بسیار محدود است. بسیاری از این 
کشورها در آمریکای التین، آفریقا 

و آسیا قرار دارند. 
بر اســاس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت ممنوعیت سقط جنین 
هنــوز در ۱۸ کشــور جهــان باقی 

است.
کشــور کاتولیک مالتــا تنها عضو 
اتحادیه اروپاست که سقط جنین 
در آن کامــا غیرقانونــی اســت. 
سقط جنین در مالتا ۱.۵ تا ۳ سال 
زنــدان در پی خواهد داشــت. در 
کشورهای اروپایی آندورا، واتیکان 
و سن مارینو که عضو اتحادیه اروپا 
نیستند  نیز سقط جنین غیرقانونی 

است.
در کشــورهای جمهــوری کنگو، 
جی بوتی، جمهــوری دومینیکن، 
السالوادور، گابون، گینه بی سائو، 
موریتانی،  ماداگاســکار،  هائیتی، 
پاالئــو،  فیلیپیــن،  نیکاراگوئــه، 
سنگال و سورینا  نیز سقط جنین 
تابــو و کامــا ممنوع اســت و به 
عنوان یک جرم عمومی شــناخته 

می شود.
به عنــوان نمونــه، توجــه جامعه 
جهانــی پــس از آنکــه ۲7 زن در 
الســالوادور به خاطر سقط جنین 
محکومیت های طوالنــی دریافت 
کردند به این کشور برانگیخته شد. 
برخی از زنان به دلیل انجام سقط 
جنین در این کشــور به ۳۰ ســال 

زندان محکوم شدند.
•

آمریکا در آستانه ممنوعیت سقط 
جنین

در ایــاالت متحــده آمریــکا قانون 
آزادی ســقط جنین از سال ۱۹7۳ 
در تمام ایالت ها اجرا شــد اما پس 
از روی کار آمــدن دولــت ترامپ، 
تاش هایــی برای محدودســازی 
این آزادی صورت گرفت. در ایالت 
آیووا قانونی تصویب شده است که 
بر اساس آن سقط جنین در بیشتر 
موارد پس از شــنیده شدن اولین 
ضربان قلــب جنین یعنــی تقریبا 
پس از هفته ششم بارداری ممنوع 

است. 
بــه معنــای  قانــون عمــا  ایــن 
ممنوعیــت کامــل ســقط جنین 
اســت. زیرا بسیاری از زنان پس از 
هفته ششم از بارداری خود باخبر 

می شــوند. در برخی از ایالت ها 
نیز دولت و جمهوری خواهان با 
ایجــاد صف های انتظار طوالنی 
و ســخت کردن مراحل قانونی 
سعی در ایجاد محدودیت برای 

سقط جنین دارند.
•

سقط جنین با شرایط محدود 
کننده

در بســیاری از کشــورها، سقط 
جنین قانونی محدود به مواردی 
است که سامت مادر در خطر 
قــرار دارد. ایــران، افغانســتان، 
عــراق،  گواتمــاال،  بنــگادش، 
الئوس، لبنان، عمان، سومالی، 
ســوریه، نواره غزه و بســیاری از 
کشــورهای دیگر فقط در شرایط 
خاص به حق ســقط جنین برای 

زن قائل هستند. 
در برخــی از کشــورها نســبت به 
اعمال این محدودیت ها بســیار 
حســاس هســتند. در پاراگوئه، 
اگر یک دختر ۱۰ ساله که توسط 
پدرخوانــده اش مورد تجــاوز قرار 
بگیرد، درخواســت سقط جنین 
منوط به تشــخیص پزشک بوده 
است. پزشک در چنین شرایطی 
تنهــا در صورتــی با درخواســت 
سقط جنین  موافقت می کند که 
بارداری حیات مادر را تهدید کند.

شیلی پیش از این به عنوان یکی 
از ســخت گیرترین کشورها برای 
ســقط جنین شــناخته می شد؛ 
اما ســال گذشــته قانونی در این 
کشور تصویب شد که می گوید اگر 
زایمان برای مادر خطرناک باشد 
یا زن مورد تجاوز قرار گرفته باشد 
یا احتمال بقای جنین پایین باشد 

سقط جنین قانونی است.
همچنیــن در دو کشــور اروپایی 
قبــرس و لهســتان، قانون فقط 
در مــواردی اجازه ســقط جنین 
می دهد که جنین حاصل از تجاوز 
باشــد یا بارداری حیات مــادر را 

تهدید کند. 
تاش های فعاالن آزادی ســقط 
تاکنــون  لهســتان  در  جنیــن 
نــاکام مانــده اســت. در اواســط 
ژانویــه ۲۰۱۸ پارلمان لهســتان 
پیش نویــس طرح آزادی ســقط 
جنیــن را رد کرد. در حال حاضر 
کشــور لهســتان کمترین تعداد 
ســقط جنین در اروپا را دارد. بر 
اســاس آمار منتشر شــده در این 
کشــور به ازای هر ۱۰۰۰ زایمان 
فقــط دو ســقط جنیــن انجــام 

می شود. 
در هند نیز سقط جنین با مجوز 
پزشــک، پــس از هفته بیســتم 
غیرقانونی است و تنها در صورتی 
امکان پذیــر اســت کــه بــارداری 

تهدیدی برای حیات مادر باشد.
در  برزیــل  کنگــره  همچنیــن 
حال بررســی الیحه ای اســت که 
ســقط جنین را در هر شــرایطی 
غیرقانونی اعــام کند؛ حتی اگر 
بــارداری حیــات زنــی را به خطر 

بیندازد.
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فروش بلیت کلیۀ برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

_______________
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!

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی 
و سایر اقلیت های فرهنگی 

دیگر نیازی به نصب دیش نیست 
IPTV  اینک باخرید دستگاه

قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان 
داخل ایران و شبکه های استانی ایران، اروپا 

همچنین کانال های ورزشی، 
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا 

با کیفیت »اچ دی« را مشاهد کنید.  
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید: 

بیش از 
3۰ کانال 

افغانی

پکیج های 
بیش از 2۰ 
 GEM کانال
»من و تو« 
»ریویرا« 

»بی بی سی« 
صدای آمریکا 

رضاشریفی و...

Cell.: 514-571-6564

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه  را بر روی سایت بخوانید 
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www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 3۰ منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

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

514-524-0-524

514

  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

�Invisalign������������������������������
�	�
�

Rapid Orthodontics �������
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Root Canal  ��
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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

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

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

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

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

����
	
�����������������	��

�
	
����������������

������� ����������������

New

���������������

�������������

���������������

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

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

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

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

07/05/2018 Soheil-Golpour-HQP.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16338955c90e1480?projector=1&messagePartId=0.1 1/1

خشایار شادانلو 

حراج رقابت ناپذیر الستیک 

Our tires have full warranty 
against any defects. 

975 A Pacifique 
Lachine , (QC) H8S 2R1
(Hwy.20 exit 62, Continue on service road 
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).

We have all the 
sizes from 

13 to 24 inches

فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا 

Inspection $30.00
Before buying a car, bring 
it to us , we will check 101 

points of the car for you

Tires and Mechanics
All types of cars 

European  |  American  |  Japanese

This month 
special 

Oil change & 

Filter $35.00 

Brake  job: $79.00

(Including the 

brake pads )
----------

4 Brand  new 

16 inches tires 

installed & 
balanced: 

$360.00
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        

  را بر روی سایت بخوانید 

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

سالمت و زندگی 
دستمال آشپرخانه می تواند 'باعث مسمومیت 

غذایی' شود
تحقیقات نشان می دهد که استفاده 
چندباره از دستمال آشپزخانه افراد 
را در معــرض خطــر مســمومیت 

غذایی قرار می دهد.
بــرای ایــن تحقیق پژوهشــگران 
دانشــگاه موریــس صد دســتمال 
آشــپزخانه را کــه یــک مــاه از آنها 

استفاده شده بود آزمایش کردند.
آنهــا دریافتنــد که احتمــال وجود 
باکتــری "ای کوالی" )اشریشــیا 
کوالی( که باعث مسمومیت شدید 
غذایی می شــود در دستمال هایی 
کــه از آن برای چند کار مختلف از 
جمله خشــک کردن ظروف، پاک 
کردن سطوح و همچنین خشک 
کردن دســت ها اســتفاده می شود 

بیشتر است.
در صورت مصرف گوشت در خانه، 
احتمــال وجــود ایــن باکتــری در 

حوله های مرطوب هم بیشتر 
می شود.

اســتفاده چند باره از دستمال 
آشــپزخانه محیــط مناســبی 
بــرای رشــد باکتــری ایجــاد 
انتقــال  احتمــال  و  می کنــد 
آلودگی و مســمومیت غذایی 

بیشتر می شود.
مســئوالن بهداشــتی توصیه 
می کننــد کــه دســتمال های 
ظــروف،  کــردن  خشــک 
ابرهای  آشــپزخانه،  دستمال 
شستشو و حتی دستکش های 
مخصوص فر را مدام بشورند و 
قبل از استفاده دوباره بگذارند 

که خوب خشک شود.
این تحقیق در اجالس ساالنه 
انجمن میکروبیولوژی آمریکا 
در آتالنتا اایالت جورجیا مطرح 

شد.
بــر اســاس نتیجــه آزمایــش 
دســتمال های آشــپزخانه، در 
۴۹ درصد آنها باکتریهای رشد 
کرده بودند و میــزان باکتری 
موجود در آنها با تعداد اعضای 

خانواده ارتباط داشته است.
محققان در ۴۹ دستمال شاهد 
رشــد باکتری بودنــد که ۳۶.۷ 
درصد آنها از نوع باکتری های 

کلی فــرم بودنــد، که 
کــوالی"  "ای 

هم ازهمین 
نــواده  خا

است.
بقیــه 

باکتری های 
مشــاهده شــده ۱۴.۳ 

درصــد اســتافیلوکوکوس اورئوس 
و ۳۶.۷ درصــد از نــوع انتروکوک 
بودنــد. در دســتمال آشــپزخانه 
خانه هایــی کــه گوشــت مصــرف 
کرده بودند، باکتری های کلی فرم 
و اســتافیلوکوکوس به میزان قابل 

مالحظه ای بیشتر یافت شد.
اغلب گونه های ای کوالی بی  ضرر 
هســتند و به طور طبیعی در روده 

نســان  ا
گــی  ند ز
می کننــد 
امــا برخــی از 
انــواع آن باعث 
مسمومیت شدید 
غذایــی در انســان ها می شــوند و 
شــیوع بیماری های ناشــی از این 
نوع باکتری ها در مواردی حتی به 

جمع آوری مواد غذایی می
گونه های بی ضــرر این باکتری به 
طور طبیعی در روده انسان وجود 
دارنــد، و ممکن اســت بــا تولید 
نوعی ویتامین K و با پیشــگیری 
باکتری هــای  اســتقرار  از 
آسیب رســان در روده میزبــان 

سودمند باشند.
باکتری  اســتافیلوکوکوس هم 
که به ســادگی در دمــای اتاق 
رشد و تکثیر پیدا می کند سمی 
تولید میکند که باعث بیماری 
می شود. این باکتریها با پختن 
نابــود  کــردن  پاســتوریزه  و 

می شوند.
پژوهشــگران تاکیــد کردند که 
وجــود باکتــری "ای کوالی" 
نشــانه دقیــق تمیــز نکــردن 
اســت، بخصوص  آشــپزخانه 
در آشــپزخانه های کــه با مواد 

گوشتی کار می شود.
بیرانجــا  سوشــیال  دکتــر 
ایــن  سرپرســت  هاردویــال، 
از  تحقیــق می گویــد: "بایــد 
مصرف دســتمالهای مرطوب 
آشــپزخانه  در  چنــدکاره  و 
خــودداری کــرد. بخصــوص 
در خانوادهه هــای بــزرگ که 
کودکان و افراد سالمند زندگی 
می کند باید مسئله ضدعفونی 
و تمیــزی آشــپزخانه بیش تر 

مورد توجه قرار گیرد."

چطور می توانیم از سرایت 
و انتقال آلودگی در 

آشپزخانه جلوگیری کنیم؟

• دســتمال های آشــپزخانه و حوله ها را 
مرتب عوض کنیم.

• اســتفاده از دستمال های یکبار مصرف 
یا دســتمال کاغذی می تواند مانع پخش 

آلودگی در آشپزخانه شود.
• حوله های آشپزخانه و دستمال باید پس 
از هــر بــار مصرف ضد عفونی شــود یا در 
دمای ۶۰ درجه سانتی گراد شسته شوند.

• برای استفاده از مواد مختلف آشپزخانه 
از تخته هــای مختلــف اســتفاده کنید و 
دستکم برای مواد پختنی و غیر پختنی از 
یک تخته استفاده نکنید. تخته خرد کردن 
ســبزیجات را از تخته خرد کردن گوشت 

جدا کنید.
• بعد از تماس با موادی مانند گوشت خام 
حتما دست های خود را با صابون بشویید 

و خشک کنید.
• ســطوح مختلف آشپزخانه را بالفاصله 
بعــد از اســتفاده تمیــز کنیــد و نگذاریــد 

آشپزخانه کثیف بماند.

رضانوربخش

Cell.: 438-402-0429

مشاور  فروش 
اتومبیل های 

نو و دوست دوم 

RAY NOOR
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
Hyundai Gabriel St-Jacques

6435 St Jacques St, 
Montreal, QC H4B 1V1

Tél: (514) 252-7777 
rnoor@gabriel.ca

شایع ترین عالیم اوتیسم را بشناسید
اوتیســم یــک اختالل رشــد 
اســت که در ســه ســال اول 
زندگــی ظاهــر مــی شــود و 
بــا تاثیــر روی مغز کــودک، 
رفتارهای اجتماعی و مهارت 
ارتباط برقرار کردن را مختل 

می کند. 
این اختالل روی رشد طبیعی 
تعامــالت  حیطــه  در  مغــز 
اجتماعــی و مهــارت هــای 

ارتباطی تأثیر می گذارد. کودکان 
و بزرگســاالن مبتال به اوتیسم در 
ارتباطــات کالمی و غیــر کالمی، 
تعامالت اجتماعی و فعالیت های 

مربوط به بازی، مشکل دارند. 
ایــن اختــالل، ارتباط بــا دیگران 
و دنیــای خارج را بــرای مبتالیان 
دشوار می سازد و در بعضی موارد 

رفتارهــای خــود آزارانه و 
پرخاشــگری نیــز از آنــان 

دیده می شود.
حــرکات  افــراد  ایــن  در 
زدن،  )دســت  تکــراری 
هــای  پاســخ  پریــدن( 
افــراد،  بــه  غیرمعمــول 
دلبســتگی بــه اشــیا یــا 
مقاومــت در مقابل تغییر 
نیز دیده می شود و ممکن 
است در حواس پنجگانه )بینایی، 
و  بویایــی  المســه،  شــنوایی، 
چشایی( نیز حساسیت های غیر 

معمول نشان دهند.

برخی از شایع ترین عالیم بیماری 
اوتیسم عبارتند از :

• دیــر بــه حــرف افتادن یــا عدم 
تمایل به صحبت کردن؛ ۴۰ درصد 
از افــراد مبتــال بــه اوتیســم هرگز 

صحبت نمی کنند.
• مشکل در درک دیدگاه گوینده

• استفاده از کلمات و عبارت های 

تکراری
• تکرار رفتارهای کلیشه ای مانند 

تکان دادن دست یا بدن
• تمرکز طوالنی مدت روی اشیا

• خودزنی
• پرخاشگری

• ناتوانی در بیان اسم
ارتبــاط  برقــراری  در  ناتوانــی   •

چشمی
• عالقه به بازی های تکراری

• خیره شدن به یک شی یا تصویر
• فقــدان حــس همدلــی و بــه 

اشتراک گذاشتن احساسات
• عدم تمایل به ایجاد دوســتی با 

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

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

ایــران... 
آقای وثوقی لطفا برنگردید!

چه کاری است آخر؟ 
 ۸۱ در  وثوقــی  بهــروز 

سالگی بیاید ایران؟ 
بعد از ۴۱ ســال بیاید که 
فیلم بــازی کنــد؟ کجا 

بازی کند؟ 
در چــه فیلمــی؟ "نقش 
نــگار ۲"؟ بــا تضمیــن 
کــی؟ اینجا کســی حتی 
زورش بــه رفع فیلتر یک 
پیام رســان نمی رسد، آن 
وقت توقع دارید تضمین 
بدهند برای امنیت بهروز 

وثوقی؟
بهــروز وثوقی برگــردد و 
اتفاق بــدی بیفتد، من 
و شما جواب می دهیم؟ 
بــا دوخط نوشــته فان 
روزنامه چه می کنید که از 
قول مــردم حرف می زند 
و می خواهــد وثوقــی را 

محاکمه کند؟!
چکار دارید به او. باباجان 
سخت یا آسان او بیش از 

نیمی از عمرش را در غربت زندگی 
کرده اســت، ولــی احتمــاال آقای 
خودش بوده و کسی به حرمتش و 
جایگاهش تعرض نکرده، از همان 
راه دور هم عزیز بوده و دل خیلی ها 

برایش تپیده است.
حــاال برگــردد که فــان روزنامه با 
دو ســطر مطلــب، کل ماجــرا را 
ببــرد روی هوا؟ عزیز من فان جا 
و بهمــان روزنامــه، رک و راســت 
بــه عالم و آدم و دولــت و برجام و 
همه چیز بدوبیراه می گویند، کسی 
هــم نمی گوید باالی چشمشــان 
ابروست. حاال اینها از ورود و بازی 
بهروز وثوقی می گذرند؟ چرا بیخود 
و بی جهت کسی را سیبل کنیم و 
به دردســر بیندازیم؟ مگر حبیب 
خدابیامرز با درباغ سبز مسئوالن 
برنگشــت؟ نتیجــه اش چه شــد؟ 
به سرنوشــت فرهاد نــگاه کنید؟ 
یا مثا انوشــیروان روحانی مرتب 
دارد در تــاالر وحــدت کنســرت 
می دهد؟ اصا اینها به کنار، خود 
ما مگــر مردم پیگیری هســتیم؟ 
فراموشــکاریم و بس. خیلی ها که 
زمانــی روی دوشــمان بودند االن 
کجــای کارنــد؟ بهــروز وثوقی از 
خیلی هــا عزیزتر نیســت که حاال 
شوربختانه به فراموشخانه ذهن ما 

پیوسته اند.
اصــا نــگاه کنیــد به سرنوشــت 
بازیگران مهم و محبوب آن سالها. 

کدامشان عاقبت به خیر شدند؟
دارند می گویند هرچیزی که کسی 

را یاد گذشته بیندازد باید منکوب 
شود؟ نمی شنوید؟ حاال چه جنازه 
مکشــوف باشــد چــه یــک بنای 
تاریخی و چه یــک بازیگر قدیمی. 
همین که حاال تاتر شــهر داریم و 
موزه هنرهای معاصر داریم و برج 
آزادی و بنــای پاســارگاد تخریــب 
نشده و ورزشگاه آزادی برقرار است 
باید خدا را شکر کنیم. حاال بگذریم 
از ایــن که برخی بازیگران خیلی ها 
را یاد خیلی صحنه ها می انداختند 
که نباید می انداختند ولی ممنوع 
نشــدند و شــانس بزرگشــان این 
بــود کــه محبوبیــت و مقبولیت 
امثال وثوقی را نداشــتند. یا شاید 
هم تصمیم گیران پس از انقاب، 
خودشــان هم بیشــتر، فیلم های 
بهروز و فردیــن و ناصر و فروزان و 

ایرن را می دیدند و بقیه را نه!
بلــه. حــق رجعــت یــک ایرانی به 
موطنش به جــای خود محفوظ، 
ولی بگذارید هنرمنــدان محبوب 
مــا با فرمــون خــان و امیرکبیر در 
قله بمانند، نه آنکه در کهنسالی با 
یک ســکانس، به یک بازیگر پیر و 
معمولی بدل شوند و از بازگشتشان 
به پرده سینما خیلی ها خبردار هم 
نشــوند. بگذارید عزت و ابهت این 
یکــی الاقل حفــظ شــود. کارنامه 
ســعید راد را بعــد از بازگشــتش 
ببینیــد. نگذاریــد بهــروز هــم به 
این بازی کشــانده شود. ببرندش 
تلویزیــون و مصاحبه اش را پخش 
نکننــد تــا خــوار و خفیف شــود. 

نگذارید اسم و عکسش را برای 
همان یک نقش و یک سکانس 
هم از تبلیغات و سردر سینماها 
حذف کنند. نگذارید چهار روز 
دیگر اسم فیلم و سینما و پرده 
ســینما که می آید، دائم بغض 

کند.
بهــروز وثوفــی کــه مثــل بقیه 
نیســت. یکی بیشــتر نیســت. 
مهم ترین بازیگر تاریخ سینمای 
ماســت. ده ها شــاه نقش دارد. 
بگذاریــد با ســوته دالن و داش 
آکل و گوزن هــا بماند، بگذارید 
بــا تنگســیر و فــرار از تلــه و 
رضاموتــوری بماند، با قیصر و 

طوقی و همسفر و کندو و ...
"نقش نگار ۲" نه دردی از وثوقی 
دوا می کند نه عاقه مندانش را 
راضی نگه مــی دارد. می خواهد 
برگــردد به میهنــش؟ قدمش 
روی چشــم. سرزمین خودش 
است. همه از دیدنش خوشحال 
می شوند. همه. ولی اگر خودش 
قیــد بــازی را بزنــد احتمــاال 
عاقه مندان راستینش راضی ترند. 
به هزار دلیل. با کمال بدبختی باید 
گفت متاسفانه با شرایط امروزین و 
همچنین مدیریت سینمای ایران، 
وثوقی ۸۱ ســاله بــرای فعالیت در 
سینمای ایران هیچ شانسی ندارد. 
ایــن یک واقعیــت تلــخ، دلگیر و 

غم انگیز است.
آقای بهروز وثوقی! 

از  مــا  حســینی  و  راســت 
کــه  اســت  خودخواهی مــان 
می خواهیم شــما برگردیــد. آنقدر 
دوستتان داریم که می خواهیم باز 
از نزدیک ببینیمتان. می خواهیم 
همین دور و بِر خودمان باشــید. 
شــما اما بیشــتر به خودتــان فکر 
کنید. به عزت خودتان فکر کنید. 
فکر ما نباشید. ما همانها هستیم 
کــه گاه دربــاره همکاران شــما از 
بغل دستی مان می پرســیم: "عه! 
مگه زنــده بود؟ " ویا می پرســیم: 
"عه! مگه ایران بود؟ " ما اینطوری 
هســتیم آقا. مــا آنها کــه دورند را 
عزیزتر می داریم. اینجا کســی که 
بتوانــد مجــوز حضور شــما روی 
پــرده را صــادر کند وجــود ندارد، 
امــا کســی کــه بخواهــد آزارتــان 
دهد و فراموشــتان کنــد تا دلتان 
بخواهد هســت؛ فت و فــراوان! از 
من می پرسید اصا برنگردید آقای 

وثوقی.
اعتمادـ  کیوان کثیریان
•

  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم  تا به یارى یکدیگر فرهنگ شادى بخش مشترکمان را دردید جهانیان   به نمایش بگذاریم

 پیشنهادهاى سازنده خود را براى برگزارى هر چه باشکوه تر این  همایش با ما در میان بگذارید

  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم  همایش بزرگ جشن روزکانادا ، که درنخستین روز جوالى برگزار مى شود فرا مى خوانیم

 تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به تمامى گروه ها وسازمان هاى فرهنگى وآموزشى و ایرانیان مونترال را همراه بافرزندانشان به

این جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشداین جایگاه   ازآن تمامى ایرانیان  مى باشد

 تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد  تى شرت قرمز ویا سبز با دامن ویا شلوار سفید مى باشد 

  شرایط شرکت در این همایش بزرگ

 پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى  پوشیدن لباس محلى 

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

 با جضور بیش از 50 کشورشرکت کننده

فروتنفروتنفروتنفروتنفروتن

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

 موزیک شاد ایرانى ورقص

Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,Saint – Catherine st . w. & fort ,

مس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايشمس   اين همايش

To south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du CanadaTo south on peel st  will end at place du Canada

گروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیانگروه همبستگى ایرانیان
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عینک فرهت 
____________________جواد  ایراخنواه 

5655   Sherbrooke  W.   
NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی 
و سایر اقلیت های فرهنگی 

دیگر نیازی به نصب دیش نیست 
IPTV  اینک باخرید دستگاه

قادر خواهید بود کلیه ی کانال های فارسی زبان 
داخل ایران و شبکه های استانی ایران، اروپا 

همچنین کانال های ورزشی، 
فیلم های سینمایی ایران و آمریکا 

با کیفیت »اچ دی« را مشاهد کنید.  
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید: 

بیش از 
3۰ کانال 

افغانی

پکیج های 
بیش از 2۰ 
 GEM کانال
»من و تو« 
»ریویرا« 

»بی بی سی« 
صدای آمریکا 

رضاشریفی و...

Cell.: 514-571-6564

سالمت...

رابطه التهاب و بیماری آلزایمر
 inflammation التـــــــــــــهاب

می تواند یک قاتل واقعی باشد. 
التهاب مساله مشکل آفرینی است 
که در پــس بیماری ها و شــرایط 
مختلفی کــه موجب هراس ما می 

شوند، قرار دارد.
بــه گــزارش "ایزی هلث آپشــنز"، 
التهاب مزمن موجب ایجاد تغییر 
در دی ان ای می شود که در نهایت 

می تواند به سرطان منجر شود. 
بــه عنــوان نمونه، افــراد مبتا به 
بیماری های التهابی مزمن مانند 
بیمــاری روده تحریــک پذیــر بــا 
افزایش خطر ابتا به سرطان روده 

بزرگ مواجه هستند.
ســیگار کشــیدن، رژیــم غذایــی 
نامناسب، استرس و عوامل دیگر 
موجــب اســترس اکســیداتیو می 
شوند. این شرایط می تواند به رگ 
های خونی صدمه بزند و رگ های 
خونی صدمه دیده نیز خطر سکته 
مغزی و حمله قلبی را افزایش می 

دهند.
همچنین، اســترس اکسیداتیو و 
التهاب ناشی از مصرف بیش از حد 
کربوهیدارت ها و قندها می تواند 

به دیابت منجر شود.
در ســال های اخیر، دانشــمندان 
در کشورهای مختلف ارتباط بین 
التهــاب و ابتــا و شــدت بیماری 

آلزایمر را نشان داده اند.
 

چگونه سیستم ایمنی مغز می 
تواند موجب بروز آسیب شود؟ 

ماکروفاژها نگهبانان بدن محسوب 
می شــوند. این سلول های سفید 
خون همــواره به دنبــال عفونت، 
آســیب دیدگی و جراحت هستند. 
زمانی که هر یک از این شرایط رخ 
دهــد، ماکروفاژها از طریق جریان 
خون به محل مورد نظر سفر کرده 

و موجب التهاب می شوند.
میکروگلیا، ماکروفاژهای تخصصی 
مغــز هســتند. آنهــا پــاک های 
آمیلوئیــد آلزامیــر را به عنوان یک 
ماده ناخواســته شناســایی کرده 
و به آنها حمله می کنند. مشــکل 
این است که پاک های آمیلوئید 
مقاوم هســتند و به سرعت از بین 

نمی روند.
از ایــن رو، نبــرد بین میکروگلیا و 
پاک آغاز شــده و طی آن ســلول 
های التهابی به نام ســیتوکین ها 
تولیــد می شــوند. این ســلول ها 
موجب استرس اکسیداتیو شده و 
به بافت ســالم مغز آسیب وارد می 
کننــد. همچنین، ممکن اســت 
میزان آنزیم BACE۱ افزایش یابد. 
این آنزیم تولید آمیلوئید بیشتر را 

تحریک می کند، در شــرایطی که 
توانایــی میکروگلیــا بــرای از بین 

بردن آن را کاهش می دهد.
 

میکروگلیا دارای حافظه است 
تا پیش از این، پژوهش ها نشــان 
داده بودنــد کــه ابتا بــه بیماری 
عفونی و التهاب در سال های اولیه 
زندگی می تواند بر شــدت بیماری 

آلزایمر در آینده تاثیرگذار باشد. 
اما این شرایط چگونه رخ می دهد؟

 گروهــی از پژوهشــگران آلمانــی 
طی یــک مطالعــه و آزمایش روی 
موش ها به این پرسش پاسخ داده 
انــد. آنهــا در پی این بودنــد که آیا 
میکروگلیا به واقع آن خطرات اولیه 
را بــه یاد می آورد و آنها را در ادامه 
زندگی با مغز در ارتباط می گذارد.

پاسخ مثبت بود. حتی چندین ماه 
پس از این که آنها در بدن موش ها 
التهاب ایجاد کردنــد، میکروگلیا 
تغییراتی ژنتیکی را نشان داد که با 
توانایــی آنها در از بین بردن پاک 

های آمیلوئید پیوند خورده بود.
این به معنای آن اســت که هرچه 
التهــاب بیشــتر ادامه یابــد، مغز 
بیشــتر صدمه مــی بینــد و خطر 

بیماری آلزایمر افزایش می یابد.

هرچه زودتر التهاب را کنترل 
کنید، بهتر است  

با دنبال کردن یک رژیم غذایی ضد 
التهاب می توانید از اثرات مخرب 
این شرایط پیشگیری کنید. هیچ 
روشی بهتر از توجه به مواد غذایی 
مصرفی برای زیر کنترل نگه داشتن 

التهاب وجود ندارد.
 

از دشمنان مغز می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: 

• احتماال بارها و بارها این نکته را 
شنیده اید که شکر فشار مضاعفی 

را به بدن وارد می کند.
• نوشابه های گازدار نیز خوراکی 
های مفیدی نیستند. مصرف یک 
قوطی نوشابه در روز کوچک شدن 
مغــز را به همــراه داشــته و خطر 
ســکته مغزی و زوال عقل را ســه 

برابر افزایش می دهد.
 • فســت فودهــا یکــی دیگــر از 
خوراکی های التهاب آفرین هستند 

که مغز را تخریب می کنند.
 

از دوستان مغز نیز می توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

 • اسیدهای چرب امگا-۳ چربی 
های ســالمی هســتند کــه از مغز 
محافظــت می کننــد. ماهی های 
سالمون و ساردین، یا مکمل های 

روغن ماهی از بهترین منابع برای 
این مواد مغذی هستند.

 • میوه ها و سبزیجات تازه حاوی 
مــواد مغــذی گیاهی و سرشــار از 
آنتی اکســیدان ها هســتند. مواد 
غذایــی رنگارنگ ماننــد بلوبری، 
بروکلی، گوجه فرنگی، کدو مسما، 
َیم )نوعی سیب زمینی(، آووکادو و 
توت فرنگی از بهترین منابع برای 
این مواد مغذی هستند. شکات 

تلخ را نیز فراموش نکنید.
 • پروبیوتیــک هــا چــه از طریق 
مصرف ماســت و دیگــر غذاهای 
تخمیر شده و یا از طریق مکمل ها 
دریافت شــوند، یکی دیگر از روش 
های طبیعی و خوب برای کنترل 

التهاب هستند.
 • از دیگــر مــواد مغذی و مکمل 
های مفید می تــوان به زردچوبه، 
 A، کورکومیــن، ویتامین هــای
C، D، و E و منیزیــم اشــاره کرد 
که همگی از قدرت آنتی اکسیدانی 
برخوردار هستند. یک رژیم غذایی 
متعادل و سالم می تواند نیاز شما 
به این مواد مغــذی را تامین کند 
و البتــه بــه شــکل مکمــل نیز در 

دسترس هستند.
• پکتین مرکباتی اصاح شده که 
از پوست میوه های مرکباتی تهیه 
می شــود یک مکمل ســمزدای 
قوی اســت که بــا مولکول های 
التهــاب آفرین مبــارزه می کند. 
ایــن محصول می تواند از شــما 
در برابــر بیمــاری هــای مزمن 

محافظت کند.
• کاهش اســترس یکــی دیگر 
از مواردی اســت که باید برای 
مقابله با التهاب مــد نظر قرار 
دهیــد. اســترس در ســطوح 
انــدک خوب و البتــه اجتناب 

ناپذیر است. اما سطوح زیاد و بلند 
مدت استرس موجب بروز التهاب 
مزمن می شود. یافتن روش هایی 
بــرای کاهش اســترس مــی تواند 
خطــر ابتا بــه بیمــاری آلزایمر را 
کاهش دهد. مدیتیشــن، یوگا، یا 
تکنیک های تنفس عمیق از جمله 
مواردی هستند که می توانید برای 
کاهش استرس مد نظر قرار دهید.

• ورزش را فرامــوش نکنید. تنها 
۲۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط 
در روز می تواند به کنترل التهاب 
در بدن کمک کند. یک پیاده روی 
کوتاه یــا انجام تای چــی از جمله 
مواردی هســتند که می توانید مد 
نظر قــرار دهید. حتــی باغبانی یا 
تمیز کردن خانه نیز فعالیت هایی 

قابل قبول محسوب می شوند.
•

چرا دست و پایمان خواب می رود؟
وقتی بــرای مدت 

زیــادی به صورت 

ثابــت در یــک جا 

می نشینیم، دست 

یــا پایمــان خواب 

می رود. چه اتفاقی 

در بــدن افتاده که 
چنین می شود؟ 

آیا این خواب رفتن 

حرکتی  اندام های 

خطرنــاک  مــا 
است؟

خواب رفتگــی، مورمــور و کــرخ 

شــدن موقت دســت یا پــا را چه 

کســی اســت که در طول زندگی 

خود تجربه نکرده باشد؟

وقتی برای مدت زیادی در حالتی 

یکنواخــت می نشــینیم ناگهــان 

متوجه می شویم که پایمان کرخ 

و ســنگین شــده و موقع حرکت 

سوزن سوزن می شود. 

این عائم را اصطاحا شــکایات 

حســی خــواب رفتن دســت یا پا 
می نامند.

این حالت در اغلب موارد بی ضرر 

اســت و خطــری نــدارد، ســریع 

ظاهر می شود و سریع هم از بین 

مــی رود. اندام را حرکت می دهیم 

یا شــل می گذاریم تــا آرام آرام این 

حالــت  رفــع شــود و پایمــان بــه 

وضعیت طبیعی برگردد.

همین حالت در دست ها هم رخ 

می دهد. اصوال هر قسمت از بدن 

می تواند خواب برود. اما چرا؟

دلیلش معموال یک یا چند عصب 

است؛ اعصابی که تحت فشار قرار 

گرفته اند یا اکسیژن و مواد غذایی 

الزم را مثا به علت بد نشســتن 

دریافت نمی کنند. 

در این صورت اطاعاتی که دائما 

میان آن عصــب و مغز در جریان 

است درست رد و بدل نمی شود. 

وقتی عملکــرد انتقــال پیام ها از 

اعصــاب محیطی بــه مغز مختل 

شــد پارســتزی یا حاالتــی مانند 

مورمور یا گزگز شــدن آن موضع 

خاص رخ می دهد.

اطاعــات  اگــر 

مربــوط بــه ایــن 

عصــب گیرافتاده 

ارســال  بــه مغــز 

شــود مغز بــه ما 

فرمان می دهد که 

با حرکت آن عصب 

را از فشار برهانیم. 

در غیر این صورت 

دســت یــا پایمان 

مــدت زیــادی در 

حالــت خواب رفته باقــی مانده و 
کرخ می شود.

اگر کســی دســت و پایــش اغلب 

مواقــع خواب مــی رود و با حرکت 

هم مدتی طوالنی الزم اســت که 

به وضعیت طبیعی برگردد باید به 

پزشک مراجعه کند، چون که این 

می تواند عامتــی از یک بیماری 
جدی باشد. 

بیماری هــای  در  مثــال  بــرای 

کمــر،  دیســک  بیرون زدگــی 

مالتی  پــل اســکلروزیس )ام اس( 

یا پلی نوروپاتی که آسیب اعصاب 

محیطی اســت چنیــن عامتی 

وجــود دارد. پلی نوروپاتــی یــک 

بیمــاری ارثــی اســت کــه در آن 

اعصاب به فشار بسیار حساس اند.

•
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MARLA TABLE AND 6 CHAIRS $5,299

ZOOLANDER
POWER RECLINER SECTIONAL

$2,599

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL $2,399

$1,899GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray, white or black

$679$699ABINGTON SOFA LOVESEAT

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS $2,571

LORRAINE
Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$1,599

BAHAMAS

$2,399

$1,699AMANDO SECTIONAL SOFA BED

CHAIR
FREE*

FABIANO
* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

SOFA $1,799 LOVESEAT $1,769
CHAIR* FREE
$1,199

SOFA $2,199 LOVESEAT $2,099
CHAIR FREE
$1,399

TRUMP
Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

$4,499

LEILA COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$2,999

LOREN
dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$1,499

LAWRENCE
dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

$1,899

ST TROPEZ

CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

SOFA $1,599 LOVESEAT $1,499
CHAIR FREE
$1,099*with the purchase of the sofa and loveseat

ZELDA
Brown

RECLINER SOFA $899 RECLINER LOVESEAT $879 RECLINER CHAIR $699

SUPER PROMO

$4,499LEANDRA 7 PIECES
DRESSER, MIRROR, CHEST, 2 NIGHTSTANDS, QUEEN BED

CLOSING
SALE

AFTER40YEARS INBUSINESS,PRILLOFURNITURE ISCLOSING!
THEOWNERSARERETIRINGANDATOTAL LIQUIDATIONSALE
OFALL PRILLO INVENTORY ISONNOW!WEARE LIQUIDATING
OUR ENTIRE STOCK OF QUALITY FURNITURE, INCLUDING
BEDROOM SETS, DININGROOM SETS, FABRIC LIVING ROOM
SETS, LEATHER SOFA SETS, RECLINERS, SECTIONALS AND
MUCH, MUCH MORE. ABSOLUTELY EVERYTHING MUST GO!
COME EARLY TO HAVE THE OPPORTUNITY TO SAVE ON
EVERYTHING PRILLOS HAS TO OFFER!

UP
TO65%

OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

EVERYTHING
MUST GO!

TAKE 60 MONTHS
TO PAY!

PRILLO.CA

PRILLO.CA

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891

• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890

• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555

• VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood I 450 455-9299

$999JITTERBUG SECTIONAL

BENEDICT POWER
MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

CANAPÉ $2,599

ZEKE
SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

$2,599

ARMANDO SOFA $899 LOVESEAT $879 $869CHAISE
LOUNGE

ZAIDA SECTIONAL
Available in white, black, gray, red or beige

$999

SUPER PROMO $999

CHAIR
FREE*

SOFA $1,499 LOVESEAT $1,399ROCKPORT CHAIR* FREE
$999*with the purchase of the

sofa and loveseat

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$2,199$3,401LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS $2,399LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

LACOLLE TABLE AND 6 CHAIRS

SUPER PROMO $4,499

ZOLA
RECLINER
SOFA 899$
LOVE SEAT 879$
CHAIRCHAIR

FREE*

SUPER
PROMO

*Free with the purchase of the love
seat and sofa

699$ FREE

حراج بی سابقه مبل پریلو به دلیل بسته شدن کلیه منایشگاه ها 

ایران جزو ۱0 
کشور پر مصرف 
ظروف پالستیکی 

یکبار مصرف
فاطمه اکبرپور، کارشناس پسماند اداره حفاظت 
محیط زیســت اســتان تهــران می گویــد بنابر 
شاخص سرانه مصرف روزانه ظروف پالستیکی، 
ایران جزو 10 کشور اول در مصرف ظروف یکبار 

مصرف در دنیا است.
میزان مصرف پالســتیک های تولیدی در ایران 
روزانه ۵00 تن و ســاالنه نزدیک به 1۸۵ هزار تن 

تخمین زده می شود.
عالوه بر این، میزان مصرف ظروف یکبار مصرف 
در ماه های مذهبی محرم و رمضان تا ۳0 درصد 

افزایش می یابد.
بنابــر این گــزارش، هر تهرانــی روزانــه به طور 
متوسط سه پالستیک وارد چرخه محیط زیست 
می کنــد که امــروزه به عنوان یکی از مشــکالت 

زیست محیطی این کالن شهر به شمار می رود.

چه باید کرد؟
فاطمــه اکبرپور می گویــد ظروف پالســتیکی و 
کیســه های یکبــار مصرف بــه دلیل مانــدگاری 
در محیــط زیســت »آلودگــی ســفید« خوانده 
می شــوند. بــه گفته او »بــا توجه به مــواد مورد 
اســتفاده در ســاخت پالســتیک ها و پلیمرها، 
تجریه این مواد در طبیعت می تواند صدها سال 

و حتی دو تا چهار قرن طول کشد«.
او یکــی از راه هــای برون رفــت از ایــن وضعیــت 
را اســتفاده از »ظــروف گیاهــی یکبارمصرف« 
دانست که حداکثر زمان تجزیه آنها در طبیعت 
6 ماه است که در مقایسه با ظروف یکبار مصرف 

پالستیکی بسیار کمتر است.
ظــروف تجزیه پذیر که هنوز اســتفاده از آن ها در 
ایران فراگیر نشده است، مواد سمی و شیمیایی 
در خــود ندارنــد، و در عرض چند مــاه در خاک 
تجزیه شده و حتی در برخی موارد به دلیل این که 
دارای پایه نشاســته، ذرت، گندم و سیب زمینی 

هستند، به عنوان خوراک دام قابل مصرف اند.
تفکیک زباله از عواملی است که به کاهش هزینه 
و ســهولت بازیافــت پســماندهای پالســتیکی 

 می انجامد.
اما آمارهای رســمی نشان می دهد که تنها هفت 
درصــد از پســماند ها در ایــران از مبــدأ تفکیک 
می شــوند و در میــان حجــم عظیمــی از تولید 
پســماند و زبالــه در ایــران تنهــا یــک درصد آن 

بازیافت می شود.
در مجمــوع در جهــان، بیــش از یــک چهــارم 
پالســتیک جهان بــرای بســته بندی مایحتاج 
متفاوت انســان ها اســتفاده می شــود. با وجود 
این، تنها 1۴ درصد از این بسته ها یا کیسه های 

پالستیکی برای بازیافت جمع آوری می شوند.
سازمان مجمع جهانی اقتصاد با انتشار گزارشی 
می گویــد کــه تا ســال ۲0۵0، میزان پالســتیک 
موجود در اقیانوس های جهان از میزان ماهی ها 
بیشــتر خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر وزن 
پالستیک ها در اقیانوس نسبت به ماهی ها فزونی 

می یابد.
طبق این گزارش، اســتفاده از پالســتیک در ۵0 
سال گذشته ۲0 برابر شده و انتظار می رود در ۲0 

سال آینده نیز به ۴0 برابر برسد.
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زندگی...  و  سالمت 

تولستوی را روی تردمیل می شنوید؟ آگاتا 
کریستی را در رفت و آمد روزانه می شنوید؟ 
به کیپلینگ در آشپز خانه گوش می دهید؟

بشر تاریخ دیرینی در داستان سرایی دارد، 
بــا داســتان های شــفاهی پیــش از زبــان 
نوشــتاری که از ده ها هزار ســال پیش در 
میان نسل ها سینه  به سینه نقل شده است. 
داستان ها جهانی هستند اما چگونگی نقل 
آنها بر اثر فناوری و تکنولوژی دگرگون شده 

است.
واقعا بین شــنیدن و خوانــدن یک کتاب 
تفاوتــی وجود ندارد، هدف این اســت که 
داســتان را بشنویم و از آن لذت ببریم این 
کــه از چه راهی ایــن کار را بکنیم اهمیتی 

ندارد. 
در اینجا ســیزده دلیل برای آنکه شنیدن 

کتاب برای شما خوب است آورده ایم.
•

۱.می توانید وقتی کارهای دیگری 
می کنید ، کتاب صوتی بشنوید

وقتی کتاب صوتی می شنوید نیازی نیست 
حواس تــان کامــل بــه کتاب باشــد چون 
چشــم های تان آزاد اســت و می توانید هر 
وقت خواســتید به هر چه خواســتید نگاه 

کنید.
البتــه مشــخص اســت کــه هــر کاری را 
هم زمان با شنیدن نمی توانید انجام دهید 
اما بســیاری کارها هســت که هم زمان با 

شنیدن ممکن است.
می  توانید به پیاده روی بروید، ورزش کنید 
یــا بــه کارهایی که نیاز به تمرکز چشــمی 

دارند بپردازید.
•

2. هنگام شنیدن کتاب صوتی، 

دست های تان آزاد است
صوتــی  کتاب هــای  کــه  واقعیــت  ایــن 
»هندزفری« هستند یعنی شما می توانید 
بــر روی تردمیــل در باشــگاه ورزشــی، 
تولســتوی بشــنوید یا بــه داســتان های 
کیپلینگ در آشــپزخانه گــوش دهید در 

حالی که شام را آماده می کنید.
برای کســانی که نگهداشــتن و ورق زدن 
کتاب برای شــان کار دشواری است مثل 
افراد سالخورده یا با ناتوانی های جسمی، 
کتاب های صوتی راهی اســت تا از همان 
داســتان هایی کــه دیگران لــذت می برند 

بهره مند شوند.
•

3. کتاب های صوتی راویان هنرمندی 
دارند

شــنیدن صــدای دیگــری بــه داســتان 
شــخصیت بیشــتری می دهد. بســیاری 
از راویــان کتاب هــای صوتــی بازیگــران 
هنرمنــدی هســتند یعنــی آنها بــه جای 
شــخصیت ها حــرف می زننــد و در واقــع 

گفتگو های کتاب را اجرا می کنند.
ایــن کار کمــک می کند داســتان بیش از 
نوشــته های کاغذی و چاپی، جان بگیرد 

و شما را سریع تر درگیر داستان  می کند.
•

4. کتاب های صوتی باعث می شوند 
حس کنیم زمان سریع تر می گذرد

مــا مقدار محدودی توجه داریم، از این رو 
اگر بر موضوعی سرگرم کننده تمرکز کنیم 
کمتر به گذشت زمان توجه می کنیم و در 
این حالت چنان است که انگار زمان پرواز 

می کند و به شتاب می گذرد.
بســیار  پر تنــش  و  طوالنــی  ســفر های 

کســل کننده و یکنواختند، اما با شنیدن 
یک کتاب صوتی خوب در طول سفر این 
زمان برای مان ســریع تر و آسان تر خواهد 

گذشت.
•

5. کتاب های صوتی همراهان خوبی 
هستند

کتاب هــای صوتی راهــی برای مبــارزه با 
تنهایی هستند.

به طــور کلی کتاب یکــی از بهترین راه ها 
برای تســکین احساس تنهایی است. چه 
زمانــی که جــذب شــخصیت های جالب 
داستان می شویم و چه وقتی در ماجراهای 
آن غــرق می شــویم. کتــاب صوتــی مثل 
دوســتی در اتاق است که برای شما قصه 

می گوید.
•

6. کتاب های صوتی شما را به 
جهان دیگری می برند... و از مالل 

روزمرگی رها می کنند!
حال تان از مســیر هر روزه ای که باید طی 
کنید به هم می خــورد؟ از آدم هایی که در 
ســفر های هــر روزه ناچارید همراه شــان 
باشــید، آزرده اید؟ با شنیدن کتاب صوتی 
می توانید برای مدت کوتاهی حواس خود 
را از واقعیت بیرونی پرت کنید و وارد جهان 

دیگری شوید.
چرا باید درمترو یا راه آهن زیر زمینی باشید 
در حالــی که می توانیــد در حــال عبور از 
جنگل یــا در حال گفتگو با آقای دارســی 

باشید؟ 
•

7. با کتاب های صوتی وظایف 
مالل آور جالب می شوند

راه فراری ندارد 
... به هر حال کارهای مال آور هم 

باید انجام شوند.
شستن ظرف ها، نظافت و مرتب کردن و 
اتوکشــی و هر نوع کار خانه و تمیز کاری، 
اگر بدانید کــه می توانید هم زمان با انجام 
دادن آنها به کتاب صوتی هم گوش دهید 

بسیار سرگرم کننده تر خواهد شد.
فقــط تصــورش را بکنیــد چقــدر پر بازده 

خواهید شد!
•

8. کتاب های صوتی برای کسانی که 
خواندن برای شان دشوار است، بسیار 

مفیدند
بــرای بچه هــا و بزرگســاالنی کــه دچــار 
خوانش پریشی هســتند کتاب های صوتی 
روزنه امیدی است به سوی جهان خواندن 
کــه در حالــت عــادی بــه راحتــی بــه آن 

دسترسی ندارند.
کتاب های صوتی به افراد نابینا و کســانی 
که مشــکل بینایی دارند کمک می کند تا 
از شــنیدن آخرین کتاب ها درســت مثل 
افراد بینا لذت ببرند و این کار همچنین به 
بهبود عوارض پس از سکته کمک می کند.

•
9. می توانید کتاب صوتی را همراه با 

دیگران بشنوید
هرچنــد باشــگاه های کتاب خوانــی هنوز 
بســیار محبوب هستند اما بســیار دشوار 
اســت کــه تجربــه ی خواندن یــک کتاب 
را همــراه بــا دیگــران داشــته باشــیم. با 
کتاب هــای صوتــی همــه شــما هم زمان 
و بــه یک صــورت کلمات را می شــنوید و 
شنیدن کتاب ماجرایی مشترک میان شما 

می شود.
درک مشــترک یــک کتــاب راه خوبــی 
برای تبادل احساســات و عواطف است و 
شخصیت های داستانی می توانند آدم های 

مفیدی در این کار باشند.
کتاب هــای صوتــی هم چنیــن می توانند 
بــه عنوان پلی میان نســل ها عمل کنند، 
چــه مادر و پدر ها و اولیا با فرزندان شــان با 
هم به کتاب صوتی گــوش دهند )چه در 
خانــه و چه در راه خانه دوســتان یا پس از 
فعالیت های مدرسه( یا بچه های بزرگسالی 

که به والدین پیر خود کمک می کنند تا یاد 
بگیرند از کتاب صوتی لذت ببرند.

کتاب های صوتی هم چنین به عنوان پلی 
به ســوی موضوعات و مفاهیم مهم عمل 
می کند بدون آنکه مهارت های خواندن در 

این میان مانعی باشد.
•

۱۰. کتاب های صوتی کمکی برای 
بی خوابی هستند

همــه مــا از ارزش خــواب خــوب شــبانه 
آگاهیم. اختاالت خواب باعث خســتگی 
شــدید، اضطــراب، افســردگی و ضعــف 

عملکرد در کارهای روزانه می شود.
بسیاری از باگ ها درباره فواید کتاب های 
صوتــی در آرامش و خواباندن مبتایان به 

بیخوابی نوشته اند.
گوش کردن به کتاب صوتی حواس شــما 
را به سوی فقط یک چیز معطوف می کند 
و ایــن توجه اندک اندک کمتر می شــود تا 

خواب تان ببرد.
•

۱۱. کتاب های صوتی به شما کمک 
می کنند که کتاب را زودتر متام کنید

زندگی امروزی خیلی با کتاب خواندن جور 
در نمی آید. گاهی خیلی دشوار است که بر 
خواندن کتاب تمرکز کنید در حالی که در 
یک قطار شلوغ هستید یا وقت آزاد خیلی 

کمی دارید.
کتاب های صوتی شما را از تمام چیزهایی 
کــه حواس تــان را پــرت می کننــد، جــدا 
می کنند و به این ترتیب کتاب را زودتر تمام 

می کنید و سراغ کتاب بعدی می روید.
•

۱2. کتاب های صوتی آرامش بخش 
هستند

یادتــان هســت وقتی بچه بودید و کســی 
برای تــان قصه می گفــت؟ اولین تماس و 
آشــنایی بیشــتر آدم ها با زبان و داستان، 
قصه خوانی های مادر و پدر و معلمان شان 
بوده اســت و کتاب های صوتی این خاطره 

دور شیرین را برای شما زنده می کند.
چه کسی از قصه شنیدن بدش می آید؟

•
۱3. شما می توانید کتاب های صوتی را 

رایگان به دست آورید
کتاب هــای صوتــی بســیاری در رادیــو ۴ 
بی بی ســی به طور رایگان عرضه می شود. 
از مجموعــه کتاب های صوتــی ما به طور 
مرتب دیدن کنیــد تا از عنوان های جدید 
و راویان هنرمند ما با خبر شوید. برای هر 

سلیقه ای چیزی خواهید یافت.
•

چرا شنیدن کتاب

 خوب است؟

این اطاعات توســط بنیاد علوی 
تکذیب نشــده اســت. مســاجد و 
موسســاتی کــه افــراد نزدیــک به 
خامنــه ای در ایاالت متحــده اداره 
می کنند مثــل دارالحکمه محمد 
علی الهی در میشــیگان و مسجد 
امام علی در کویینز به عنوان پاتوق 
مقامــات جمهــوری اســامی در 
نیویورک بخشی از منابع خود را از 

این بنیاد دریافت می کنند.
بنیــاد  رئیــس  گفتــه ی  بــه  بنــا 
مســتضعفان »تــا کنــون حــدود 
۴۰ هــزار ســند ]بنیاد علــوی[ به 
بــه  تومــان  ارزش 6۰۰ میلیــارد 
مردم مناطق محروم واگذار شــده 
کــه ۹۹درصــد آن هبــه از ســوی 
مقام معظم رهبری بوده اســت.« 
)کیهان ۴ مــرداد ۱۳۹6( بنیادی 

که وابســته به حکومت جمهوری 
اســامی نیســت چگونــه اماک 
آن توســط رهبر آن و به واسطه ی 
بنیاد مســتضعفان به افراد واگذار 

می شود؟
در دوران ریاســت محمــد جعفــر 
محاتــی بــرادر ســفیر جمهوری 
اســامی ایــران در ســازمان ملل 
بــر ایــن بنیــاد، بنیاد علــوی ۱.۴ 
میلیون دالر به مسجد شیخ عمر 
عبدالرحمــان کمــک مالــی کرد 
شــیخی کــه نقشــی محــوری در 
بمب گذاری مرکــز تجارت جهانی 
در ســال ۱۹۹۳ داشــت. دادستان 
فــدرال نیویــورک در ســال ۲۰۰۹ 
بنیــاد علــوی را ویترین جمهوری 
اســامی ایران و یــک نهاد صوری 
معرفی کرد. ریاســت ایــن بنیاد را 

افــراد نزدیک بــه مقامات مختلف 
ایرانــی در ســازمان ملــل برعهده 

داشته اند.
•

باقر منازی در زندان نیست
محمدجــواد ظریف در مصاحبه با 
شبکه ی تلویزیونی سی بی اس در 
پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت 
باقر نمازی ۸۰ ساله گفت: »ایشان 
پشــت میله های زندان نیست اما 
ممنوع الخروج است.« )۱۹ ژوییه 

)۲۰۱7
 باقــر نمــازی در ســال ۲۰۱6 بــر 
اســاس اتهــام همکاری بــا دولت 
متخاصــم توســط قــوه ی قضاییه 
جمهوری اسامی به ده سال زندان 
محکوم شد. تاش دولت امریکا، 
ســازمان های  وی،  خانــواده ی 

و  بین المللــی 
بــرای  وی  وکای 
آزادی اش بی نتیجه مانده اســت. 
هیــچ یــک از مقامــات قضایی یا 
نشریات این قوه تا زمان مصاحبه ی 
فــوق در مــورد آزادی وی از زندان 
خبــری منتشــر نکرده انــد. هیچ 
یــک از اعضای خانــواده ی نمازی 
نیــز از آزادی باقر نمــازی تا زمان 
مصاحبه ی ظریف ســخنی نگفته 
بودند. خانواده ی باقر و ســیامک 
نمازی که وی نیز به ده سال زندان 
محکوم شــده در آوریــل ۲۰۱7 از 
دولت ترامپ خواســتند به آزادی 
آنها کمک کند. بابک نمازی پسر 
دیگر باقر نمازی آزادی پدرش را تا 
قبــل از مصاحبه ظریف انکار کرده 
اســت. هم ظریف در مصاحبه در 
برابر پرسش مارگرت برنان در باب 

حصر خانگی باقر نمازی ســکوت 
می کند و هم خانواده ی وی از این 
موضوع ســخنی نگفته اند. اعام 
این گونه اخبار مربوط به دســنگاه 
قضایی توسط مقامات اجرایی در 
حالی که همیشــه ایــن مقامات، 
دستگاه قضایی را مستقل معرفی 
می کنند غیرعــادی و نامنتظر به 

نظر می آید.
•

منع ورود مسلمانان به امریکا
محمدجــواد ظریف وزیــر خارجه 
دولت روحانی پس از تایید بخشی 
از حکــم حکومتی ترامــپ در منع 
ورود موقت شهروندان شش کشور 
بــه ایــاالت متحده توســط دیوان 
عالی این کشور در شبکه اجتماعی 
»ممنوعیــت  نوشــت:  توئیتــر 
ورود مســلمانان، آمریــکا را امــن 

نمی کند.« )6 تیر ۱۳۹6(
آقای ظریف در این سخن دچار سه 

تحریف و انکار واقعیات می شود. 
اول اینکــه ممنوعیت، ممنوعیت 
ورود مســلمانان نیست بلکه تنها 
ممنوعیت ورود شــهروندان شش 
کشــوری است که حامی  تروریسم 
یعنی ایران یا محل رشد جنبش ها 
یعنــی  تروریســتی  دولت هــای  و 
ســوریه و عراق و سومالی و یمن و 
لیبی هستند و هیچ گونه همکاری 
امنیتی با ایاالت متحده در بررسی 
پرونــده  درخواســت ویــزا ندارند. 
موضوع دیگر خلط مســلمانان با 
اسامگرایان در موضوع تروریسم 
و ممنوعیت ورورد به آمریکاست. 

این فرمان برای جلوگیری از 

ظریف؛ دروغگوترین عضو کابینه ...   << ادامه از صفحه: ۱6

}<< ادامه در صفحه: 31{
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مرگ 9 پلنگ در 9 ماه
هنوز توله هاي پلنگي كه در جاده خرم آباد طی يک تصادف كش�ته شد، پيدا نشده اند 
كه خبر مرگ دو پلنگ ديگر در بافق و تايباد در ماه آذر به رس�انه ها مي رس�د. پيش از  
پلنگ خرم آباد، پلنگي  هم در اس�تهبان فارس مي ميرد تا شمار پلنگ هايي كه در ماه 
جاري مرگشان رقم  مي خورد به چهار قالده برسد. اين آمار را به پلنگ هايي كه از ابتداي 
سال 92 كشته شده اند اضافه كنيد مي شود 9 پلنگ در 9 ماه. پلنگ بزرگترين گربه سان 
باقي مانده  پس از انقراض ش�ير و ببر مازندران در طبيعت ايران اس�ت. شير ايران صد 
س�ال پيش منقرض ش�د. آخرين غرش ببر مازندران هم 50 سال پيش در جنگل هاي 
شمال شنيده شد. از يوزپلنگ هاي آسيايي تنها 50 تا 70 قالده باقي مانده است. عددي 
كه خيلي هم نمي توان روي آن حساب كرد. يوزپلنگ ها در معرض انقراض قرار دارند و  

پلنگ ها در مرز تهديد به  انقراض. پلنگ هايي كه مرگ آن ها مدام تيتر روزنامه ها مي شود 
تا اين سؤال پيش بيايد كه پلنگ هاي ايران در چه وضعيتي هستند؟»اسماعيل كهرم« 
مشاور سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در گفت وگو با  روزنامه ايران مي گويد كه 
هيچ كس نمي تواند تعداد واقعي پلنگ  ها را تخمين بزند. اما به  گفته او هر سال بيش از 
15 قالده پلنگ كشته مي شود. گزارش ديگري هم وجود دارد كه مي گويد در ايران هر 
هفته يك پلنگ مي ميرد. مرگ پلنگ ها در سال گذشته هم آنقدر دردناك بود كه مسأله 
به مجلس كشيده شد تا بهارستاني ها از سازمان محيط زيست بخواهند درباره اين اتفاق 
توضيح بدهد. كهرم بيش از هرچيزي فرهنگ سازي را كليد نجات پلنگ هايي مي داند كه 

زيستگاه   آن ها توسط انسان ها تخريب شده است.  
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 زهرا کشوری

  به دنبال دو توله پلنگ 
مرگ هاي پائيزي پلنگ هاي ايران از »استهبان« 
فارس ش��روع شد. پلنگي كه زيستگاهش تخريب 
شده بود به گله گوس��فند ها نزديك مي شود براي 
طعمه اما خود طعمه يك چوپان مي شود. به گفته 
»رسول حاجي باقري«، فعال محيط زيست استهبان 
الشه اين پلنگ در نزديكي فلكه ورودي شهر »فلكه 
انجي��ر« و در باغ هاي انجير  پيدا ش��د. نكته اي كه 
نشان مي  دهد شهر استهبان و زيستگاه پلنگ هايي 
كه اتفاقًا به گفته اس��ماعيل كهرم اصاًل عالقه اي به 

نزديك شدن به انسان ندارند، يكي شده است. 
به گفته »بهادر دربنداني«، يكي از مأموران اداره 
محيط زيست اين شهر،  هيچ اثري از زخم و خراش 
در بدن حيوان ديده نمي ش��ود. اين مس��أله گزينه 
مسموميت پلنگ توسط چوپانان را پر رنگ مي كند. 
وقتي مأموران به چند آغل گوسفند نزديكي محل 

حادثه مي رسد اين گزينه قوت بيشتري مي يابد.  
مرگ اس��تهبان به خرم آباد كه مي رسد مرگ 
پلن��گ م��ادر را رقم مي زن��د و آه از نه��اد همگان 
برم��ي آورد. بين مرگ در اس��تبهان ت��ا تصادف در 
خرم آباد تنها 11 روز فاصله است. ماده پلنگي 4ساله 
كه مي خواسته از جاده به دل منطقه حفاظت شده 
»س��فيدكوه« خرم آباد برود ام��ا چرخ هاي مرگ او 
را از رفت��ن باز م��ي دارد. اين دومين پلنگي بود كه 
لرس��تان در س��ال  92  از دس��ت مي داد. پيش از 
پلنگ مادر، پلنگي ديگر در منطقه »هش��تاد پهلو« 
 گرفتار تير صياد مي ش��ود. تلخي ماج��را به اينجا 

ختم نمي شود. 
به گفته »شهرام اميري شريفي« مدير ديده بان 
حقوق حيوانات، بررس��ي ها روي الشه پلنگ مادر 
نش��ان مي دهد كه  در پستان هاي اين حيوان شير 
مشاهده شده است. كارشناسان با توجه به اين مسأله 
احتمال مي دهند كه پلنگ بچه ش��يرخوار داشته 
باش��د. همين مس��أله محيط بانان را راهي منطقه 
مي كند تا بچه هاي بي مادر را پيدا كنند. بچه هايي كه 
محيط بانان  احتمال مي دهند راه و روش زندگي در 
طبيعت را نياموخته اند و مرگ، پيش از آموزش هاي 
مادر آن ها را در طبيعت رها كرده باش��د.  آنطور كه 
اميري شريفي هم مي گويد عالوه بر محيط بانان 15 
نفر از دوستداران حيوانات هم براي يافتن توله هاي 
مادر مرده اع��الم آمادگي مي كنند اما تا به امروز و  
براساس گفته هاي بازگير - مديركل محيط زيست 
استان لرستان-  مي گويد هنوز توله ها پيدا نشده اند. 
ب��ه  گفته او توله هاي پلنگ جفتي هس��تند و 
احتم��ال مي دهيم از اين پلنگ م��اده حداقل يك 
جف��ت توله  به جا مانده باش��د. با توج��ه به اين كه 
فصل جفت گيري پلنگ ها زمستان است او احتمال 
مي دهد كه توله ها 8ماهه باشند. البته دكتر »حسين 
محم��دي« مدير كل دفتر حيات وحش س��ازمان 
حفاظت محيط زيست  توله پلنگ ها را 5 ماهه اعالم 
مي كند. يك مس��أله ديگر هم ذهن كارشناسان را 
به خود مش��غول مي كند. چون به اعتقاد بسياري 
از آن ها داش��تن بچه شيرخوار در اين فصل از سال  
براي گربه سانان ممكن نيست. به گفته اميري اگر 
هم بچه اي وجود داش��ته باشد به احتمال زياد بين 
6تا 8 ماه سن دارد و در اين سن مي تواند از غذاهاي 
جامد تغذيه كند، معم��واًل بچه پلنگ ها در 1/5 تا 

3 ماهگي شير را ترك مي كنند از اين رو احتمال 
اين كه اگر بچه اي هم وجود داشته است شيرخوار 
باشد فعاًل منتفي است. همين مسأله باعث مي شود 
تا كارشناس��ان دوباره به بررس��ي وضعيت پلنگ 
تلف شده بپردازند. اما حرف هاي اميري پايان ماجرا 
نيس��ت چون گزارش هايي وجود دارد كه زايمان 
گونه ها در فصل غي��ر از زادآوري را تأييد مي كند. 

بنابراين بايد منتظر پايان جس��ت و جو ها شد.  در 
كنار  اين پلنگ، گرگي نيز گرفتار خودروها شده 
و ج��ان خود را  از دس��ت داد تا همچنان جاده ها 
در ردي��ف نخس��ت متهمان م��رگ حيات وحش 
قرار داش��ته باشند. مرگ  بعد  از خرم آباد به بافق 
مي رس��د تا طبيعت ايران براي هش��تمين بار در 
9ماه از س��ال جاري به سوگ بنشيند، آن هم تنها 

به فاصله چند روز. 
 همان ط��ور ك��ه وضعي��ت تول��ه پلنگ هاي 
خرم آبادي مش��خص نشد، وضعيت پلنگ كشته 
شده در يزد هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. مردم 
روس��تاي »قطرم«  در حوالي كوه بافق به الش��ه 
پلنگي مي رسند. مثل بسياري از ايراني ها با تلفن 
همراه از آن عكس مي گيرند و بعد هم زنگ مي زنند 

به محيط زيس��ت.  آنطور كه سيد جالل موسوي 
- رئيس حفاظت محيط زيس��ت بافق - مي گويد 
مأمور محيط زيست به محض دريافت پيام به محل 
حادثه اعزام مي شود اما وقتي به محل مي رسد كه  
خبري از الش��ه پلنگ نيست. هرچند عكس ها و 
فيلم هاي تهيه شده  و  همچنين مشاهدات مردمي 
وجود پلنگ كشته ش��ده را در اين منطقه تأييد 

مي كند.  پلنگي كه به گفته موس��وي دو قالده  از 
آن  در اين منطقه شناسايي شده است. كارشناسان 
احتمال مي دهند كه اين پلنگ هم به سرنوش��ت 
پلنگ استهبان دچار شده و براثر مسموميت از بين 

رفته باشد. 
م��رگ اما به بافق ختم نمي ش��ود و همچنان 
سرگردان به دنبال پلنگ ها مي گردد تا غم انگيزترين 
مرگ را براي  ماده  پلنگ » تايباد« رقم بزند.  آنطور 
كه  محمد مظلوم پناه - رئيس اداره محيط زيست 
شهرس��تان تايباد - مي گويد پلنگ  با س��گ هاي 
گله درگير مي ش��ود، چوپان ها به محل درگيري 
مي رس��ند و با هرچيز كه دم دست دارند به جان 
حيوان مي افتند.  به گفته مظلوم پناه شكس��تگي 
جمجمه و برخي  اندام ديگر حيوان در اثر برخورد 
با اجسام سخت به وضوح مشخص و خون زيادي از 
پلنگ رفته است. مأموران چهار فردي  كه مسبب 

مرگ دردناك پلنگ شده اند را دستگير مي كنند.
  وضعيت پلنگ ايراني

پلن��گ بر اثر مطالعات جهان��ي در مرز تهديد 
به انقراض قرار دارد. آمارهاي  مؤسس��ه تخصصي 
مطالعات پلنگ آسيايي مي گويد در سال هاي ۸۷ 
تا ۹۰ بيش از ۷۱ قالده پلنگ ايراني از بين رفته اند. 
70 درصد اين پلنگ ها يا به تير شكارچي گرفتار 
شدند يا  به دام چوپاني افتادند كه با الشه گوشت 
مسموم بر سر راه آن ها نشسته بود. 18 درصد آن ها 
هم قرباني جاده هايي شدند كه دل مناطق حفاظت 

شده و زيستگاه ها را شكافته اند.
اتحادي��ه جهانى حفاظ��ت از طبيعت و منابع 
طبيعى )IUCN( گاهی در فهرست سرخ خويش 
ب��رای بعض��ی زيرگونه ها رتب��ه ای باالت��ر از گونه 
مربوطه در نظر می گي��رد، برای مثال گونه پلنگ 
را آس��يب پذير و زيرگونه پلنگ ايرانی را در خطر 
انق��راض طبقه بندی می كند. با اي��ن وجود كهرم 
اعتقاد دارد كه هيچ كس نمي تواند وضعيت واقعي 
پلنگ را ترسيم كند. او  اطمينان مي دهد كه هرگز 
كس��ي نمي تواند به اين س��ؤال كه چند پلنگ در 
كوه ها و صخره ها زندگي مي كند؟ پاس��خ درستي 
بدهد.  كه��رم بيش از هرچي��زي اين وضعيت را 
نتيجه مخفي كاري پلنگ ها مي داند. حيواني كه به 
چشم نمي آيد و دوست هم ندارد به چشم بيايد. از 

انسان دوري مي كند. 
به گفته كهرم برخي از حيات وحش به انسان ها 
وابسته هستند مثل خرگوش ها، شغال ها و روباه  ها. 
برخ��ي از حيوان��ات در مناط��ق بينابيني زندگي 
مي كنن��د. براي مث��ال مي توان آه��و و جبيرها را 
خارج از زمين هاي كشاورزي و در دشت ها ديد. اما 
پلنگ از آن دست حيوانات است كه هيچ عالقه اي 
به  ديدن انس��ان ندارد.  به گفته او پلنگ حيواني 
منزوي است براي همين است كه خيلي به ندرت 
مي توان دو پلنگ را در كنار هم ديد مگر در فصل 

جفت گيري. 
به گفته كهرم  پلنگ ها كمين گر هس��تند، در 
جايي پنهان مي ش��وند تا قوچ و ميش يا كل و بز 
ش��كار كنند. پلنگ معمواًل در خم صخره اي قايم 
مي شود، بعد پش��ت پا به حيوان مي زند، گلوي او 
را مي گيرد و خفه اش مي كند. او يك زندگي كاماًل 
مخفي دارد. براي همين هم تخمين تعداد واقعي 

پلنگ ها ممكن نيس��ت. حرف هاي او يك سؤال را 
در ذهن افكارعمومي م��ي كارد. آيا مي توان با اين 
وضعي��ت آژير قرم��ز انقراض پلنگ ه��ا را به صدا 
درآورد؟ كهرم خود مي گويد كه س��االنه 15 قالده 
پلن��گ از بين م��ي رود. پلنگ هايي كه يا ش��كار 
مي شوند، يا توسط دامدارها مسموم مي شوند يا به 
چنگ چند سگ گله مي افتند. اما پاسخ اين سؤال 

هم چندان راحت نيست. 
  باز هم خرم آباد

 برعك��س آنچه ك��ه هم��گان مي پندارند اين 
پلنگ ها و خرس  ها نيستند كه به روستاها و مناطق 
مسكوني حمله مي كنند. بلكه اين مناطق مسكوني 
و زمين هاي كش��اورزي هستند كه هر روز بخش 
بيش��تري از زيستگاه ها و  مناطق حفاظت شده را 

تصاحب مي كنند. 
كه��رم تنه��ا راه برون  رف��ت از اين بح��ران را 
فرهنگ سازي جوامع محلي مي داند. انسان ها بايد 
قبول كنند كه وارد قلمرو آن ها ش��ده، طعمه هاي 
آن��ان را ف��راري داده و آن ه��ا  را مجب��ور كرده اند 
علي رغم ميل خود، به انسان ها نزديك شوند. او با 
اش��اره به چوپان لرستاني كه بيش از 40بز خود را 
فداي ديدن يك پلنگ در ستيغ كوه كرد، مي گويد: 
»رسانه ها آنقدر بايد روي اين مسأله تأکيد كنند تا 
همه چوپان ها و كشاورزان به ارزش نگاه يك پلنگ 

و يوزپلنگ پي ببرد.«
دكتر »حسين محمدي« مدير كل دفتر حيات 
وح��ش س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت  هم با 
اش��اره به تصادف پلنگ در جاده خرم آباد – الشتر 
مي گويد:»اين كه راننده اي كه با اين حيوان تصادف 
كرده ابتدا به سازمان حفاظت محيط زيست اطالع 
مي دهد نش��ان دهنده افزايش آگاهي مردم است 
و ج��ا دارد از اين فرد تش��كر كنيم چرا كه در اين 
مواقع اگر حيوان آسيب ديده باشد با اطالع بموقع 

مي توانيم او را نجات دهيم.«
كهرم همچنين در اعتراض به كساني كه مدعي 
هس��تند آنچه چوپان لر ديده »گرگ« اس��ت نه 
پلنگ مي گويد: »اين افراد شناختي از رفتار  گله ها 
و پلنگ ها وقتي تهديد مي شوند، ندارند.« سازمان 
محيط زيس��ت با تقدير از اين چوپان قدم خوبي 
برداشت. به نظر مي رس��د در كنار فرهنگ سازي 
رسانه ها، دستگاه ها هم بايد به وظايف خود در قبال 
روستائيان و كساني كه مزارع و دام هايشان از سوي 
حيات وحش تهديد مي شود عمل كنند. آن ها بايد 
به دامداران اين ق��ول را بدهند كه در صورتي كه 
دام ها يا زمين هاي كشاورزي آن ها دچار صدمه اي 
شد، جبران مي كنند تا بزرگترين گربه سان كشور 

از اين مرگ پي در پي نجات پيدا كند. 
گربه ساناني كه روس ها در تبادل با دو ببر آموري، 
دو قالده ماده آن را از  ايران به روس��يه بردند تا به 
عنوان نماد بازي هاي المپيك 2014  »سوچي« به 
نمايش درآورند. آن ها پيشتر دو قالده پلنگ نر از 
قفقاز هم به مس��كو برده بودند. يكي از پلنگ هاي 
ماده ايراني در س��وچي مادر ش��ده و روس ها قرار 
است اين  توله پلنگ را به عنوان »پلنگ قفقاز« در 
بازي هاي سوچي به همگان معرفي كنند. در حالي 
كه پلنگ هاي ايران در زيستگاه اصلي خود هر روز 

با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند.

ساالنهچندپلنگدرايرانميميرد؟
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مرگ 9 پلنگ در 9 ماه
هنوز توله هاي پلنگي كه در جاده خرم آباد طی يک تصادف كش�ته شد، پيدا نشده اند 
كه خبر مرگ دو پلنگ ديگر در بافق و تايباد در ماه آذر به رس�انه ها مي رس�د. پيش از  
پلنگ خرم آباد، پلنگي  هم در اس�تهبان فارس مي ميرد تا شمار پلنگ هايي كه در ماه 
جاري مرگشان رقم  مي خورد به چهار قالده برسد. اين آمار را به پلنگ هايي كه از ابتداي 
سال 92 كشته شده اند اضافه كنيد مي شود 9 پلنگ در 9 ماه. پلنگ بزرگترين گربه سان 
باقي مانده  پس از انقراض ش�ير و ببر مازندران در طبيعت ايران اس�ت. شير ايران صد 
س�ال پيش منقرض ش�د. آخرين غرش ببر مازندران هم 50 سال پيش در جنگل هاي 
شمال شنيده شد. از يوزپلنگ هاي آسيايي تنها 50 تا 70 قالده باقي مانده است. عددي 
كه خيلي هم نمي توان روي آن حساب كرد. يوزپلنگ ها در معرض انقراض قرار دارند و  

پلنگ ها در مرز تهديد به  انقراض. پلنگ هايي كه مرگ آن ها مدام تيتر روزنامه ها مي شود 
تا اين سؤال پيش بيايد كه پلنگ هاي ايران در چه وضعيتي هستند؟»اسماعيل كهرم« 
مشاور سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در گفت وگو با  روزنامه ايران مي گويد كه 
هيچ كس نمي تواند تعداد واقعي پلنگ  ها را تخمين بزند. اما به  گفته او هر سال بيش از 
15 قالده پلنگ كشته مي شود. گزارش ديگري هم وجود دارد كه مي گويد در ايران هر 
هفته يك پلنگ مي ميرد. مرگ پلنگ ها در سال گذشته هم آنقدر دردناك بود كه مسأله 
به مجلس كشيده شد تا بهارستاني ها از سازمان محيط زيست بخواهند درباره اين اتفاق 
توضيح بدهد. كهرم بيش از هرچيزي فرهنگ سازي را كليد نجات پلنگ هايي مي داند كه 

زيستگاه   آن ها توسط انسان ها تخريب شده است.  
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 زهرا کشوری

  به دنبال دو توله پلنگ 
مرگ هاي پائيزي پلنگ هاي ايران از »استهبان« 
فارس ش��روع شد. پلنگي كه زيستگاهش تخريب 
شده بود به گله گوس��فند ها نزديك مي شود براي 
طعمه اما خود طعمه يك چوپان مي شود. به گفته 
»رسول حاجي باقري«، فعال محيط زيست استهبان 
الشه اين پلنگ در نزديكي فلكه ورودي شهر »فلكه 
انجي��ر« و در باغ هاي انجير  پيدا ش��د. نكته اي كه 
نشان مي  دهد شهر استهبان و زيستگاه پلنگ هايي 
كه اتفاقًا به گفته اس��ماعيل كهرم اصاًل عالقه اي به 

نزديك شدن به انسان ندارند، يكي شده است. 
به گفته »بهادر دربنداني«، يكي از مأموران اداره 
محيط زيست اين شهر،  هيچ اثري از زخم و خراش 
در بدن حيوان ديده نمي ش��ود. اين مس��أله گزينه 
مسموميت پلنگ توسط چوپانان را پر رنگ مي كند. 
وقتي مأموران به چند آغل گوسفند نزديكي محل 

حادثه مي رسد اين گزينه قوت بيشتري مي يابد.  
مرگ اس��تهبان به خرم آباد كه مي رسد مرگ 
پلن��گ م��ادر را رقم مي زن��د و آه از نه��اد همگان 
برم��ي آورد. بين مرگ در اس��تبهان ت��ا تصادف در 
خرم آباد تنها 11 روز فاصله است. ماده پلنگي 4ساله 
كه مي خواسته از جاده به دل منطقه حفاظت شده 
»س��فيدكوه« خرم آباد برود ام��ا چرخ هاي مرگ او 
را از رفت��ن باز م��ي دارد. اين دومين پلنگي بود كه 
لرس��تان در س��ال  92  از دس��ت مي داد. پيش از 
پلنگ مادر، پلنگي ديگر در منطقه »هش��تاد پهلو« 
 گرفتار تير صياد مي ش��ود. تلخي ماج��را به اينجا 

ختم نمي شود. 
به گفته »شهرام اميري شريفي« مدير ديده بان 
حقوق حيوانات، بررس��ي ها روي الشه پلنگ مادر 
نش��ان مي دهد كه  در پستان هاي اين حيوان شير 
مشاهده شده است. كارشناسان با توجه به اين مسأله 
احتمال مي دهند كه پلنگ بچه ش��يرخوار داشته 
باش��د. همين مس��أله محيط بانان را راهي منطقه 
مي كند تا بچه هاي بي مادر را پيدا كنند. بچه هايي كه 
محيط بانان  احتمال مي دهند راه و روش زندگي در 
طبيعت را نياموخته اند و مرگ، پيش از آموزش هاي 
مادر آن ها را در طبيعت رها كرده باش��د.  آنطور كه 
اميري شريفي هم مي گويد عالوه بر محيط بانان 15 
نفر از دوستداران حيوانات هم براي يافتن توله هاي 
مادر مرده اع��الم آمادگي مي كنند اما تا به امروز و  
براساس گفته هاي بازگير - مديركل محيط زيست 
استان لرستان-  مي گويد هنوز توله ها پيدا نشده اند. 
ب��ه  گفته او توله هاي پلنگ جفتي هس��تند و 
احتم��ال مي دهيم از اين پلنگ م��اده حداقل يك 
جف��ت توله  به جا مانده باش��د. با توج��ه به اين كه 
فصل جفت گيري پلنگ ها زمستان است او احتمال 
مي دهد كه توله ها 8ماهه باشند. البته دكتر »حسين 
محم��دي« مدير كل دفتر حيات وحش س��ازمان 
حفاظت محيط زيست  توله پلنگ ها را 5 ماهه اعالم 
مي كند. يك مس��أله ديگر هم ذهن كارشناسان را 
به خود مش��غول مي كند. چون به اعتقاد بسياري 
از آن ها داش��تن بچه شيرخوار در اين فصل از سال  
براي گربه سانان ممكن نيست. به گفته اميري اگر 
هم بچه اي وجود داش��ته باشد به احتمال زياد بين 
6تا 8 ماه سن دارد و در اين سن مي تواند از غذاهاي 
جامد تغذيه كند، معم��واًل بچه پلنگ ها در 1/5 تا 

3 ماهگي شير را ترك مي كنند از اين رو احتمال 
اين كه اگر بچه اي هم وجود داشته است شيرخوار 
باشد فعاًل منتفي است. همين مسأله باعث مي شود 
تا كارشناس��ان دوباره به بررس��ي وضعيت پلنگ 
تلف شده بپردازند. اما حرف هاي اميري پايان ماجرا 
نيس��ت چون گزارش هايي وجود دارد كه زايمان 
گونه ها در فصل غي��ر از زادآوري را تأييد مي كند. 

بنابراين بايد منتظر پايان جس��ت و جو ها شد.  در 
كنار  اين پلنگ، گرگي نيز گرفتار خودروها شده 
و ج��ان خود را  از دس��ت داد تا همچنان جاده ها 
در ردي��ف نخس��ت متهمان م��رگ حيات وحش 
قرار داش��ته باشند. مرگ  بعد  از خرم آباد به بافق 
مي رس��د تا طبيعت ايران براي هش��تمين بار در 
9ماه از س��ال جاري به سوگ بنشيند، آن هم تنها 

به فاصله چند روز. 
 همان ط��ور ك��ه وضعي��ت تول��ه پلنگ هاي 
خرم آبادي مش��خص نشد، وضعيت پلنگ كشته 
شده در يزد هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. مردم 
روس��تاي »قطرم«  در حوالي كوه بافق به الش��ه 
پلنگي مي رسند. مثل بسياري از ايراني ها با تلفن 
همراه از آن عكس مي گيرند و بعد هم زنگ مي زنند 

به محيط زيس��ت.  آنطور كه سيد جالل موسوي 
- رئيس حفاظت محيط زيس��ت بافق - مي گويد 
مأمور محيط زيست به محض دريافت پيام به محل 
حادثه اعزام مي شود اما وقتي به محل مي رسد كه  
خبري از الش��ه پلنگ نيست. هرچند عكس ها و 
فيلم هاي تهيه شده  و  همچنين مشاهدات مردمي 
وجود پلنگ كشته ش��ده را در اين منطقه تأييد 

مي كند.  پلنگي كه به گفته موس��وي دو قالده  از 
آن  در اين منطقه شناسايي شده است. كارشناسان 
احتمال مي دهند كه اين پلنگ هم به سرنوش��ت 
پلنگ استهبان دچار شده و براثر مسموميت از بين 

رفته باشد. 
م��رگ اما به بافق ختم نمي ش��ود و همچنان 
سرگردان به دنبال پلنگ ها مي گردد تا غم انگيزترين 
مرگ را براي  ماده  پلنگ » تايباد« رقم بزند.  آنطور 
كه  محمد مظلوم پناه - رئيس اداره محيط زيست 
شهرس��تان تايباد - مي گويد پلنگ  با س��گ هاي 
گله درگير مي ش��ود، چوپان ها به محل درگيري 
مي رس��ند و با هرچيز كه دم دست دارند به جان 
حيوان مي افتند.  به گفته مظلوم پناه شكس��تگي 
جمجمه و برخي  اندام ديگر حيوان در اثر برخورد 
با اجسام سخت به وضوح مشخص و خون زيادي از 
پلنگ رفته است. مأموران چهار فردي  كه مسبب 

مرگ دردناك پلنگ شده اند را دستگير مي كنند.
  وضعيت پلنگ ايراني

پلن��گ بر اثر مطالعات جهان��ي در مرز تهديد 
به انقراض قرار دارد. آمارهاي  مؤسس��ه تخصصي 
مطالعات پلنگ آسيايي مي گويد در سال هاي ۸۷ 
تا ۹۰ بيش از ۷۱ قالده پلنگ ايراني از بين رفته اند. 
70 درصد اين پلنگ ها يا به تير شكارچي گرفتار 
شدند يا  به دام چوپاني افتادند كه با الشه گوشت 
مسموم بر سر راه آن ها نشسته بود. 18 درصد آن ها 
هم قرباني جاده هايي شدند كه دل مناطق حفاظت 

شده و زيستگاه ها را شكافته اند.
اتحادي��ه جهانى حفاظ��ت از طبيعت و منابع 
طبيعى )IUCN( گاهی در فهرست سرخ خويش 
ب��رای بعض��ی زيرگونه ها رتب��ه ای باالت��ر از گونه 
مربوطه در نظر می گي��رد، برای مثال گونه پلنگ 
را آس��يب پذير و زيرگونه پلنگ ايرانی را در خطر 
انق��راض طبقه بندی می كند. با اي��ن وجود كهرم 
اعتقاد دارد كه هيچ كس نمي تواند وضعيت واقعي 
پلنگ را ترسيم كند. او  اطمينان مي دهد كه هرگز 
كس��ي نمي تواند به اين س��ؤال كه چند پلنگ در 
كوه ها و صخره ها زندگي مي كند؟ پاس��خ درستي 
بدهد.  كه��رم بيش از هرچي��زي اين وضعيت را 
نتيجه مخفي كاري پلنگ ها مي داند. حيواني كه به 
چشم نمي آيد و دوست هم ندارد به چشم بيايد. از 

انسان دوري مي كند. 
به گفته كهرم برخي از حيات وحش به انسان ها 
وابسته هستند مثل خرگوش ها، شغال ها و روباه  ها. 
برخ��ي از حيوان��ات در مناط��ق بينابيني زندگي 
مي كنن��د. براي مث��ال مي توان آه��و و جبيرها را 
خارج از زمين هاي كشاورزي و در دشت ها ديد. اما 
پلنگ از آن دست حيوانات است كه هيچ عالقه اي 
به  ديدن انس��ان ندارد.  به گفته او پلنگ حيواني 
منزوي است براي همين است كه خيلي به ندرت 
مي توان دو پلنگ را در كنار هم ديد مگر در فصل 

جفت گيري. 
به گفته كهرم  پلنگ ها كمين گر هس��تند، در 
جايي پنهان مي ش��وند تا قوچ و ميش يا كل و بز 
ش��كار كنند. پلنگ معمواًل در خم صخره اي قايم 
مي شود، بعد پش��ت پا به حيوان مي زند، گلوي او 
را مي گيرد و خفه اش مي كند. او يك زندگي كاماًل 
مخفي دارد. براي همين هم تخمين تعداد واقعي 

پلنگ ها ممكن نيس��ت. حرف هاي او يك سؤال را 
در ذهن افكارعمومي م��ي كارد. آيا مي توان با اين 
وضعي��ت آژير قرم��ز انقراض پلنگ ه��ا را به صدا 
درآورد؟ كهرم خود مي گويد كه س��االنه 15 قالده 
پلن��گ از بين م��ي رود. پلنگ هايي كه يا ش��كار 
مي شوند، يا توسط دامدارها مسموم مي شوند يا به 
چنگ چند سگ گله مي افتند. اما پاسخ اين سؤال 

هم چندان راحت نيست. 
  باز هم خرم آباد

 برعك��س آنچه ك��ه هم��گان مي پندارند اين 
پلنگ ها و خرس  ها نيستند كه به روستاها و مناطق 
مسكوني حمله مي كنند. بلكه اين مناطق مسكوني 
و زمين هاي كش��اورزي هستند كه هر روز بخش 
بيش��تري از زيستگاه ها و  مناطق حفاظت شده را 

تصاحب مي كنند. 
كه��رم تنه��ا راه برون  رف��ت از اين بح��ران را 
فرهنگ سازي جوامع محلي مي داند. انسان ها بايد 
قبول كنند كه وارد قلمرو آن ها ش��ده، طعمه هاي 
آن��ان را ف��راري داده و آن ه��ا  را مجب��ور كرده اند 
علي رغم ميل خود، به انسان ها نزديك شوند. او با 
اش��اره به چوپان لرستاني كه بيش از 40بز خود را 
فداي ديدن يك پلنگ در ستيغ كوه كرد، مي گويد: 
»رسانه ها آنقدر بايد روي اين مسأله تأکيد كنند تا 
همه چوپان ها و كشاورزان به ارزش نگاه يك پلنگ 

و يوزپلنگ پي ببرد.«
دكتر »حسين محمدي« مدير كل دفتر حيات 
وح��ش س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت  هم با 
اش��اره به تصادف پلنگ در جاده خرم آباد – الشتر 
مي گويد:»اين كه راننده اي كه با اين حيوان تصادف 
كرده ابتدا به سازمان حفاظت محيط زيست اطالع 
مي دهد نش��ان دهنده افزايش آگاهي مردم است 
و ج��ا دارد از اين فرد تش��كر كنيم چرا كه در اين 
مواقع اگر حيوان آسيب ديده باشد با اطالع بموقع 

مي توانيم او را نجات دهيم.«
كهرم همچنين در اعتراض به كساني كه مدعي 
هس��تند آنچه چوپان لر ديده »گرگ« اس��ت نه 
پلنگ مي گويد: »اين افراد شناختي از رفتار  گله ها 
و پلنگ ها وقتي تهديد مي شوند، ندارند.« سازمان 
محيط زيس��ت با تقدير از اين چوپان قدم خوبي 
برداشت. به نظر مي رس��د در كنار فرهنگ سازي 
رسانه ها، دستگاه ها هم بايد به وظايف خود در قبال 
روستائيان و كساني كه مزارع و دام هايشان از سوي 
حيات وحش تهديد مي شود عمل كنند. آن ها بايد 
به دامداران اين ق��ول را بدهند كه در صورتي كه 
دام ها يا زمين هاي كشاورزي آن ها دچار صدمه اي 
شد، جبران مي كنند تا بزرگترين گربه سان كشور 

از اين مرگ پي در پي نجات پيدا كند. 
گربه ساناني كه روس ها در تبادل با دو ببر آموري، 
دو قالده ماده آن را از  ايران به روس��يه بردند تا به 
عنوان نماد بازي هاي المپيك 2014  »سوچي« به 
نمايش درآورند. آن ها پيشتر دو قالده پلنگ نر از 
قفقاز هم به مس��كو برده بودند. يكي از پلنگ هاي 
ماده ايراني در س��وچي مادر ش��ده و روس ها قرار 
است اين  توله پلنگ را به عنوان »پلنگ قفقاز« در 
بازي هاي سوچي به همگان معرفي كنند. در حالي 
كه پلنگ هاي ايران در زيستگاه اصلي خود هر روز 

با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند.
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

سالمت.. 

HARD
24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
1 6 8

7 5

3 1

1 2

9 3 7

8 4 9

5 7 4

2 9 3

6 3 8 2

14
9 1 3 5 4

4 8 7

3 9

8 1 4 2

2 9 1

5 6 8 7

9 2 1

5 4 8

6 8

15
9 8

5 7 1

6 1 9

6 3

3 2 5

2 3 1 9

4 5 1 7

1 2 7 5

5 4 2

16
4 9 2 8

5 8 7

8 4 3

3 7

9 8 6

5 6 4

1 7 2 8 6

1 4 7

2 6

سرطان خون۱4 نشانه خاموش 
سرطان خون، سرطان بافت های 
ســازنده خــون اســت کــه مغــز 
اســتخوان و سیستم لنفاوی را در 
برمی گیرد. این ســرطان کشــنده 
نیست و با توجه به منشاء بیماری 
و انجــام روش هــای نویــن پیوند 
سلول های بنیادین ۳۰ تا ۴۰ درصد 

بیماران عاج قطعی می شوند.
سرطان خون با این حال می تواند 
عائم ظریــف و شــگفت انگیزی 
داشــته باشــد و شــما باید به این 
بیماری مشکوک شوید اگر هرکدام 
از عائــم زیر را برای مدت طوالنی 

در خود مشاهده می کنید:
• 

درد استخوان:
سلول های بدخیم در مغز استخوان 
ساخته می شوند، بنابراین اگر دچار 
درد خفیف تا شدید در استخوان ها 

شدید به پزشک مراجعه کنید.
• 

ورم غدد لنفاوی:
گــردن، زیــر بغــل، کشــاله ران و 
مناطق دیگــر بــدن را جهت پیدا 
کــردن ورم قابل توجــه، اما بدون 

درد غدد لنفاوی بررســی کنید. 
بــرای غدد در طول یک عفونت 
طبیعی اســت که متورم شوند، 
اما باقی ماندن در این حالت و یا 
رشد روز به روز می تواند نشانه ی 

لوسمی و یا لنفوم باشد.
• 

بثورات پوستی:
لوسمی پوست یا بثورات، ناشی از 
سندروم شیرین هستند که معمواًل 
با ســرطان خون در ارتباط است. 
لوســمی پوســت تقریبًا همیشــه 
طوری به نظر می رســد کــه در زیر 
پوستتان یک توده قرار دارد و این 
توده شروع به رشد می کند و گاهی 
شــبیه پاک می شــود. از ســوی 
دیگر، بثورات ســندروم شیرین به 
نظر خشن و قرمز می آیند، درست 
شبیه یک واکنش آلرژیک. اگرچه 
بثــورات در تمام بیماری ها از نظر 
خارش و اندازه مشــترک هستند، 
امــا راش هــای مرتبط با ســرطان 
خون روز به روز گسترش می یابند 

و رشد می کنند.
• 

خستگی و ضعف:
شــایع ترین عامت انواع سرطان 
خــون اســت و بــه دنبــال کمبود 
گلبول هــای قرمــز خــون ایجــاد 
می شود و ترکیبی از خستگی های 
جســمی را بــه وجــود مــی آورد. 
خستگی ناشی از سرطان خون به 
مرور زمان میل به وخیم تر شــدن 

دارد.
• 

تنگی نفس:
این عامت نتیجــه کم خونی و یا 
در مــوارد نادر نتیجــه وجود توده 
در قفســه سینه است. افراد مبتا 
در این شــرایط برای تنفس دچار 
مشکل جدی می شــوند و ممکن 
اســت راه رفتــن کوتــاه مدت هم 

برایشان زجرآور باشد. تنگی نفس 
همچنین می تواند در اثر سرطان 

ریه باشد.
• 

کبودی خود به خودی و 
طوالنی مدت:

کبودی هــای بــدون دلیل ممکن 
است نشانه ســرطان خون باشد. 
این کبودی ها ممکن است در هر 
جای بدن وجود داشــته باشــند، 
اما بیشــتر در پاها و دست ها دیده 

می شوند.
• 

خونریزی غیرمعمول:
خونریــزی غیرعادی از بینی، لثه، 
روده، ریــه و یــا حتی ســر ممکن 
اســت نشــانه کمبــود پاکــت و 

مشکات انعقاد خون و نوع حاد 
سرطان خون باشد.

• 
لثه های متورم:

بارزتریــن  از  یکــی  معمــواًل 
نشــانه های ابتــا بــه بیمــاری 
لوســمی حاد است. لوسمی یک 
نوع سرطان خون است که باعث 
تولید غیرطبیعــی و بیش از حد 
سلول های سفید خونی می شود.

• 
احساس پف کردن:

یکــی از نشــانه های نــوع مزمــن 
لوسمی، بزرگ شدن طحال است 
که ممکن اســت منجر به کاهش 
اشــتهای فرد مبتا شــود، زیرا به 
دلیل فشار وارده از سمت طحال به 
معده، فرد احساس سیری می کند 
و مــواد غذایــی کمتــری مصرف 

می نماید.
• 

درد در قسمت باالیی مست 
چپ شکم:

از  ناشــی  بــزرگ شــدن طحــال 
سرطان خون منجر به درد شدید 
در شکم می شود. از آنجا که طحال 
در قسمت چپ و باالی شکم قرار 
گرفتــه اســت، درد در ایــن ناحیه 

احساس می شود.
• 

تب یا لرز:
در  معمــواًل  لــرز  و  بی قــراری 
یک چهارم افراد مبتا به لوســمی 
حــاد دیــده می شــوند. در اغلــب 
موارد، تب مکرر درجه پایین نشانه 
عفونــت و ضعف سیســتم ایمنی 
اســت که ممکن اســت ناشــی از 

سرطان خون باشد.
• 

تعریق شبانه:
این نوع تعریق آن قدر زیاد است که 

بستر فرد خیس می شود.
• 

سردرد ضربان دار:
این نشــانه اگرچه معمول نیست، 
اما ممکن است نشــانه کم خونی 
ناشــی از لوســمی و یا یک مشکل 
تهدیدکننده حیات مانند خونریزی 

سر باشد.
• 

رنگ پریدگی شدید:
رنــگ پریدگــی غیرمعمول ممکن 
است نشانه ای از کم خونی در نوع 
حاد لوسمی و در برخی انواع مزمن 

آن باشد.
•
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شوم... سالگرد 
قصه مرقد آقا در سالگرد ارتحالش

و  عوامانــه  رویکــردی  در 
روح اللــه  قبــر  عوام فریبانــه 
خمینی را آرامگاه، مرقد، حرم 
مطهــر، مقبره و حتا آســتان 
قــدس می نامند تــا کارکردی 
همانند قدیســان شیعه برای 
او هدفگذاری گــردد. “حرم 

مطهــر امــام خمینی” 
از همــان آغــاز رقیبی 
سرسخت برای آستان 
آرامگاه  رضوی،  قدس 
حضــرت عبدالعظیم، 
حرم حضرت معصومه 
حضــرت  مقبــره ی  و 
شــاهچراغ در شــیراز 

شمرده می شد. 
ولــی اکنــون همــه ی 
عظمــت  از  آن هــا 

سازه ی آستان قدس امام خمینی 
جا مانده اند؛ آســتان قدسی که بنا 
به خواســت حکومت، حرم مطهر 
هــم نــام گرفتــه اســت. چنانکــه 
برای صاحــب آن روح الله خمینی 
زیارتنامــه ای نیــز به زبــان عربی 
تدوین کرده اند تا در قداست هرگز 
از امامزاده هــای بــزرگ و کوچک 
دیگر جا نماند. همیــن زیارتنامه 
در جای جای ســتون و دیوار حرم 
خمینی به چشــم می آیــد. حتا در 
الگویــی از امامزاده های پرشــمار 
کشور، ضریحی هم برای روح الله 
خمینی ســاخته اند. داخل همین 
ضریح اســکناس هایی در دیدرس 
مراجعــان قــرار می گیرد کــه گویا 
زایران او به منظور حاجت گرفتن 

آن ها را به درون ضریح می ریزند.
فرهنگ دولتی جمهوری اسامی 
نمی خواهد “امام راحل” از کارکرد 
به ظاهر اعجازگونــه ی امامزاده ها 
کم بیاورد. جدای از این بسیاری از 
ادارات مفاتیح الجنان هایی اهدایی 
به چاپ می رســانند که این نمونه 
زیارتنامــه ی  مفاتیح الجنــان،  از 
خمینــی را هــم با خود بــه همراه 
دارد. زیارتنامــه ی اهدایی ادارات 
در سالگرد “رحلت حضرت امام”، 

بین زایران او توزیع می گردد.

اطالعات پایه ای در مورد مرقد 
آقا

“مرقــد حضــرت امــام خمینی” 
فضایی سرپوشــیده حدود شصت 
هــزار متر مربــع را در بر می گیرد. 
بخش اصلی آرامگاه او، از مساحتی 
حــدود پانزده هزار متــر مربع هم 
فراتــر مــی رود. بــا همیــن اعداد 
و ارقــام، مرقــد او، آســتان قدس 
رضوی و آســتان های ریز و درشت 
دیگر را هم پشــت سر می گذارد تا 
روح الله خمینــی را به عنوان امام 
یا امامزاده ای نظرکرده به همگان 
بباورانــد. در همیــن راســتا چهار 
گلدسته  با بلندای ۹۱ متر برای آن 
ساخته اند که هرگز نمی توان رقیبی 
برای آن هــا پیدا کــرد. همچنین 
سقف این ســازه به تنهایی حدود 
چهارصد تن سنگینی دارد. چنانکه 
وزن اســکلت فلــزی آن را چیــزی 
حدود سی صد و پنجاه تن محاسبه 
نموده انــد که همراه بــا پنجاه تن 
گچــکاری و ســیمانکاری، آن را 

پوشانده اند. 
در عیــن حال جنــس گنبد اصلی 
این حرم فلزی است که چهار گنبد 
کاشیکاری شــده ی دیگر آن را در 
بر می گیرند. مسافران از فاصله ی 
چنــد کیلومتــری می توانند نمای 
بیرونی گنبدها و گلدسته های حرم 

را ببینند.
ســال های میانی دهه ی هشــتاد 
عده ای چنــان تبلیغ می کردند که 
گویا در گنبد اصلی آن، “نمادهای 
صهیونیســتی” به کار رفته است. 
بــه همین منظــور نمــای بیرونی 
ایــن گنبد را خیلــی زود ورچیدند 
تا از واگویه های تبلیغــی این و آن 

بپرهیزند.
هزینه هــای جــاری “مرقــد امام 
خمینــی” از ســالی حــدود صــد 
فزونــی  هــم  تومــان  میلیــارد 

می گیرد. 
حســن خمینــی نــوه ی روح اللــه 
خمینی بــر هزینه کــرد آن نظارت 
دولــت،  از  جــدای  دارد.  کامــل 
وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و 
خصوصی در پرداخت مســتقیم یا 
غیر مســتقیم این هزینه ها چیزی 
کــم نمی گذارند. چــون بر خاف 
آستان های مقدس دیگر موقوفه ای 
برایش در نظر نگرفته اند تا بتوانند 
از این راه هزینه هــای آن را تأمین 
نماینــد. در مجمــوع نهادهــای 
حکومــت همگــی بخشــی از این 
هزینه هــا را می پذیرند تــا مدیران 
این نهادها در ماندگاری بر کرســی 
قــدرت چند صباحی بیمه شــود. 
در عین حال مــردم عادی از وقف 
اموال خویش به نام آستان خمینی 
می پرهیزنــد. چون در همســویی 
خمینی با امامزاده های بی شــمار 

کشور شک می ورزند.

شهرداری ویژه امام راحل
شــهرداری تهران هــم از پرداخت 
هزینه های آستان روح الله خمینی 
بی نصیب نمی ماند. حتا برای ُرفت 
و روب یا ترمیم حریم آن، شهردارِی 
ویژه      ای با بودجه ی  اختصاصی در 
نظر گرفته اند که همین شهرداری 
در پرداخت  هزینه های بی حساب 
و کتــاب “حرم مطهر” مشــارکت 

می ورزد.
در سالگرد “امام راحل” پذیرایی از 
زایران حرم را بانک ها، وزارتخانه ها 

و شهرداری مناطق بیست 
و دوگانــه ی تهران به انجام 

می رسانند. 
شهرداری تهران به تنهایی 
غذایــی،  وعــده ی  هــر  در 
چیزی حدود شش صد هزار 
پرس غذا بیــن زایران توزیع 
می کند. شکی نیست 
که مدیران شهرداری 
به ســهم خــود مزد 
را  خــود  مواجــب  و 
از بابــت ایــن خیرات 
دســت  بــه  دولتــی 

می آورند.

هم-قبری های امام 
سیزدهم – امام 

چهاردهم به مشهد 
خواهد رفت

تا کنون افرادی از مردگان اندرونی 
و بیــت روح الله خمینــی را هم در 
صحن او به خاک سپرده اند. از آن 
میــان نقش احمد خمینی از همه 
برجســته تر می نماید. به هر حال 
خدیجــه ی ثقفی همســر خمینی 
و همچنیــن دامــادش محمــود 
بروجــردی از همیــن اهدایی قبر 
نصیــب برده انــد. اکبــر هاشــمی 
رفسنجانی نیز از این موهبت بهره 
برد و در جایــی از اندرونی آرامگاه 
بــه خاک ســپرده شــد. بــه حتم 
در آینــده نیــز بســیاری از مدیران 
ارشد جمهوری اسامی به همراه 
خانــواده ی “امام راحــل” در این 
خصوص از حاتم بخشی های درون 
حکومت بهره خواهند گرفت. ولی 
با این همه کســی به این موضوع 
نمی اندیشد که زمین این قبرهای 
اهدایی را از کجــا فراهم دیده اند. 
انگار زمین های غصبــی این و آن 
بیش تر به طبیعت ایشــان سازگار 

می نماید.
اما بــرای “رهبر معظم” یا همان 
“مقــام عظمای والیت” مشــکل 
می نماید که بپذیرد تا پس از مرگ 
در کنــار خمینی و یــاران پرُمزد و 
مواجــب او بیارامــد. او از همــان 
ابتــدا بــا مشــهد و مشــهدی ها 
بیش تر سازگار می نمود و به طبع 
نمی پذیرد در مکانی که تولیت آن 
را به حسن خمینی سپرده اند، آرام 
بگیرد. در صــورت مرگ رهبر، به 
حتم رییسی و علم الهدی در آستان 
قدس رضوی چیــزی از این بابت 

کم نخواهند گذاشت.

تداوم فشار امام ساده زیست بر 
بودجه کشور

روح الله خمینی گرچه در چهاردهم 
خرداد ماه هزار و سی صد و شصت 
و هشــت به خاک سپرده شد ولی 
آســیب های مرگبــار اندیشــه ی او 
همچنان در سیاست کشور بر جای 
ماند. چنانکه پــس از مرگ او نیز، 
ضرر و زیان ادامه ی راه پرسنگاخ 
او به پای مردم نوشــته  شد. چون 
مردمی که تولید می کنند و زحمت 
می کشــند، به اجبار پذیرفته اند از 
نتیجــه ی تــاش و کوشــش آنان 
عــده ای بیکاره و تن پرور بخورند و 

بیاشامند.

با یاد خوب آنتونی بوردین، آشپز سرشناس آمریکاییداستان های فراموش نشدنی از جهان...ماجراجویی، یافنت دوستان تازه، غذاهای خوب و 
جســد آنتونی بوردین، آشپز 
سرشناس آمریکایی در اتاق 
او در هتلی در استراسبورگ 
فرانسه پیدا شده است. گفته 
شــده که او خودکشی کرده 

است.
این آشپز و مجری تلویزیون 
بــه دلیــل ســفر بــه تهــران 
و اصفهــان و ســاخت یــک 
مستند درباره غذاهای ایرانی 
برای شــبکه ســی. ان. ان در 
میان ایرانیان شــناخته شده 

است.
شــبکه ســی.ان.ان اعــام 
کرد که آقــای بوردین برای 
مجموعــه  فیلمبــرداری 
"بخش های ناشناخته" در 
استراسبورگ فرانسه بوده 

است.
رســانه  ایــن  بیانیــه  در 
آمریکایــی در روز جمعــه 
۸ ژوئــن آمــده اســت: "با 
اندوه بســیار مرگ دوست 
و همکار خودمان، آنتونی 
بوردین را تایید می کنیم."

ســی.ان.ان  بیانیــه  ادامــه  در 
آمده: "عشــق او به ماجراجویی، 
تــازه، غذاهــا  یافتــن دوســتان 
و  خــوب  نوشــیدنی های  و 
داســتان های فرامــوش نشــدنی 
از جهــان، بوردیــن را بــه یــک 
قصه گــوی منحصر به فرد تبدیل 

کرده است."
آنتونــی بوردیــن در ســال ۲۰۱۴ 
به تهــران و اصفهان ســفر کرد و 
مســتندی درباره غذاهای ایرانی 
ســاخت که بــه عنوان قســمتی 

مجموعــه  از 
ی  بخش هــا "
از  ناشــناخته" 
ســی.ان. شــبکه 

شــد.  پخــش  ان 
جیسون رضائیان، 
گزارشگر آن زمان واشنگتن پست 
در ایــران و یگانه صالحی همســر 
او در ایــن مســتند او را همراهی 

کردند.
او برخــورد ایرانی ها با خود و گروه 
فیلمبــرداری را دوســتانه و گــرم 
توصیــف کــرد و گفت کــه تهران 
اصا آنطور نبوده که انتظار داشته 
است "نه خیلی شرقی و نه خیلی 

غربی جایی در آن وسط."
آقــای رضائیــان و خانــم صالحی 
کمــی بعــد از خــارج شــدن این 
گــروه از ایران بازداشــت شــدند. 

بازداشــت  بوردیــن  آقــای 
جیســون رضائیــان و یگانه 
صالحی در ایــران را بارها در 
مصاحبه هایــش "ناعادالنه" 
خوانــد و گفــت کــه "ایــن 
خبرنــگاران زندانی دشــمن 

هیچکس نیستند."
خانم یگانه رضائیان در گفت 
و گــو با بی بی ســی فارســی 
آنتونی بوردین را انسان ساده 
و فروتنی دانست که "برنامه 
هایش بــه ظاهر معرفی غذا 
بــوده اســت ولی به وســیله 
غذا و گفتن داســتان زندگی 
مــردم، انســان ها را بــه هم 

پیوند می داد."
آنتونی بوردین در سال ۲۰۰۰ 
میــادی بــا انتشــار کتــاب 
پرفروش "آشــپزخانه سری: 
ماجراجویی در جهان شــکم" به 
شــهرت رسید. این کتاب معرفی 
غذاها و ترفندهای خاص آشپزی 

کشورهای مختلف است.
اولیــن برنامــه تلویزیونــی او در 
سال ۲۰۰۲ میادی در "فود نت 
ورک" یک شبکه کابلی تلویزیونی 
پخش شــد. او ســه ســال بعد به 
کانال تلویزیونی "تراول" پیوست 
و برای برنامه هایش در این شبکه 

دو بار جایزه معتبر امی گرفت.
از سال ۲۰۱۳ به شبکه سی.ان.ان 
پیوســت و مجموعه "بخش های 
ناشــناخته" را ســاخت کــه بــه 
غذاهــای مناطق مختلف جهان 
اختصاص داشت. او هنگام مرگ 
در حــال تهیه فصــل یازدهم این 

مجموعه بوده است.

رســانه های دولتی در زمان حیات 
روح اللــه خمینی از ساده زیســتی 
او در حســینیه ی جماران ســخن 
می گفتند. اما کســی را یــارای آن 
نبــود که بگوید همیــن محِل کم 
هزینــه  را چه گونه بــرای او فراهم 
دیده اند. با این همه حفظ امنیت 
بــرای روح الله خمینــی در همین 
بــه  را  زمــان هزینــه ای نجومــی 
دولت هــای خودخوانده و دســت 
نشانده ی وقت تحمیل می نمود که 
نمونه ای همانند آن هرگز در ایران 

سابقه نداشته است.

محلی برای منایش سرسپردگی 
مقامات

ایام ســالگرد “ارتحــال” روح الله 
خمینــی تمامــی مدیــران دولتی 
به همــراه کارکنان خــود به مرقد 
می شــتابند تا بــه قول خودشــان 
ضمن عزاداری با او تجدید میثاق 
نمایند. کارگزاران حکومت، تجدید 
میثاق را بر خود واجب می شمارند 
و ماندگاری خود را بر کرسی قدرت 
بــه آن وابســته می بیننــد. جدای 
از این همه ســاله سفارتخانه های 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
افغانستان، پاکستان، هند، عراق، 
سوریه و دیگر کشــورها گروه های 
پرشــماری از زایــران خمینی را به 

مرقد او می کشانند.
به طبــع نمایندگی هــای فرهنگی 
وزارت خارجه ی جمهوری اسامی 

در ایــن خصــوص ســنگ تمــام 
می گذارنــد تا هزینه ی ایــن آمد و 
شــدها بــه تمامی از ســوی دولت 
پرداخت گردد. حتا برای این گروه 
از زایران ســوغاتی نیز به قدر کافی 
در نظر می گیرند. چون قرار است 
همگی پس از بازگشــت به وطن، 
بــرای تبلیــغ جمهوری اســامی 
ایران نقش سیاسی خود را به اجرا 

بگذارند.

تکلیف این تشکیالت در آینده 
چه خواهد شد؟

روح اللــه خمینی دیــن و دولت را 
چنــان به هم آمیخــت که جدایی 
آن دو از هــم ناممکن می نماید. او 
به همین منظــور، تضییع حقوق 
فردی و اجتماعی و یا حتا طبیعی 
شــهروندان ایرانی را پشــتوانه قرار 
داد تــا شــاید بــه اهــداف کــور و 
ســیاه خود دســت یابد. همچنان 
کــه جنگ آفرینی با همســایگان، 
کشــتارهای قومــی و فرقــه ای و 
همچنیــن قتل عام های سیاســی 
بــرای او فریضه شــمرده می شــد. 
راهــکار ناصوابــی کــه قــرار بــود 
مانــدن او و دســت آموزان او را بــر 
کرسی قدرت تضمین نماید. ولی 
از بســتر اندیشه هایی از این دست 
سرآخر فسادی سر بر آورد که هرگز 
نخواهند توانست از آتش آن جان 

به در برند.
آرامــگاه خمینــی در همســایگی 

بهشــت زهرای تهــران به تنهایی 
بیش از نیمی از قبرســتان و حریم 
بــر می گیــرد. هرچنــد  در  را  آن 
دولــت جمهوری اســامی همین 
زمین های غصبی را به عنوان قبر 
به خانواده ی مردگان می فروشــد، 
ولــی خمینــی و خانــواده ی او از 
پرداخت هزینه برای این معامله ی 
غاصبانه معــاف گردیده اند. ضمن 
آنکــه هزینــه ی ســاخت بنایــی با 
این عظمت بــه عنــوان آرامگاه را 
دولــت جمهــوری اســامی از راه 
درآمدهای عمومی پرداخت نموده 
اســت. به همین دلیل هم این بنا 
باید بــرای همیشــه باقــی بماند. 
چــون خانواده ی خمینــی را هرگز 
نمی توان مالکی برای آن به حساب 
آورد. در ضمــن قــرار نیســت در 
فردای جمهوری اســامی کسانی 
همانند صادق خلخالی پیدا بشوند 
تــا ســازه هایی را که با پــول مردم 
ساخته اند، منهدم کنند. چنانکه 
آرامگاه رضاشاه نیز می توانست پس 
از انقــاب دوام بیارود و با کاربری 
جدید ماندگاری آن تضمین گردد. 
مرقد خمینی هم باید باقی بماند تا 
با مشارکت همگانی مردم کاربری 
جدیــدی برایــش در نظــر گرفتــه 
شود. به طور حتم با چنین راهکار 
شایسته ای خانواده ی او  نیز از اداره 
یــا تولیــت آن برای همیشــه طرد 

خواهند شد. 
س. اقبال )زمانه* 

“قصه مرقد آقا” به قلم نیما یوشــیج را 
خوانده ایــد؟ ایــن قصه در قرن هشــتم 
هجری رخ می دهد. قصه دوران ما قصه 
مرقد امام خمینی است: نمایی نزدیک 
از تشــکیالت امــام راحل به مناســبت 

سالگرد مردنش )1۳ خرداد 1۳6۸(

مرتیکه بی شعور 
کصافط گه االغ 

بی تربیت پرحرف 
عاشق قلندر بی تالی 
بامرام لعنتی احمق 

جناست کله خر 
گاگول مادر...

دوست داشتنی، 
...  چرا؟ چرا؟! 
هرگز منی بخشمت!
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همــدردی
دوست عزیز و ارجمند، 

جعفر فالح ارجمند 
درگذشت غم انگیز مادر دلبند شما باعث تالم خاطر گردید. ضمن تاسف فراوان 
و عرض تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان، خود را در غم شما 

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

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی 
دوست عزیز، همكار گرانقدر، چهره ی نام آشنای مونتریال 

زنده یاد »سینیورای بسیار عزیز« ماریا کوتونه
خوش رو، مهربان، منظم، دقیق، وقت شناس؛ با طنزی ویژه و دوست داشتنی
 را در بهت و حیرت از دست دادیم.
برای بازماندگانش، همسر و همراه سالیان درازش، 
کامی منفرد عزیز
 و فرزند برومندش، مایكل مهربان، 
صمیمانه آرزوی آرامش و شكیبایی داریم. 
جایش در جمع کوچک ما بسیار خالی است.
یادش ارجمند و گرامی.
عزیزان، در این روزهای دشوار 
ما را همراه و در کنار خود بدانید. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

 همــدردی
می کند هک بتوا ن گفت   ...

رفاق یار هن آن

دوست عزیز و ارجمند، 
جناب آقای جعفر فالح 

خانواده های محترم سوگوار 

در گذشت غم انگیز  مادر بزرگوارتان 

شادروان بانو زیور فالح 
را  در ایران، به شما دوستان عزیز 

و  به خانواده محترم تان تسلیت گفته، 
برای همگان آرزوی بردباری و بهروزی داریم. 

ما را همواره در کنار خود بدانید. 

علیرضا  پازوکی 
و همکاران در گروه الگانس  

دوستان ارجمند و گرامی 
آقایان کامی و مایکل منفرد 

عزیــزان سوگوار 

درگذشت شوک آمیز همسر مهربان و  مادر عزیز و دلبندتان 

زنده یاد بانو ماریا کوتونه 

را در مونتریال، به شما دوستان مهربان  
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند 

تسلیت عرض نموده؛ 
برای فرد فرد شما 

آرامش و  شكیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.  

با آرزوی روزهای روشن.  

دوستان شما در 
فرودگاه پی یر الیوت ترودو 

   هـمدردی
   هـمدردی

عزیزان  گرامی 
جناب کامی  منفرد و مایکل منفرد 

خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت نابهنگام و تاثرانگیز 
همسر ارجمند و  مادر عزیزتان 

شادروان خامن ماریا کوتونه 
را در مونتریال، 

به شما دوستان عزیز
تسلیت عرض نموده؛ 

برای شما  صبر و آرامش و آرزومندیم.

خانواده رضائیان 

آسماان دلم از اختر و ماه تو گرفت
آسمان دگری خواهم و ماه دگری
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چیــزی  بگو... 
سكوت در برابر جمهوری اسالمی 

جایز نیست! 
هر زمان یک ایرانی می گوید:  

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

پذیرفتن جنایات و ویرانگری 
های جمهوری اسالمی است.  

جمهوری اسالمی، حكومتی در 
خور ملت ما نیست؛ با سكوت، 

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

اعدام، جهل و جنایت و فساد 
سهیم نباش.  

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

_____________
کمیته »یادمان« - مونترال 

comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

اطالعیه       DON'T

کارنامه 
جمهوری 

اسالمی در 
همه زمینه ها 
سیاه است: 
حقوق بشر، 

محیط زیست، 
زنان، سیاست 

ویرانگر 
خارجی، 
اختالف 
طبقاتی 

فاحش، فساد 
مزمن و...

ازنازی بپرس!... 
زالل که باشی، 

آمسان در تو 
پیداست... 

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را
کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری
)سعدی(

مرا زیبا به یاد بیاور
این هــا، آخریــن ســطرهای من 

است
فرض کن که من

رویایی بودم
که از زندگی تو گذر کردم

و یا بارانی بودم
که سیالب شدم در کوچه های تان

سپس خاک، آب را کشید و
من محو شدم

شاید هم خوابی زیبا بودم
تو بیدار شدی و من رفته بودم

اورهان ولی

قانون کائنات
رنج نباید تــو را غمگین کند، این 
همان جایی اســت که اغلب مردم 

اشتباه میکنند... 
رنج قرار اســت تــو را هوشــیار تر 
کند، چون انسانها زمانی هوشیارتر 
میشوند که زخمی شوند, رنج نباید 

بیچارگی را بیشتر کند.
رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت 
را درک کــن، ایــن فرصتی اســت 
بــرای بیــداری، وقتی آگاه شــوی 

بیچارگی ات تمام میشود... 
اگر که به جای محبتی که به کسی 

کردیــد از او بی مهــری دیده اید، 
مأیوس نشــوید، چون برگشت آن 
محبت را از شــخص دیگــری، در 
زمان دیگری، در رابطه با موضوع 

دیگری خواهید گرفت. 
شک نکنید!

این قانون کائنات است....
انعکاس چیزی باش که میخواهی 

در دیگران ببینی!
اگر عشق میخواهی

عشق بورز...
اگر صداقت میخواهی

راستگو باش...
اگر احترام میخواهی

احترام بگذار...
دنیا چیزی جز پژواک نیست!

یادمان باشد..
زندگی انعکاس رفتار ما است!

انعکاس من بر من..
پس حواسمان باشد

بهترین باشیم
تا بهترین دریافت کنیم!

زنده باد زندگی !سالم بر آرامش!
ریزه های  مراقب سنگ   

زندگی خودباشیم !
ســنگریزه ریــز اســت و 

ناچیز ... 
امــا اگــر در جــوراب یــا 
کفش باشــد ، ما را از راه 

رفتن باز می دارد!
در زندگــی هــم  بعضــی 
مســائل ریزاند و ناچیز؛ 
اما مانع حرکت به سمت 
خوبی ها و آرامش ما می 

شوند!
مانند:

 کم احترامی 
 نامهربانی به دیگران ؛

 نگاه تحقیرآمیز .
 تکبر .

 غرور  . 
 خودخواهی ؛ 

 خودبزرگ بینی.
 منــت گذاشــتن هنگام 

کمک کردن

شناخت ناکافی نسبت به 
اشکاالت خود  

 اعتماد بنفس کاذب 
 مقصر دانستن دیگران و 

فرار از خود و...
 بخشی از سنگریزه های 

مسیر تکامل ما هستند !
کنــار  بموقــع  را  آنهــا   
بگذاریــم ... تــا از زندگی 

لذت ببریم!

 زنده باد زندگی!
 خود مون را باور داشته باشیم .

 بخودمون اعتماد کنیم .
شــاخه  روی  کــه  هایــی  پرنــده 

نشستند،
 هرگــز ترس از شکســتن شــاخه 

ندارند...
  زیرا اعتماد آنها به شاخه ها نیست، 

  بلکه به بالهایشان است...

  همیشــه بــه خودت 
اعتماد داشته باش، 
  خودت را باور کن!

  همیشه خودت را نقد 
بدان، 

  تا دیگران تو را به نسیه نفروشند..
سعی کن استاد تغییر باشی،

نه قربانی تقدیر...
"در زندگیت به کسی اعتماد کن که 

به او ایمان داری نه احساس"

هرگز، به خاطر مردم 
تغییر نکن! 

این جماعت هر روز 
تو را جور دیگری می 

خواهند...
مردم شــهری که همه در آن می 
لنگند، به کسی که راست راه می 

رود می خندند!!

تو تنها اسب را نبردی، 
جوامنـــردی را هم بردی!

اســب ســواری ، مرد فلجی را سر 
راه خود دید که عصا بدســت پیاده 
میرود.مرد ســوار دلش به حال او 
سوخت. از اســب پیاده شد او را از 
جا بلند کرد و بر روی اسب گذاشت 

تا او را به مقصد برساند!
مرد افلیج که اکنون خود را ســوار 
بر اســب می دید دهنه ی اســب را 

کشید و گفت:
اسب را بردم ... و با اسب گریخت! 
پیش از آنکه دور شود صاحب اسب 
داد زد:"تو تنها اســب را نبردی ، 
جوانمردی را هم بردی! اسب مال 
تــو ؛ امــا گوش کن ببیــن چه می 

گویم."

مرد افلیج اســب را نگه داشــت. 
مرد ســوار گفــت : هرگز به هیچ 
کس نگو چگونه اسب را به دست 
آوردی! می ترسم که دیگر "هیچ 

سواری" به پیاده ای رحم نکند!
حکایت ، حکایت روزگار ماست!

بــه قدرتمندان و ثــروت اندوزان 
و کاخ نشــینان بگویید: شما که 
بــا جلــب اعتماد مســتمندان و 
بیچارگان و ســتمدیدگان؛ اسب 

قدرت بدستتان افتاده ...
شماها  نه فقط اسب، که اعتماد 

،  اعتقادمان را بردید ...
فقط به کسی نگوئید چگونه سوار 
اسب قدرت شدید! افسوس... که 

دیگر؛ نه بر اعتمادها اعتقادیست و 
نه بر اعتقادها اعتمادی!

عمری چکش برداشتم 
و بر سر میخی كه روی سنگ 

بود كوبیدم. 
اكنون می فهمم كه

هم چکش خودم بودم، 
هم میخ

و هم سنگ
)کافکا(

مادرم چشم های 
قشنگی داشت

بغض که می کرد
غرور پدر

ترک برمی داشت

•
سقط جنین در ایران

قانون گذار در ایران سقط جنین را 
در ۳ مبحث جنایی، خودبه خودی 
و درمانی دسته بندی کرده است. 

بر اساس ماده 7۱۸ قانون مجازات 
 ۱۳۹۲ ســال  مصــوب  اســامی 
»هــرگاه زنــی جنیــن خــود را در 
هر مرحلــه ای که باشــد به عمد، 
شبه عمد و یا خطا از بین ببرد، دیه 
جنین حسب مورد توسط مرتکب 
یا عاقله او پرداخت می شــود.« در 
این قانون عاقله به بســتگان مذکر 

نسبی گفته می شود.
تبصــره این ماده قانونــی در مورد 

سقط جنین درمانی است: 
»هرگاه جنینی که بقــای آن برای 
مادر خطــر جانــی دارد به منظور 
حفــظ نفــس مــادر ســقط شــود 
دیه ســاقط می شــود.« در ســال 
۱۳۸۴ مجلــس ایران تصویب کرد  
ســقط جنین درمانی با تشخیص 
قطعــی ســه پزشــک متخصــص 
و تاییــد پزشــکی قانونــی مبنی بر 
بیمــاری جنیــن )عقب افتادگی یا 
ناقص الخلقه بودن( یا بیماری مادر 
که با تهدید جانی مادر توام باشــد 
قبل از ولوج روح )چهارماهگی( با 
رضایت زن مجاز است. این قانون 
فقط به رضایت زن اکتفا کرده و به 

رضایت مرد اعتنایی نکرده است.
همچنین طبق ماده 6۲۳، کســی 
که بــه واســطه ادویه و یا وســایل 
دیگر به ســقط جنین کمک کند، 
به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم 
می شود و اگر عالما و عامدا به زنی 

داللت به اســتعمال ادویه کند، به 
۳ تا 6 ماه زندان محکوم می شود. 
در ماده 6۲۴ نیز به حبس پزشکان 

پرداخته شده است: 
اگــر دکتــر، ماما یــا داروفــروش، 
وسایل سقط جنین را فراهم کند 
یا در ایــن کار همکاری کند، به ۲ 
تا ۵ سال زندان محکوم و ملزم به 

پرداخت دیه می شود.
تمام اینها در شــرایطی اســت که 
ســاالنه هزاران مورد سقط جنین 
غیرقانونــی در شــرایط ناامــن و با 
خطرات جدی برای سامتی زنان 

در ایران انجام می شود.
•

آزادی سقط جنین
در بیشــتر کشــورهای آمریــکای 
شــمالی، اروپا، آســیای شــمالی، 
کامبــوج، موزامبیــک، ویتنــام و 
آفریقــای جنوبــی ســقط جنیــن 
هیچگونــه محدودیتــی نــدارد و 
کاما آزادانه انجام می شود. حضور 
اروگوئــه بــه عنوان یک کشــور به 
شــدت کاتولیک در این فهرســت 
کمــی عجیب به نظر می رســد اما 
پارلمان این کشــور در سال ۲۰۱۲ 
قانونی را تصویــب کرد که به زنان 
اجازه می دهد تا در هفته دوازدهم 
بــارداری پــس از مشــورت با یک 
گروه متخصص ۳ نفره، به بارداری 

خاتمه دهند.
همچنین در استرالیا قوانین در هر 

ایالتی متفاوت است. 
در ایالت کوئنینزلند و نیوســاوت 
ولز ســقط جنین عما غیرقانونی 
است و مانند بسیاری از کشورهای 

مخالف آزادی کامل سقط جنین، 
تنهــا در صورتــی مجاز اســت که 
ســامت مــادر خطــر باشــد. در 
ایالت هــای دیگر اســترالیا ســقط 
جنین تا حداکثــر ۱۴ تا ۲۴ هفته 

مجاز است.
در بسیاری از کشــورهای اروپایی 
شامل فرانســه، بلژیک، دانمارک 
و یونان ســقط جنین تا هفته ۱۴ 
بارداری قانونی است اما اگر جنین 
ناهنجاری داشته باشد هیچگونه 
محدودیــت زمانــی بــرای خاتمه 

بارداری وجود ندارد.
در کشــور پرتغال نیز قانون مانند 
دیگر کشــورهای اروپایی اســت با 
این تفاوت که زن باید هزینه انجام 
سقط جنین را پرداخت کند و پیش 

از آن مشاوره دریافت کرده باشد.
در ایــن میان هلند تنها کشــوری 
اســت کــه در آن حق درخواســت 
و  آزادانــه  ســقط جنیــن کامــا 
بــر اســاس خواســت زن انجــام 
می گیرد. زنــان در هلند می توانند 
در هر مرحله از دوره بارداری خود 

درخواست سقط جنین کنند.
بیشترین آمار سقط جنین در اروپا 
را در اختیار کشور روسیه است. در 
ســال ۲۰۱۱  در این کشور به ازای 
هر ۱۰۰۰ مورد بارداری ۵۵۱ سقط 

جنین انجام شده است.
•

کمپین حق سقط جنین امن 
برای زنان؛ یک تالش جهانی

زنــان بایــد بتواننــد برای بــدن و 
مراقبت خود تصمیم بگیرند. این 
مساله شــامل تصمیم گیری برای 

بــارداری، ادامه بارداری و تصمیم 
برای ســقط جنین نیز می شــود. 
فعاالن حقوق بشــر بــر این باورند 
که هیچ کــس نباید زنی را مجبور 
بــه ادامه بارداری ناخواســته کند. 
کمپیــن حق ســقط جنیــن امن 
برای زنــان با هدف ایجاد شــبکه 
بین المللی برای زیر یک سقف قرار 
دادن ســازمان های مدافع ســقط 
امن برای زن هستند تشکیل شده 

است. این کمپین پلت فرمی برای 
مشاوره حقوقی، بحث و گفت وگو و 
مبادله آرا و تجربیات فراهم می کند 
و بــه موضوعاتی مانند دسترســی 
جهانی به ســقط جنین امن برای 
بهداشــت زنــان و حقــوق بشــر 
می پــردازد. این کمپیــن خواهان 
حــق مالکیــت زن بر بــدن خود و 
تصمیم شــخصی برای مادر شدن 

زنان است.

گرفتن حق ســقط جنیــن از زنان 
در بسیاری از موارد باعث می شود 
این اقدام در مراکز غیرقانونی و در 
شرایط غیربهداشتی و توسط افراد 
غیرمتخصص بــا امکانات محدود 
انجام شود؛ شرایطی که در نهایت 
ســامت زنان را به خطــر خواهد 

انداخت. 
•

سقط جنین:انتخاب آزاد...   << ادامه از صفحه: ۱8
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»متحدان جنبش زنان ایران« 
در نشست امسال بنیاد پژوهش های زنان

برگزارکننــدگان بیســت و نهمین 
پژوهش هــای  بنیــاد  کنفرانــس 
زنان در ســوئد با عنوان "متحدان 
جنبــش زنــان ایــران در منطقــه 
جنبــش  می گوینــد،  جهــان"  و 
زنان ایران نیازمند همبســتگی با 
متحــدان موضوعــی و مقطعی در 

عرصه های فراملی است.
کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان، 
امســال در شهر اســتکهلم برگزار 
شــد. این کنفرانــس ســه روزه از 
جمعه )۸ ژوئــن/۱۸ خرداد( آغاز 
شد. تاش نشســت امسال دادن 
تصویری از شــباهت ها و تفاوت ها 
میــان جنبش زنان در ایــران و در 
در عیــن  و  کشــورهای منطقــه 
حال نشــان دادن متحدان ملی و 

فراملیتی آن است.

دختران خیابان انقالب زنان 
برگزیده سال

در روز اول کنفرانــس، دختــران 
خیابــان انقاب بــه عنــوان زنان 
شــدند.  معرفــی  ســال  برگزیــده 
دخترانی که گلناز امین، مدیر این 

بنیاد آنان را چهره هایی معرفی کرد 
که: »روی ســکوهای شــهرهای 
ایران ســرفراز ایســتادند، حجاب 
اجباری را به دســت باد سپردند و 
بار دیگر به جهان گفتند ما انقاب 

نکردیم تا به عقب برگردیم.«
ســاغر غیاثی، مدافــع حقوق زنان 
"پژوهش هــای  جایــزه  برنــده  و 
فمینیسم انتقادی" )جایزه حامد 
شــهیدیان( بــا نشــان دادن یــک 
فیلم  و سخنرانی خود جمعبندی 
جامعــی از واکنــش فعاالن حقوق 
زنان نســبت به مبــارزه با حجاب 
اجباری داد؛ از آزادی های یواشکی 

تا دختران خیابان انقاب.
در  مبــارزه  ایــن  بازتــاب  از  او 
شــبکه های اجتماعــی و انعکاس 
آن در جهــان ســخن گفــت و این 
که چگونه تصاویر دختران انقاب 
اعتــراض زنــان ایــران بــه حجاب 
و خشــونت حکومــت علیــه آن را 
بیش از همیشه علنی کرد. این که 
چگونه سیاستمداران ایران از جمله 
محمدجواد ظریف مجبور شــدند 
در برابر رســانه های خارجی درباره 

اعتــراض زنان به حجــاب اجباری 
موضــع بگیرنــد. او هم چنیــن از 
بی اعتنایی اصاح طلبان به مبارزه 
زنان علیه حجاب اجباری ســخن 

گفت.

دوگانگی های برخورد با حجاب 
اجباری

او به نگاهی اشــاره کرد که معتقد 
اســت ســرکوب زنان به جایی راه 
نبرده اســت؛ نگاهی که به حرکت 
آهســته زنــان علیه حجــاب یعنی 
باز کــردن چند دگمه لباس شــان 
یا پایین آوردن روســری ها استناد 
می کنــد و اینکــه زنان  بــدون این 
کــه "فضا را امنیتی کنند" حجاب 
اجباری را "ســانت به سانت عقب 
برده انــد" و بنابراین بــه "هیاهو" 

نیازی نیست.
به گفته ســاغر غیاثــی در این نگاه 
آن چه از چشــم ها پنهان می ماند 
تحمیل حجــاب به دختربچه های 
دبســتانی یــا اجباری بــودن چادر 
بــرای اشــتغال و اســتخدام زنان 
یا حتــی بــرای پذیرفته شــدن در 
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بیمارستان هاست.زنــان.. 
ساغر غیاثی به تحلیل هایی انتقاد 
کــرد کــه می گویند علــت افزایش 
فشار بر زنان برای حجاب اجباری 
و امنیتی شدن آن، همان گسترش 
اعتراضــات زنــان علیــه حجــاب 

اجباری است.
یــا دوگانگی هایــی ماننــد "زنــان 
بــورژوا"، "زنــان کارگــر" و این که 
مســئله حجــاب مشــکل "زنــان 
اســت؛  تهرانــی  خوش پــوش" 
کلیشه ای انحرافی که مبارزه برای 
دغدغه های "مهم تــر" را از مبارزه 
بــرای حــق انتخاب پوشــش جدا 
می کند و مدعی اســت که حجاب 
"الویــت" اصلی مبــارزه زنان ایران 

نیست.
ســاغر غیاثی نمونه های بســیاری 
مختلــف  گروه هــای  حمایــت  از 
اجتماعــی از مبــارزه علیه حجاب 
اجبــاری ارائــه داد. از جمله بیانیه 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 
کرمانشــاه که به شکل مبسوطی 
از حــق انتخــاب زنــان و حرکــت 
دختران خیابان انقاب در بحبوحه 

اعتراضات دیماه حمایت کردند.
او از زبــان یــک دختر ۲۳ ســاله از 
"زنــدان یواشــکی" به نــام خانه با 
"زندانبانی یواشــکی" در نقش پدر 
خانواده گفــت که دغدغه بزرگش 
این اســت کــه نکند مــردی چند 
سانت از موی او را ببیند یا پسری 

خنده اش را بشنود.

وضع زنان کشور میزبان
میزگــردی نیــز دربــاره وضعیــت 
زنان در کشــور میزبان برگزار شد. 
شــرکت کنندگان در این میزگرد به 
برداشت رایج از برابری جنسیتی در 
سوئد پرداختند. با این نتیجه گیری 
که گرچه دولت این کشور متشکل 
از احزاب مترقی تر جامعه اســت و 
رســما خود را طرفدار حقوق زنان 
می خواند اما هنوز میان دســتمزد 
زنــان و مــردان تفاوت چشــمگیر 
اســت و به خشــونت و آزار جنسی 

پایان داده نشده است. 
میزگــرد،  در  شــرکت کنندگان 
اوال مانس، استاد رشته مطالعات 
زنــان، آنا کارا برات، روزنامه نگار 
و ســوروچی تاپاربیورکرت، استاد 
علوم سیاســی بودند که معتقدند 
سوئد هنوز تا برابری میان زنان و 

مردان فاصله دارد.

مبارزات زنان ایران و مرزهای 
جغرافیایی

یکی از بحث های جالب این برنامه 
روز اول، سخنرانی ژانت بائر، استاد 
دانشگاه و پژوهشگر مسائل زنان و 
اســام در امور اقلیت های قومی و 
مذهبی مهاجر )دیاسپورا( بود. او 
به آینده جنبش زنان ایران پرداخت 
و این که نســل جوان زنــان ایران 
چه نقشــی در این آینــده دارند؟ او 
گفت جنبش زنــان در دنیایی که 

مرزهای جغرافیایــی را محو کرده 
است، جنبشــی فراملیتی خواهد 
بود و گروه هــای اجتماعی دیگری 
نیز با این جنبــش همراه خواهند 
شــد. زنــان و مردانــی که خــود را 
فمینیست نمی دانند ولی در مبارزه 
با مردساالری در کنار جنبش زنان 

برای برابری طلبی هستند.
او تــاش زنــان ایــران بــرای بــه 
دســت آوردن حقوق خــود را یک 
"غیرجنبش" خواند که در اشکال 
بســیار گوناگون بــروز می کند و به 
همین دلیل نیز مقابله با آن دشوار 
شده اســت. او هم چنین به تاثیر 
فرامحلــی مبــارزات زنان ایــران از 
کمپین یک میلیون امضا گرفته تا 

چهارشنبه های سفید اشاره کرد.
ژانت بائر این ســوال را نیز مطرح 
کرد که آیا نســل جوان زنان ایران 
فمینیســت تر  خــود  مــادران  از 
هســتند؟ او گفت که برای پاســخ 
بــه ایــن پرســش باید ابتــدا درک 
خود از فمینیســم را روشــن کرد 
اما برداشــت عمومی این است که 
نســل جدید زنان، از مادران خود 
در آگاهی به خواســت های خود و 
رســیدن به آن ها جلوتر هســتند؛ 
خواســت هایی که بسیار متنوع تر 
هســتند. کــم نیســتند زنانی که 
می گویند فمینیســت نیستند اما 
آن چه می خواهند و برایش مبارزه 
می کننــد، در خدمــت برابــری  و 

دستیابی به حقوق زنان است.

ورود اســامگرایان با گرایش های 
جهادی است و نه مسلمانان بطور 
کلی. تنها اســامگرایان شــیعه و 
ســنی و نه همــه ی مســلمانان از 
غــرب متنفــر و خواهــان نابودی 
ایاالت متحده و به طور کلی تمدن 
غربی هستند. و موضوع سوم انکار 
واقعیات غیرقابل تردید اســت. به 
عنوان مثال کشور ژاپن مهاجران 
مســلمان را که بخشــی انــدک از 
آنها اســامگرا هســتند یا بعدا به 
اسامگرایان می پیوندند نمی پذیرد 
و هیچگونــه عملیات تروریســتی 
در این کشور توسط اسامگرایان 

شیعه و سنی اتفاق نیفتاده است.
•

توئیت فارسی نداشته ام
می گویــد:  ظریــف  محمدجــواد 
»توییتــر در فضــای دیپلماســی 
رسانه ای موثر است و برای رعایت 
از توییتــر فعــا  ایــران  مقــررات 
به عنوان ابزار پیام رسانی، صرفا در 
سطح بین المللی استفاده کرده و 
به همین دلیل هم هیچگاه توییت 
)وبســایت  نداشــته ام.«  فارســی 

رسمی دولت ۱۱ شهریور ۱۳۹6(
ظریف نه تنها به زبان انگلیسی بلکه 
به زبان فارســی هــم بارها توئیت 
کرده است. او در یکی از توئیت های 
فارسی اش نوروز را تبریک می گوید، 
در دیگری مردم را به مشــارکت در 
انتخابات ۹6 دعوت می کند، و در 
دیگری به ســخنگویی مردم ایران 
به کشــورهای غربی پیام می دهد 
)البته به فارسی( که میان فشار و 

توافق یکی را انتخاب کنند. ظریف 
نیز همانند دیگر مقامات جمهوری 
اســامی مثــل علــی خامنــه ای و 
حسن روحانی با این دوگانگی کنار 
آمده اســت که ســایت هایی مثل 
فیس بوک و توئیتر برای مردم ایران 
فیلتر هستند اما این مقامات از آنها 
برای انتقال پیام های خود استفاده 
می کننــد. پیام هــای این افــراد به 
زبان فارسی نه متوجه به جامعه ی 
بین المللی بلکه متوجه به ایرانیان 
داخــل و خــارج کشــور اســت. بر 
خاف بیانیه های رسمی  پیام های 
مقامات در شبکه های اجتماعی به 
زبان های دیگر ترجمه نمی شوند تا 
بتوانند مخاطب بین المللی داشته 

باشند.
•

همه ی ایرانیان سپاه 
پاسداران اند

از  پــس  ظریــف  محمدجــواد 
ســخنرانی رئیس جمهــور ترامپ 
در مــورد راهبرد ایاالت متحده در 
مورد ایــران در ۱۳ اکتبر ۲۰۱7 در 
توئیت خود نوشت: »امروز همه ی 
ایرانیــان از زن و مرد و پیر و جوان 

سپاه پاسداران هستند.«
 همه ی ایرانیان نمی توانند ســپاه 
باشــند حتی برای یــک روز، چون 
ســپاه و ســازمان های تابعه ی آن 
مثل بسیج سازمان های نظامی اند 
و تــک تــک ایرانیــان شــهروند و 

منفردند. 
همه ی ایرانیان عضو سپاه و بسیج 
هم نیســتند تا بگوییم سپاه یعنی 

ایرانیان. همــه ی ایرانیان با نهاد، 
سیاســت ها و باورها و آموزش ها و 
رفتارهای سپاه هم موافق نیستند 
تــا بتوان میان ایــن دو این همانی 
برقــرار کرد. اصــوال چگونه صدها 
هزار نفر که در چهار دهه ی گذشته 
توسط اعضای سپاه و بسیج مورد 
بازداشت، شکنجه، ضرب و شتم یا 
اذیت و آزار در خیابان قرار گرفته اند 
می تواننــد با ســپاه یکی باشــند؟ 
خانواده ی کسانی که توسط سپاه 
کشــته شــده اند چگونه می توانند 
ایــن نهاد را از خــود بدانند؟ هیچ 
تحقیــق میدانــی از نگرش مثبت 
اکثریــت مردم ایران به ســپاه هم 
حکایت نمی کند تا ســخن فوق را 
به اکثریت مردم ایران حمل کنیم. 
محمدجواد ظریــف در این اظهار 
نظر بــه گونه ای ســخن می گوید 
کــه گویی چهار دهه تاریخ ســپاه 
بــه عنوان یک ســازمان ســرکوب 
اصوال واقع نشــده است. حتی اگر 
سپاه پاسداران در ۱۳ اکتبر ۲۰۱7 
توســط ظریف خلق شــده و هیچ 
تاریخی نداشــته باشــد باز کسانی 
هســتند که بــا ایده ی ایــن نهاد و 
مبانی و ســازمان و سیاســت های 
تعییــن شــده بــرای آن مخالــف 
هســتند و نمی تواننــد بــا آن یکی 

قلمداد شوند.
•

پایگاه نظامی در سوریه نداریم
محمدجــواد ظریــف در ســفر به 
ســواالت  بــه  پاســخ  در  روســیه 
خبرنگاران درباره وجود پایگاه های 

نظامی ایران در سوریه، گفت: »ما 
پایــگاه  نظامــی  در آنجــا نداریم.« 

)فارس ۳۰ بهمن ۱۳۹6(
همان روز ســه تن از گزارشــگران 
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی 
۳۹ پایگاه دائمی  جمهوری اسامی 
در ســوریه را بر روی نقشــه نشان 
دادند. نقشه ای که نیویورک تایمز 
در خصــوص پایگاه هــای ایرانی در 
سوریه منتشــر کرده شامل مراکز 
ســتادی، تدارکاتــی و فرماندهی، 
قرارگاه هــای راه انــدازی پهپادها و 
مراکــز آموزش نظامی  اســت. این 
نقشــه شــامل قرارگاه های موقتی 
کــه ایران در ســوریه برپــا می کند 
و برمی چینــد نیســت. پایگاه های 
دائمی عمدتا نزدیک به مرز اسرائیل 
هســتند. بــه نوشــته نیویــورک 
تایمز در کنــار آمــوزش ده ها هزار 
نیــروی بومی  بــرای فعالیت هایی 
کــه حکومت ایران مد نظــر دارد، 
این کشــور فناوری های تازه مانند 

پهپادها، تجهیزات شــنود و حتی 
تجهیزاتــی برای حمــات هوایی 
بــه ایــن نیروهــا می دهــد و خود 
نیز زیربنــای انبارهــای زیرزمینی 
نگاهداری ساح را آماده می کند. 
ناظران بین المللی میزان نیروهای 
ایرانــی، عراقی، لبنانــی، افغانی و 
پاکســتانی تحت فرماندهی ســپاه 
قدس در سوریه را حدود 7۰ تا ۸۰ 
هزار نفر ذکــر کرده اند. این نیروها 
خانــه ای ندارند تا بــه خانه ی خود 
برونــد. با توجــه به اعام کشــته 
شدن حدود دو هزار و زخمی شدن 
نیروهــای  از  تــن  هــزار  هشــت 
لشــکرهای فاطمیــون و زینبیون 
و کشــته شــدن حدود هــزار تن از 
نیروهای حزب الله تا ســال ۲۰۱۵ 
)فارن پالیســی ۹ ژوییــه ۲۰۱۵(( 
رقم ذکر شده دور از واقعیت به نظر 

نمی آید.
•

به یمن اسلحه نداده ایم

محمدجواد ظریف در مورد ارسال 
موشک توسط ایران به حوثی های 
یمــن می گوید: »ما ایــن موضوع 
را بــه صراحت اعــام کرده ایم که 
ایــن تســلیحات را در اختیار یمن 
قــرار نداده ایم.« )ترجمه مصاحبه 
ظریف منتشر شده در خبر آناین 

۲۰ اذر ۱۳۹6(
 مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار 
بــه صراحت در یک ســخنرانی در 
هیئت سید الشهدا در مورد جنگ 
حوثی هــا بــا عربســتان ســعودی 
می گوید: »یک راه بیشتر نداشتند. 
بزننــد نیروی هوایی عربســتان را 
زمینگیر کنند. چه می خواســت؟ 
موشــک زمین بــه زمیــن. و این 
مطلبی اســت که ما فراوان داریم 
و اون بنده خداها نداشــتند.« )به 

نقل از سایت خط ۵7(
•
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ها...  خوانـدنی 

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی 
در سراسر کبک

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker
Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax:   866-867-8020

طراح، ناظر پایه یک شهرداری 
     در ایران با بیش از ۱5 سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی 
      ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران 

    و مستاجران گرامی

»مجید تهرانیان مدیرکل وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به پرونده آزارجنسی مدرسه غرب تهران گفت: 
درخواست بنده این اســت که همه خویشتن داری 
کنند و اجازه بدهند دستگاه قضایی کار خود را انجام 
دهد.« »وی افزود: ماجرا به این شدتی نیست که در 

فضای مجازی منتشر شده است«.

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

آزار جنسی و خویشنت داری
 ای جماعت خویشتن داری کنید

خوش خوشک تمرین بی عاری کنید
گر تجاوز شد به فرزند شما

صیغه بی غیرتی جاری کنید
بهر تکذیب تمام ماجرا

هیأت تحقیق را یاری کنید
صهیونیسم و امپریالیسم را

غرق کلی خفت و خواری کنید
بی خودی اینجا تجمع کرده اید

فکر فردای گرفتاری کنید
هی کشش دادن کشش دادن چرا؟

قهرمانانه فداکاری کنید
گر رها سازید حاال، بهتر است

تا که بعدا گریه و زاری کنید
از بدهکاری گریزانید اگر

پس نمی باید طلبکاری کنید
یک نگاه عبرت آموزنده بر

شاکیان حضرت قاری کنید
رهبری این بار می بخشد، شما

باید از آن بهره برداری کنید
پس به سرعت راهی خانه شوید
سرخوش ازعفو ملوکانه شوید!
۱۳ خرداد

ــــــــــــــ

وقتی اردشیر 
زاهدی برای 

جمهوری اسالمی 
دل می سوزاند!

۴ جون: مه چیز در سیاســت کشور ما تبدیل به 
تراژدی شــده! کمدی الهی دانته از آن رو کمدی 
نام گرفت چون از دوزخ شیطانی به بهشت الهی 
و ماقــات خدا می رســد، و تــراژدی جمهوری 
اسامی بر عکس این مجموعه ی شعر، از بهشت 
وعده داده شده توسط خمینی ما را یک راست به 

جهنم خامنه ای می برد!
بازیگران این تئاتر تراژیک، بسیارند. آخرین آن ها 
که در چند پرده قبل هم بر روی صحنه آمده بود 
و سعی می کرد با چند سطل آب، جهنم خمینی 
ســاخته را جایی مطلوب و مطبوع نشــان دهد 

اردشیر زاهدی بود.
اردشــیر زاهــدی را نســل مــن مــی شناســند. 
دولتمردی که به خوشگذرانی و زن بارگی معروف 
بــود. داماد شــاه که بــا او روابط بســیار نزدیک 

داشت.
وقتی به سرنوشــت رجال دوران پهلوی از جمله 
همیــن اردشــیر زاهدی نــگاه می کنــم، دالیل 
سقوط نظام پادشاهی را بیش از پیش درک می 

کنم:
دورتادور شــاه را عده ای نوکرصفت گرفته بودند 
که در عین خم شدن تا سر زانو در مقابل اش، او 

را »مطلقا« قبول نداشتند!
ایــن طور به نظر می رســد که امثال ما منتقدان 
نظام سلطنتی، بیشتر به شاه و عملکردش اعتقاد 
داریم و برای آن ارزش قائلیم تا »اعلی حضرت« 
گویانی که به روح اعلی حضرت شان می خندند.

اکنون زاهدی بــه صف اصاح طلبان حکومتی 
پیوســته اســت و حرف هــای آن هــا را در مورد 
دخالت خارجی و شخم خوردن ایران و پیشرفِت 
»خواهــران و بــرادران« ایرانــی اش طابــق نعل 

بالنعل »َتکرار« می کند.
کار بــه جایی رســیده که این افراد کــه جز برای 
خوشگذرانی دست به جیب نمی برند، مطلبی به 
خرج خود در »نیویورک تایمز« منتشر می کند تا 
به دولت ترامپ بفهماند که مملکت اسام شیری 

ست که با دم اش نمی توان بازی کرد!
مترجــم مطلــب او هم چنــان قربــان صدقه ی 
زاهدی می رود که ما اگر نمی دانســتیم ایشــان 
کیســت، تصور یک قدیس ایران دوست و کسی 
در حد آرش کمانگیر و رستم دستان از او در ذهن 

می پروراندیم!
آقای مترجم هم که خود یکی از اساتید دانشگاهی 
ساکن امریکاست، و درد مردم ایران را در امریکا 
بهتــر از خوِد مردم ایران می فهمد، در ســتایش 

زاهدی چنین می نویسد:
»بــه گمــان نگارنــده مهم میهندوســتی اصیل 
اردشــیر زاهدی است... نگارنده به آقای زاهدی 
و میهندوســتی بی  چــون و چرای ایشــان درود 
میفرســتد و یادآوری می کند که این اولین باری 
نیست که ایشان چنین مقاله هایی  در دفاع جانانه 

از کشور خود منتشر میکنند.«
بایــد گفت هم آقای زاهدی و هم مترجم مطلب 
ایشــان، آقای ســهیمی، زحمت می کشــند که 
چنین مقالــه هایــی »در دفاع جانانه از کشــور 
خود« منتشــر می کنند! فقط حیــف که امثال 
زاهدی ها، موقعی که بر مصدر کار بودند به جای 
دفاع جانانه از مردم و نشــان دادن خرابی ها به 
»اعلی حضرت«، مشغول خوشگذرانی و عیش و 
عشرت بودند، و اکنون که دیگر کاره ای نیستند و 
برای انتشار مطلب شان هم باید پول خرج کنند، 
با پشت دو تا و مدال های اعطایی »اعلی حضرت 
فقید« به دفاع جانانه از کشور خود برخاسته اند!

بیهوده نیســت کــه حکومت اســامی و خاصه 
اصاح طلبان نامحترم حکومتی، به خاطر انتشار 
ایــن مطلــب در قالــب Advertisment ذوق 

مرگ شده اند و سر از پا نمی شناسند!
•

 آقای ترامپ متشکریم!
خیلــی دل مــی خواهــد در جایی 
که تعــداد زیــادی از امریکاییان و 
بســیاری از ملت ها و دولت های 
اروپایــی و جهــان، علیــه دونالــد 
ترامپ، رییس جمهور امریکا سخن 
مــی گویند و عیب و ایرادهای او را 
هر روز به شیوه های مختلف بیان 
می کنند، یک نویسنده ی عادی، 
مثل من، از او به خاطر به پای میز 
مذاکره کشاندن رهبر کره شمالی 
تشــکر کند و این کار بزرگ را قدر 

بشناسد.
من چندان با ترس میانه ای ندارم 
و در جایی که الزم بدانم بر خاف 
جریــان آب، حتی شــدیدترین آن 
شــنا می کنــم. در ایــن زمینه ی 

خاص هم این چنین است چون:
-نه با ننوشتن این مطلب چیزی 
از جهــان کم و یا بــه آن اضافه می 

شود
-نه در نظــر و ایده ی مخالفان و 
موافقان ترامــپ چیزی تغییر می 

یابد
-نه دونالد ترامپ از تایید و تشویق 

من بهره ای می برد.

امــا نوشــتن این 
مطلب شاید یک 
داشــته  ُحســن 
باشــد و آن ایــن 

است که:
-بــه خواننــده این ایــده را بدهم 
کــه می توان در میان هــزاران کار 
قابــل نقد، یک کار قابل تایید پیدا 
کــرد خاصه آن که این کار بر صلح 

جهانی تاثیر قطعی داشته باشد
-به خواننــده این ایده را بدهد که 
ترس از بیان مافی الضمیر خود را 

کنار بگذارد.
ماقــات ترامــپ و کیــم رویدادی 
بسیار مهم و سرنوشت ساز است. 
سرنوشــت جهان می تواند با این 
ماقات و اجرای مفاد توافق های 

صورت گرفته تغییر کند.
این تغییر در جهــت صلح و ثبات 
در جهــان و در منطقــه ی شــرق 

آسیاست.
عامل اصلی این ماقات و به امضا 
رســیدن توافق نامه هــای اولیه، 
دولــت امریــکا و شــخص رییــس 

جمهور ترامپ است.

سیاست الس زدن و امتیاز 
عربــده کشــان  بــه  دادن 
جهانی، تا کنون نتیجه ی 

مثبتی نداشته است. 
ورود ترامــپ به عرصه ی 
سیاســت و قاطعیت او در 
برخورد با اشــرار جهانی، 
روزنه ای به سمت آرام کردن این 

اشرار باز کرده است.
کره شمالی، که تهدید جدی اتمی 
به شمار می رفت، با این شیوه ی 
برخورد قاطع بــه پای میز مذاکره 

کشانده شد.
جمهوری اسامی، در مقابل شیوه 
ی برخورد قاطع امریکا و اسراییل، 
فعا خفقان گرفته و مثل موشــی 
کــه خود را به مــوش مردگی زده، 
در گوشــه ای ساکت و آرام منتظر 
یافتن فرصتی بــرای فرار از چنگ 

امریکاست.
امیدواریــم این قاطعیت، بدون بر 
افروخته شــدن آتش جنگ، ســر 
انجامی همــراه با صلــح و آرامش 

واقعی و دراز مدت داشته باشد.
•

رضا پهلوی گرامی! حیف شماست که فقط سمبل باشید!
بعد از چند سال، باالخره تغییری 
در محتــوای صحبــت هــای رضا 
پهلــوی بــه وجــود آمد کــه من به 
خاطر آن بســیار خوشحال شدم. 
ایشــان در گفــت و گــو بــا مهدی 
فاحتی، به شکلی صریح و روشن، 
خط و مرز آن چه نظام پادشــاهی 
در آینده ی ایران خوانده می شود، 
مشــخص کردند که جواب صریح 
بسیاری از »سلطنت طلبان« بود:

»اگــر فرضــا مردم خواهــان نظام 
پادشاهی باشند، پادشاه فقط باید 
بــه عنوان ســمبل مطرح شــود و 
هیچ مسوولیتی نداشته باشد...« 

)نقل به مضمون(
رضــای گرامی به مخالفت صریح 
با کسانی که شــاهی حامل تمام 
خواهنــد  مــی  هــا  مســوولیت 
بــر خاســت و ایــن فکــر غلــط و 

دیکتاتورساز را کامال نفی کرد.
این قــدم بزرگــی ســت در جهت 
شــفاف شــدن عملکرد آینــده ی 
رضــا پهلوی. من شــخصا منتظر 
قدم های دیگر ایشــان هستم و با 
شناختی که از افکار و منش ایشان 
پیدا کرده ام، تقریبا مطمئن ام که 
این قدم های سرنوشــت ســاز هم 

برداشته خواهد شد.
اما نظر من در باره ی گفت و گوی 

ایشان با مهدی فاحتی:
• اگــر چــه تصــور نمی کنــم که 
رضاپهلــوی، بــه خاطــر کاراکتــر 
لیبرال و مدرنی که دارد شخصیت 
مناســبی بــرای رهبــری حرکــت 
هــای اعتراضی مــردم باشــد، اما 

به لحــاظ ســواد و 
کاراکتِر آزادیخواه و 
مردمی یی که دارد، 
انتخاب مناســب و 
حتی تنهــا انتخاب 
به عنوان  مناســب 
جمهــور  رییــس 

کشور ایران است.
را  مــن موضوعاتی 
که به آن بــاور دارم 
صریــح بیــان مــی 

کنم. به رغم عضو خاندان سلطنت 
بودنــش، رضاپهلوی، شــخصیت 
بســیار خوبی ســت بــرای رییس 

جمهور شدن.
• ایــن که رضــا پهلــوی انتخاب 
میان دو شــق ریاست جمهوری و 
پادشــاهی را به مردم می ســپارد، 
در حرکت مــردم برای تغییر نظام 
اســامی اختال ایجــاد می کند. 
اگر رضا پهلــوی امروز با قاطعیت 
بگوید که خواهان نظام جمهوری 
ســت، بخش بزرگــی از مردم، که 
من هم جــزو آن هــا خواهم بود، 
به صورت منسجم، در راه استقرار 
نظام جمهوری، گرد هم خواهند 
آمد و دو تکه شدن جامعه و تردید 
داشــتن نســبت به خواست قلبی 
رضا پهلوی به ایــن ترتیب تبدیل 
به اتحاِد عقانی و اطمینان قلبی 

خواهد شد.
• رضا پهلوی، در آستانه ی شصت 
سالگی است. فرض کنیم که نظام 
اســامِی حاکم بر ایران، پنج سال 
دیگر سرنگون شود. یک سال هم 

جهــت آرام کردن 
آشوب های داخلی 
وقت صرف شود. 
مقدمات انتخابات 
و غیــره را هــم به 
نیاوریــم.  شــمار 
در  پهلــوی  رضــا 
ســن حــدود 6۵، 
دو بــار و هــر بــار 
رییــس  ســال   ۴
ایــران  جمهــور 
شــود. در پایان دوران ریاست اش 
به سن 7۳ سالگی خواهد رسید که 
زمان مناسبی برای خداحافظی از 

سیاست است.
به عبارتی اگر فرض کنیم که مردم 
خواهــان پادشــاهی رضــا پهلوی 
شــوند، پادشــاهِی مفیــد ایشــان 
آن هــم در نقش یک ســمبل بی 
مســوولیت، نه بیش از این طول 
خواهد کشــید و نه فایده ای برای 
کشــور خواهــد داشــت. پس چه 
بهتر که ایشــان به عنــوان رییس 
جمهــوری دارای مســوولیت، بــا 
توانایی ها و قابلیت هایی که طی 
این ســال ها در خــودش به وجود 
آورده، به حل مسائل بعد از آزادی 
ایــران از شــر اهریمنان اســامی 
بپردازد و به کشورش خدمت کند.

من اطمینان دارم که اگر سلطنت 
طلبــان متوقــع فرصــت دهنــد، 
رضاپهلــوی بی شــک این مســیر 

درست را طی خواهد کرد.
•

ف. م. سخن
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۱۱ - تداخل امور
اتفــاق عجیبــی کــه در ایــران رخ 
اســت.  وظایــف  تداخــل  داده، 
نهادهــای حکومتی ماننــد برخی 
نیروهــای مســلح بانکــداری می 
کنند، بانک ها وارد خرید و فروش 
ملک و ساختمان شده اند، آموزش 
و پرورش شرکت بیمه دارد و برخی 
ائمــه جمعه در کار ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسامی مداخله می کنند. 
ایــن درهــم آمیختگــی، مرزهای 
شــفاف و قانونمند اداره کشــور را 
مشــوش می کند، دســتگاه ها را 
از وظایف اصلی شــان منحرف می 
ســازد و ای بســا زمینه گســترش 

فساد و ناکارآمدی را فراهم کند.
•

۱2 - عدم پژواک صدای مردم
رسانه هایی که با پول عموم مردم 
فعالیت می کنند و در رأس آنها صدا 
و سیما، می بایست بازتاب دهنده 
صــدای همــه طیف هــای جامعه 
باشند. وقتی مردم خود را در رسانه 
ها ببینند، تعلق خاطرشان به آن 
جامعه زیاد می شود ولی وقتی بین 
آنچه در رســانه می گذرد و زندگی 
و خواســته های خودش نســبتی 

نمی یابد یا بدتر، نسبت عکس می 
بیند، یا مســیر قهر را در پیش می 

گیرد یا بر می آشوبد.
•

۱3 - فساد اداری
فساد اداری در الیه های مختلف، 
بــه حدی عیان اســت کــه نیاز به 
بیان ندارد. فســاد اداری، زمینته 
نهادینــه  و  نارضایتــی  گســترش 
کننــده ناکارآمدی اســت و نتیجه 
آن، پــوک شــدن از درون و ریزش 

ناگزیر است.
•

۱4 - بحران اعتماد
باالترین ســطح بی اعتمــادی در 
یک جامعه، "بــی اعتمادی های 
چهارگانــه" اســت: بــی اعتمادی 
مــردم به حکومت، بــی اعتمادی 
حکومــت به مردم، بــی اعتمادی 
مــردم به یکدیگر و بــی اعتمادی 

اجزای حاکمیت به یکدیگر.
خود قضــاوت کنید که کــدام بی 
اعتمــادی ها در جامعــه ما وجود 

دارند و چقدر؟!
•

۱5 - فقدان سیستم 
خودانتقادی

دنیــا،  در  سیســتمی  هــر 

اشکاالتی دارد؛ مهم این است که 
بتواند آنها را شناســایی و به موقع 
درمــان یا تعدیل کند. هر چند در 
ایــران نهادهایــی مانند ســازمان 
بازرسی کل کشــور به این منظور 
ایجاد شــده اند ولی تجربه جهانی 
ثابت کرده است که سامانه اشکال 
یابی که خود بخشــی از حاکمیت 
باشــد، نمی تواند به طــور کامل، 
مؤثر باشد. از این رو، تشکل های 
مردم نهاد، احزاب مردمی و رسانه 
های مستقل که مجموعًا "جامعه 
مدنی" نامیده می شوند، مهم ترین 
بخش های سامانه خودانتقادی، 
کشــف مفاســد و اصاح مستمر 
است. ضعف مفرط جامعه مدنی، 
حکومت را نسبت به ویروس های 
درونــی غافل می کنــد و زمانی به 
خــود می آیــد که بیماری سراســر 

وجودش را فرا گرفته باشد.
•

۱6 - احساس تبعیض
بسیاری از مردم، تبعیض را با تمام 
وجود حس می کنند. این تبعیض 
هــا مــی توانــد در ابعــاد مختلف 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعی و 
... باشــد مانند برخورداری برخی 

از تســهیات میلیــاردی بانکی و 
محرومیــت دیگــران از یــک وام 
کوچــک یــا آزادی فــان فــرد در 
هــر آنچه می گوید و می نویســد و 
محدودیــت فردی دیگــر از جناح 

مقابل برای یک نقد ساده و ... .
تبعیض بســیار آزار دهنده اســت 
و فردی که احســاس تبعیض می 
کند، حس خوشــایندی به منبع 

تبعیض نخواهد داشت.
•

۱7 - کاهش امید
امید به آینده به ویژه در میان نسل 
جدید، چندان قدرتمند نیســت. 
تــرس از آینــده بخــش مهمــی از 
جامعه را فراگرفته است. این آینده، 
از کوتاه مدت تا دراز مدت را شامل 
می شود، از نگرانی راجع به قیمت 
هــا در روزهــای پیش رو تــا آینده 
شــغلی و آتیه فرزندان و سرنوشت 

کشور.
جامعه کم امید یا ناامید، از بزرگ 
تریــن چالش های هــر حاکمیتی 
اســت چه آن کــه امید، بــه مثابه 
خونی در رگ های هر پیکری است 
و بدن کم خون یا بی خون، قطعًا 

به هزار مشکل گرفتار می آید.
•

۱8 - عدم توازن اقتصادی در 
اکثر خانواده های ایرانی

بخش اعظم خانواده های ایرانی، 
از نظر معیشــتی در مضیقــه اند؛ 
دخــل ها با خرج ها نمی خوانند و 
این، عاوه بر مشکات اقتصادی 
بــرای خانــواده، تبعــات روانــی، 
تربیتــی و عاطفی ســهمگینی هم 
برای خانــواده هــا دارد. ملتی که 
درگیر نان شب است، نه می تواند 
به توســعه فکــر کند و نــه خواهد 
توانست حین ضرورت، متمرکز بر 

دفاع باشد.
•

۱9 - حاشیه نشینی
طبــق آمارهــای موجــود، حدود 
۲۰ میلیون ایرانی، حاشــیه نشین 
هســتند. حاشــیه نشــینی در هر 
جامعه ای به بمبی تشبیه می شود 
که هر لحظه ممکن است منفجر 
شــود چه آن که حاشــیه نشــین، 
عمًا چیزی برای از دســت دادن 
ندارد و اگر درگیر شورشــی شــود، 
فرونشاندن آشوب بسیار پرهزینه یا 

حتی غیرممکن خواهد بود.
•

2۰ - بی دفاع بودن در برابر 
زلزله

ایــران روی کمر بنــد جهانی زلزله 
قرار دارد و برغم تمام هشــدارها، 
هنــوز هیــچ اقــدام جــدی و قابل 
توجهی برای ایمن ســازی کشــور 

در برابر زلزله نشــده است. شدت 
گرفتــن احتمالی زلزله ها در آینده 
می توانــد بخش بزرگــی از منابع 
کشــور را ببلعــد و اگر قبــل از آن 
که تهران بازســازی و مقاوم شود، 
زلزله بزرگــی در پایتخت بیاید، نه 
فقط ساختمان های شهر که بنای 
حکومت نیز می تواند آسیب جدی 

ببیند.
•

2۱ - بحران در نهادهای مالی 
و اقتصادی بخش عمومی

صندوق های بازنشســتگی، نظام 
بانکــی و بیمــه ای و بخش مهمی 
از نهادهــای اقتصادی دیگر مانند 
شــرکت های دولتــی و عمومی یا 
عمًا ورشکســته اند یا در معرض 
بحران های جدی هســتند. فقط 
همین صندوق های بازنشستگی را 
در نظر بگیرید که ورودی و خروجی 
هایشــان هخوانــی نــدارد و اگر به 
همین منوال پیــش بروند، حتمًا 
فروخواهند پاشید و حقوق میلیون 
ها بازنشسته و آینده مالی میلیون 
ها کارمند و کارگر، به محاق خواهد 
رفت و این، یعنی یک بحران بزرگ 

ملی با ابعاد پیچیده امنیتی.
•

. . . ه نگــا
دکتر کورش عرفانی 

ویژگی جایگزین مناسب مذهب 
تاریخ بشــر بــه طور گســترده ای 
از پدیده ی مذهــب تاثیر پذیرفته 
اســت. ایــن تاثیــر در برگیرنده ی 
نکات مثبت و منفی بوده، اما وقتی 
به دو کفــه ی موضوع می نگریم، 
در مــی یابیــم که اثــرات منفی به 
مراتب بیشتر از محدود کارکردهای 

سازنده ای  آنست. 
بــه همیــن دلیــل وظیفــه ی هر 
روشنفکر و انسان مسئولی است که 
به فکر باشد چگونه می توان، بعد 
از این عمر آســیب رسان طوالنی، 
بــه تدریج مذهب را از تاریخ بشــر 

بازنشسته کرد و کنار گذاشت. 
بســیارند کسانی که با شنیدن این 
سخن، برآشفته شده و می پرسند: 
»مگــر بشــریت مــی توانــد بدون 

مذهب زندگی کند؟« 
پاسخ روشن و شــفاف به آنها این 
اســت که بله، میلیون هــا نفر در 
سراسر جهان بدون کمترین نیازی 
به مذهب در حال زیستن هستند 
و یــک زندگی به مراتب موفق تر و 
پرمعناتــر را تجربه می کنند. برای 
فهم چرایــی ضرورت بازنشســته 
ســاختن مذهب، باید بــه چرایی 

پیدایش آن اشاره ای کنیم. 
•

ظهور مذهب: 
مذهب یعنی پیروی از برخی عادات 
و رفتارها بر اســاس اعتقاد به یک 
منبع قدرتمنــد )پیدا یــا ناپیدا(. 
زمــان پیدایــش این گونــه باورها 
بــه موقعــی برمی گــردد که بشــر 

چیزی زیادی در مورد جهان نمی 
دانست. اعتقادات مذهبی در واقع 
محصــوالت دوران جهل انســان 

هستند. 
امــا دلیــل دوام مذهــب، حتی در 
زمانی که بشــر به تدریج به دانش 
و علم دســت یافت، در این بود که  
به تدریــج این پدیــده کارکردهای 

متعددی یافت. 
به طور مثال، مــردم محروم از آن 
بــه عنــوان مخدر تحمل شــرایط 
ســخت زندگی بهره بردند و طبقه 
ی برتر برای مشروعیت بخشیدن 
انحصار قدرت از آن ســود جست. 
با آشکار شدن کارکردهای چندگانه 
ی مذهب، سرمایه گذاری روی آن 
آغاز شد و انواع و اقسام این پدیده 
و هــر یک با دکان و الگوی تجاری 
خــاص خویــش )Brand( از این 
سوی و آن سوی جهان سربرآورد. 
این امر اما نباید سبب شود که ما 
کارنامــه ی فاجعه بــار مذهب در 
زمینه هــای مختلــف را فراموش 
کــرده و اهمیــت کنــار زدن آن از 
تمدن آینده ی بشــر را از نظر دور 
بداریــم. تاریخ مذهــب تاریخ آدم 
کشــی، انســان ســتیزی، مــرگ، 
سنگسار، قصاص، اعدام، شکنجه، 
جنگ، تجاوز و گســترش جهل و 

خرافات مخرب بوده است. 
از همین روی، هر انسان خردمند 
و مســئولی این را بــرای خود یک 
وظیفــه ی اخاقی و اجتماعی می 
بیند که در مســیر کــم رنگ کردن 

نقــش مذهــب و آمــاده ســاختن 
درازمــدت خروج آن از روند تحول 

آتی بشریت تاش کند. 
بسیارند کسانی که وقتی صحبت از 
خارج ساختن مذهب از چرخه ی 
تمدن بشــری می شود، بافاصله 
به حذف و برخورد قهری با آن می 
اندیشــند. نگارنده اما بــر این باور 
اســت که مذهب را یــا با منطق و 
قانون می تــوان مهار کرد، یا هرگز 
نمی توان. به همین دلیل روشــی 
را پیشــنهاد مــی کند کــه در آن از 
هرگونه برخورد مستقیم با مذهب 
پرهیز می شــود. در این روش کار 
اصلــی بر روی فــرد مذهبی انجام 

می شود. 
•

روش کارآمد برخورد با 
مذهب: 

جان مایــه ی اصلی این کار همانا 
روشــنگری است. روشــنگری در 
معنــای کانتی کلمــه، »عبــور از 
بندهــای خودســاخته«. مذهب 
بندی اســت که، بشریت در طول 
تاریــخ و فــرد مذهبــی در طــول 
زندگــی، به دســت و پای فکر خود 
مــی بنــدد و اســیر ایــن بندهای 
خودساخته می شود. رهایی از این 
زنجیر نه توســط زور ممکن است 
نه به وســیله ی فــرد دیگری. نیاز 
دارد به آگاهی و اراده ی شــخص. 
دیگری، برای فرد مذهبی فقط می 
تواند اولی را فراهم کند، دومی اما، 
در گــرو تعهد اخاقی فرد مذهبی 

اســت در قبــال آگاهی به دســت 
آمــده. و ایــن نیــز امــری درونی و 

شخصی و اختیاری است. 
پــس، نظــر مطــرح شــده در این 
نوشــتار، یعنی بازنشســته کردن 
مذهب، در گرو کار وسیع، عمیق 
و ســازمان یافتــه ی خردگرایــان 
اســت برای ارائه ی آگاهی به افراد 
باورمنــد مذهبــی. در ورای این، 
کار باید توســط خود این افراد و با 
درک و عاقه و اراده ی خودشــان 
صورت پذیرد. پرسشــی که این جا 
مطرح می شــود این است که این 
»آگاهی« اشــاره به چه دارد؟ چه 
مطالبی باید توســط عقل گرایان 
به فرد مذهبی ارائه شود تا بتواند 
نقــش موتــور تغییــر را در ذهن و 

باورهای او ایفاء کند؟ 
در حالــی که بســیاری بــرای این 
منظور فقــط به نفی بنیــان های 
مذهب و به چالش کشیدن گزاره 
هــای آن مــی پردازنــد، نگارنــده 
توصیه می کند که یک گام اساسی 
دیگــر را هم به عنــوان مکمل این 
کار در نظر داشــته باشیم. یعنی، 
هم می بایست باورها و داده های 
مذهبی را به طور مستدل و دقیق 
و غیرغرض ورزانه به چالش کشید 
و هم باید جایگزین های مناســب 
و خرد-محــور را بــرای آن ارائــه 
داد. گرفتــن باورهــای مذهبــی 
برای بسیاری، معادل خالی شدن 
زیــر پای آنها در پهنــه ی اخاق و 
تعادل روانی-رفتاری آنهاست. کم 
نیســتند کســانی که به واسطه ی 
اعتقادات مذهبــی خود به زندگی 
خویــش معنــا بخشــیده و بدون 
آن، انگیزه ی خــود برای ادامه ی 
حیات را از دســت می دهند. همه 
ی ایــن کارکردها، چه بخواهیم یا 
خیر، مــا را دعوت می کند به این 
که کار روشنگری را توام با ارائه ی 
جایگزین های بهتر و مناسب تری 

به پیش بریم. 
و این موضوعی اســت که بسیاری 
از خردگرایــان را در امــر ضــرورت 
روشنگری دچار شک و تردید می 
کنــد. چرا کــه آنها به یک ســوی 
موضوع، یعنی نقد و انتقاد مذهب 
اندیشیده اند، اما به تدارک روشمند 
جایگزین مناســب و عقانی برای 
آن نپرداختــه اند. هم از این روی، 
فرد مذهبــی، وقتی به طــور آگاه 
از نادرســتی بنیان هــای مذهبی 
خویــش باخبــر اســت، بــه طــور 
ناخــودآگاه، به دلیــل کارکردهای 
اجتماعــی و روانی آن، وابســتگی 
خویش به مذهب را حفظ می کند. 
یعنی آگاه خویش را با ناآگاه خویش 
به چالش می طلبد و به واسطه ی 
ترس از ایجاد یک خاء فلسفی-
اجتماعی-روانــی در زندگی خود، 

به مذهبی که حاال می داند چقدر 
سســت بنیان است، باورمند باقی 

می ماند. 
هــم از این روی وقت آنســت که از 
خاقیت و دانش خویش بهره بریم 
و بــه فکر ارائــه ی جایگزین هایی 
باشــیم که ضمن پایبندی به خرد 
و عقانیــت و علم، خاء فلســفی 

انسان مذهبی را پر کند.
--------------

دکتر کورش عرفانی جامعه شناس 
و عضو حزب ایران آباد است. 

(www.iraneabad.org) 

برای دیدن برنامه های تلویزیونی 
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آلماني- كاغذ كم ارزش
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شايد گراني كتاب، سردرگمي مخاطبان براي يافتن 
كتاب مورد نظر و مميزي هاي سليقه اي از دوره گذشته 
بر س��ليقه مخاطبان س��طح ش��هر تأثير گذاشته است. 
ط��وري كه خريدن كتاب كهنه و دس��ت دوم پررنگ تر 
از گذش��ته ميان م��ردم رواج دارد.به نظر مي رس��د اين 
روزها برخي از خيابان هاي پايتخت ميزبان موج تازه اي 
از كتابخواني ش��ده اند. موجي ك��ه هدايت  بخش قابل 
توجهي از آن را دستفروشان كتاب در  ميدان و خيابان 
قديمي انقالب به دس��ت گرفته اند. در بساط اغلب اين 
كتابفروشان به اصطالح سيار كتاب هاي متعددي ديده 
مي ش��ود. كتاب هايي كه از قضا عنوان هاي مش��تركي 
را هم  تش��كيل مي ده��د. از كتاب هاي چاپ زيرزميني 
هدايت و معروفي گرفته تا كتاب هاي پژوهشي نظير دو 
قرن س��كوت زرين كوب و مجموعه اشعاري از شاعران 

ديروز و امروز. 
با اين كه خيابان هاي روبه روي  دانش��گاه از مدت ها 
قبل كتابفروشي هاي بسياري را در خود جاي داده اند اما 

به نظر مي رس��د در سال هاي اخير توجه بخش اعظمي 
از خري��داران كتاب بويژه در ح��وزه ادبيات معطوف به 
دستفروشاني شده كه مهمان پياده روهاي اين خيابان 
هس��تند. كتابفروشان مغازه به دوش��ي كه شايد تعداد 
كتاب ه��اي اغلب آن ها حتي به  30 عنوان هم نرس��د 
ولي با اين وجود مش��تريان پر و پاق��رص خود را دارند.

رهگذران اين راسته اغلب مثل هم هستند. از زن گرفته 
تا مرد، گذش��ته از اين كه پير باشند يا جوان شتابان به 
اين مغازه و آن مغازه مي روند. اغلب آن ها پرسان پرسان 
مي آيند و س��راغ از كتابي ناي��اب مي گيرند. برخي هم 
ازهمان اول به سراغ فروشنده هايي مي روند كه نه مغازه 
دارن��د و نه ويترين هاي آنچناني. ولي در عوض در ميان 
همان چند كتاب اندكي كه در بساط  ش��ان چيده شده 
گمشده اي كه در هيچ مغازه اي رد پايش ديده نمي شود 

را مي توان يافت.
از ضلع غربي خيابان انقالب شروع كردم. بي توجه به 
مغازه هاي متعددي كه سمت راست خودنمايي مي كنند 
تمام توجهم به پياده رو و ميزبانان آن معطوف مي شود. 
كمي بعد از بازارچه كتاب، نخس��تين دستفروش كتاب 

ايس��تاده. چهره اش مردي 45 س��اله را معرفي مي كند. 
در مي��ان كتاب هايي كه بر س��نگفرش پياده رو چيده؛ 
كتاب هاي��ي خودنمايي مي كنن��د. كتاب هايي همچون 
»ناتور دش��ت«، » چاه بابل«، » هس��تي و نيستي« و » 

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد«.
كتاب ه��اي متعددي در بس��اطش  ديده مي ش��د. 
كتاب هايي كه حدود نيمي از آن ها در كتاب فروشي ها 
ه��م فروخته مي ش��وند. از او كه درباره س��ن و س��ال 
خريداران كتاب هايش مي پرس��م مي گويد: » كتاب كه 
سن و سال سرش نمي شود. از جوان هفده- هجده ساله 
گرفته تا پيرمرد 70 س��اله براي خري��د كتاب مراجعه 

مي كنند. «
ش��ايد در نهاي��ت 30 جل��د كت��اب در بس��اط اين 
كتابفروش به قولي س��يار ديده شود. كتاب هايي كه در 
ميان آن ها نام هاي آش��نايي ديده مي ش��ود. نكته قابل 
توجهي كه هنگام تماشاي بساط دستفروشان كتاب به 
آن برخواهيم خورد اين اس��ت ك��ه در ميان كتاب هاي 
آن ه��ا هم آثاري از نويس��نده هاي ام��روزي همچون » 
گابريل گارس��يا ماركز« ديده مي ش��ود و هم از قديمي 

ترهايي مثل » ايرج ميرزا«.
 اين طور هم  نيست كه گمان كنيد فقط كتاب هاي 
زير زميني يا ناياب در بس��اط  شان پيدا مي شود. با اين 
حال چندان هم بيراه نيست كه پياده روهاي اين خيابان 
قديمي را ناصرخس��روي كتاب بداني��م. كتاب هايي كه 
ش��ايد به سختي ردپايي از آن ها در كتابفروشي ها ديده 
ش��ود ولي در عوض ميزبانان اين پي��اده روها مي توانند 
آن ها را در اختيار شما بگذارند. از كتاب هاي چاپ چهل 
سال پيش گرفته تا كتاب هايي كه به علت مميزي هاي 
چندين و چند باره ازكتابفروشي ها جمع آوري شده اند. 

آن طور كه يكي از دستفروشان مي گفت؛ اين مردان 
مغازه به دوشي كه از مدت ها قبل خوراك فكري بخش 
قاب��ل توجهي از اف��راد اهل مطالعه را تش��كيل داده اند 
براي آن كه كتاب هايش��ان را در  اين خيابان به فروش 
برس��انند بايد روزان��ه ميانگين 20  ت��ا 40 هزار تومان 
بپردازند تا كس��ي كاري به كارشان نداشته باشد. يعني 
آن طور هم نيس��ت كه بدون هيچ زحمت و دردس��ري 
مش��غول فروش باش��ند.به فاصله نه چندان زيادي مرد 
ديگ��ري کتاب هايش را كف پي��اده رو پهن كرده. چند 
نفري مقابل كتاب ها ايستاده اند. اغلب دانشجو هستند 
و با دقت ميان كتاب ها مش��غول جس��ت و جو هستند. 
درب��اره كتاب هايي كه معمواًل با بيش��ترين اس��تقبال 
روبه رو هستند مي پرس��م. از او مي خواهم كه پر فروش 
هايش را نام بب��رد. ولي مرد كتابفروش بدون آن كه به 
كتاب خاصي اش��اره كند؛ مي گويد: » اين طور نيس��ت 
كه بتوانم به شما بگويم مش��تري ها معمواًل سراغ كدام 
كتاب ه��ا مي آيند! گاهي اوقات پي��ش مي آيد كه برخي 
از مراجعه كنندگان س��راغ کتابی را مي گيرند. در عوض 
فرداي همان روز ممكن اس��ت حتي يک جلد هم از اين 
كت��اب فروش نرود. حتي تعدادي از مش��تري ها هم كه 
دانشجو هستند بر حسب سفارش استادان شان مراجعه 
مي كنند. بنابراين طبيعي اس��ت كه گاهي موجي برای 
خريد برخي از كتاب ها راه بيفتد و مدتي بعد كسي حتي 
سراغي از آن ها را هم نگيرد. جريان دانشگاهي اثر بسياري 
در فروش آثاري دارد كه يك دفعه مورد توجه خريداران 
قرار مي گيرند. اين كه اس��تادي به دانشجويانش بگويد 
ك��ه فالن كتاب را حتمًا باي��د بخوانيد يا خواندن كتابي 
را پيشنهاد بدهد اثر بسياري دارد.«  دستفروشان بعدي 
هم عنوان كتاب هايشان فرق چنداني با كتابفروشان قبلي 
ندارد. اغلب آن ها كتاب هاي مش��ابهي را در معرض ديد 
رهگذران گذاشته اند. شايد بتوان اين مشابهت را اين گونه 
تعبير كرد كه متقاضيان اين كتاب ها بخش قابل توجهي 

از مخاطبان كتاب هاي ادبيات را تشكيل مي دهند. 
ممي��زي يكي از جدي ترين آس��يب هايي به ش��مار 
مي آيد كه در چند سال اخير گريبان كتاب و اهالي اش 
را گرفته اس��ت. مشكلي كه در نهايت آسيب آن متوجه 
خوانن��دگان كت��اب مي ش��ود. البته درچند م��اه اخير 
قول هاي مس��اعدي مبني بر س��پردن مميزي كتاب به 
اهل فن آن داده ش��ده است. اخباري كه قدري موجب 

دلگرمي خانواده كتاب و نشر شده اند.
نگاهي به كتاب هايي مي اندازم كه فروشنده ديگري 
روي مقواهاي��ي بزرگ چيده و م��ردم را به خريد آن ها 
دع��وت مي كند. بيش��تر از پنجاه س��ال دارد؛ بر خالف 
دستفروش قبلي عالوه بر اين كه كتاب مي فروشد كتاب 
هم مي خواند.  بس��ياري از كتاب هاي��ش نه قيمتي بر 
پش��ت جلدشان حك شده و نه شناسنامه اي در صفحه 
دوم آن ها ديده مي شود. درباره اين كه كتاب هايش را بر 

چه اساسي قيمت گذاري مي كند؛ مي گويد: » كتاب كه 
قيمت ندارد! كتاب مثل غذاست. هر كسي بر اساس ذائقه 
و  س��ليقه فكري اش كتاب ها را انتخاب كرده و مي خرد. 
ش��ما وقتي خواهان كتابي خاص باش��يد؛ هر مبلغي را 
كه در توانتان باش��د براي آن مي پردازيد. كتاب هم يك 
اثر هنري س��ت. هنري كه به راحتي نمي توان براي  آن 
قيمت گذاشت.« باز هم كتاب هايي با عنوان هاي تكراري 
و مشابه! اغلب هم از نويسنده هايي كه آثارشان در چند 
سال اخير چندان مورد قبول مميزان نبوده است.  نكته 
جالب توجه در ميان كتاب هاي اين فروشنده ها مشابهت 
در عنوان كتاب هايش��ان اس��ت. گويي كه همه آن ها با 
هم قرار گذاشته اند كه كتاب هاي مشخصي را به فروش 
برسانند. شايد هم اين مخاطبان كتاب هستند كه آنان 
را به س��مت عرضه كتاب هاي واحدي هدايت كرده اند! 
مس��أله اي كه پاس��خ به آن نيازمند تحقيق و بررس��ي 

بيشتري است.
 ب��ا اي��ن ك��ه تع��داد قاب��ل توجه��ي از كتاب هاي 
دستفروش��ان، چاپ زيرزميني هستند و قيمتي بر جلد 
آن ه��ا نخورده اما اغلب ارزان تر از كتاب كتابفروش��ي ها 
عرضه مي ش��وند. حتي با وجود شرايطي كه چند سال 
اخير براي هزينه هاي انتش��ار كتاب و در نتيجه افزايش 
بي رويه قيمت اي��ن كاالي فرهنگي رقم زد؛ باز هم آثار 
عرضه شده از سوي دستفروشان قيمت بسيار مناسب تري 
دارد. تا جايي كه به عنوان مثال »شوهر آهو خانم« علي 
محمد افغاني كه در كتاب فروشي ها در حدود 30 هزار 
تومان فروخته مي شود از سوي دستفروشان با مبلغ 14 
الي 17 هزار تومان  عرضه مي ش��ود. شازده كوچولو هم 
كتاب ديگري اس��ت كه در بساط اين فروشندگان سيار 

به بهاي 4 هزار تومان عرضه مي ش��ود و از سوي كتاب 
فروشي ها تا 15 هزار تومان هم به فروش مي رسد. البته 
از حق كه نگذريم كيفيت چاپ اين كتاب ها هم گاه با 
يكديگر تفاوت هايي دارد. با اين وجود  اين مسأله را هم 
شايد بتوان يكي از داليل توجه خريداران كتاب به آثار 
عرضه شده از سوي دستفروشان كتاب دانست.در ميان 
كتاب هاي دستفروش بعدي هم كتاب هايي مشابه ديگر 
همكارانش ديده مي شود. نوشته هايي كه به نوعي بخش 
قابل توجهي از خوراك فكري كشور را تشكيل مي دهند. 
بخشي كه متوليان فرهنگ از آن غافل شده اند و حاال از 

كانال هاي غير رسمي به مخاطبان عرضه مي شوند.
همين طور كه با مرد دس��تفروش مشغول گفت و گو 
هس��تم متوجه افرادي مي ش��وم كه به قص��د خريد به 
تماشاي كتاب هاي او پرداخته اند. اغلب جوان هستند و 
آن طور كه از صحبت هايشان مشخص است اغلب از قشر 
تحصيلكرده. از علي محمدي كه دبير دبيرستان است و 
38 سال دارد مي پرسم چرا خريد از دستفروشان كتاب 
را به كتابفروشي ها ترجيح مي دهد كه در پاسخ مي گويد: 
» چند سالي مي شود كه كتاب هاي مورد نيازم را از اين 
دستفروشان مي خرم. شايد كيفيت چاپ كتاب هايشان 
پايين تر از آثار مغازه ها باش��د ولي حداقل خيالم راحت 

است كه نسخه اصلي آن ها را خريداري مي كنم.«
ح��ول و ح��وش خياب��ان دوازده فروردي��ن ه��م 
يك��ي ديگ��ر از اي��ن فروش��نده ها در ح��ال عرض��ه 
كتاب هاي��ش اس��ت. س��ن و س��ال چنداني ن��دارد. از 
 كتاب ه��اي پ��ر فروش��ش ك��ه مي پرس��م مي گوي��د: 
» معم��واًل به دنبال كتاب ه��اي هدايت مي آيند ولي در 
كل حساب و كتاب ندارد. آن طور نيست كه بتوان گفت 

فالن كتاب خواهان بسياري دارد. «
هنوزم حرفش به پايان نرس��يده كه مردي در حدود 
60 ساله س��ؤالي مي پرسد. كتابي قديمي را مي خواهد. 
كتاب��ي ك��ه در ميان كتاب ه��اي اين فروش��نده جوان 
نيس��ت؛ اما ب��ه او ق��ول مي دهد در صورت��ي كه قصد 
خريدش حتمي باش��د ت��ا چند روز آين��ده آن را تهيه 
كند. فروش��نده بعدي موهاي به نسبت بلندي دارد كه 
پشت سرش جمع كرده. كاله كجي هم بر سر گذاشته. 
با ژس��ت روشنفكرانه اي كه به خود گرفته ناخودآگاه به 
تو تلقين مي كن��د كه خودش هم اهل مطالعه اس��ت. 
مش��غول چسباندن مجدد برگه هاي تبليغي رها شده از 
ديواري اس��ت كه به خودش تعلق ندارد. مي گويد: » دو 
قرن سكوت، حاجي بابا اصفهاني، خاطرات حاج سياح و 
كيمياگر چند كتاب از پر فروش ترين كتاب هايم هستند. 
معمواًل كتاب هايي كه تازه وارد بازار مي شوند با استقبال 
بهتري هم روبه رو مي ش��وند. مخصوص��ًا كه كتاب هاي 
دستفروشان در مقايسه با كتاب فروشي ها با قيمت بهتري 
عرضه مي شوند. از طرفي كتاب هاي فارسي زباني كه آن 
س��وي مرزها و بدون مجوز ارش��اد منتشر مي شوند هم 
مخاطبان بسياري دارند.«اگر يك روز وقت بگذاريد؛ به 
اين خيابان پر هياهو برويد و حواستان متوجه متقاضيان 
اين دستفروشان باشيد مشاهدات جالبي خواهيد داشت. 
با اي��ن كه در ميان خري��داران اين كتابفروش��ان افراد 
مختلفي ديده مي شوند اما اغلب از ميان اقشار تحصيل 
كرده هستند. حال شايد بد نباشد كه متوليان فرهنگي 
به دنبال پاس��خ به اين سؤال باشند كه چرا بخش قابل 
توجه��ي از مخاطبان كت��اب، خري��د از كانال هاي غير 
رسمي را به كتاب فروشي ها ترجيح مي دهند و خوراك 

فكري آن ها از اين طريق فراهم مي شود! 

با اين كه خيابان هاي روبه روي  دانشگاه 
از مدت ها قبل كتابفروشي هاي بسياري 
را در خ�ود جاي داده اند اما به نظر مي رس�د در 
سال هاي اخير توجه بخش اعظمي از خريداران 
كت�اب بوي�ژه در ح�وزه ادبي�ات معط�وف ب�ه 
دستفروشاني شده كه مهمان پياده روهاي اين 
خيابان هستند. كتابفروشان مغازه به دوشي كه 
شايد تعداد كتاب هاي اغلب آن ها حتي به  30 
عنوان هم نرسد ولي با اين وجود مشتريان پر 

و پاقرص خود را دارند

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
2178 ste- Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

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

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
  937-8296 .......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  489-6901 
فاطی .............................................. 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
کوتراوکــو....................................... 594-344 
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
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
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191

الگانس لیزینگ.............................. 865-2595 

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  

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 
کوپولــی.................................... 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... 

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

پرستــا ر
نگهداری از مادر و نوزاد 

در بیمارستان هنگام زایمان 
--------------

نگهداری از پدر و مادران 
در منزل شما 

ویا خانه سالمندان 
اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

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 

مسكونی
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

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 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

یک اوکازیون عالی!
فروش کامیون همراه با اشتغال 

Truck + job (fix run Monday to Friday) 
you make good money. 
Also there is extra job for weekend to 
make extra money. 
International 2007 day cab.
Low millage (340000 km).
Cummins engine. Good condition.
برای اطاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

514-655-6605 Ahmad

استخـــدام
یک شرکت تولیدی 

درجنوب مونترال
نیازمند همكاری 

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

استخــدام
www.beyondbyaerus.com

به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار 
)با اتومبیل( فورا نیازمندیم.   تلفن اطالعات:   رضائی 

(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons 

on the road to give service and sale to our 
clienteles. Car is must. 

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
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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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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

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 تكمیل 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 همكاری 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
• تكمیل 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

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیكاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

مربی کاریابی 
تیم دکتـر مالکی در خدمت

متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین 

)و سایر سازمانهای حرفه ای( کبک 
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام 

•  مشاور در کاریابی، تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری 
مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و ... 

• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار...
• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی، 

فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از 20 سال سابقه.
Tel.: 514-518-4568

Uازسپ017

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 (

عكس 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

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

فراخوان: یک گروِه تئاتری تازه تأسیس، 
خواهان همکاری همه ی دوستداران تئاتر و 

هنرهای نمایشی است از عالقمندان در خواست 
می شود با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند:
514 659 4395

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787
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تست فنی دستگاه لرزه گیر یا استابیالیزر 
ZHIYUN, Crane 2

مقاله ای که ماحظه میفرمایید، 
نتیجــه تجربیــات شــخصی بنده 
از خریــد دســتگاه لــرزه گیــر یــا 
 Zhiyun Crane 2  اســتابیایزر
و بکارگیری آن در شرایط مختلف 
میباشد. به زبان ساده و همانطور 
که از نام این دســتگاه بــر میآید، 
لرزه های دست فیلمبردار را حذف 
نموده و باعث میشود ویدئوهایمان 
بســیار زیباتر و حرفــه ای تر بنظر 
برســند. همانطــور کــه میدانید، 
دوربین تا زمانی که بر روی سه پایه 
قرار دارد، لرزه ای نداشته و تصاویر 

حاصله بسیار خوب هستند. 
امــا برای تهیه تصاویــر متفاوت و 
زیباتر، گاهــی اوقات مجبوریم در 
حال حرکت، فیلمبــرداری نموده 
و یا سوژه متحرکی را دنبال کنیم. 
مکانیسم این وسیله به این صورت 
اســت کــه ســه موتــور الکتریکی 
کوچک و قوی بر روی ســه محور 
متحــرک و نگــه دارنده دســتگاه 
لــرزه گیر نصــب شــده و دوربین 
فیلمبرداری بر روی این مجموعه 
ســوار میشود. چرخش هماهنگ 
و برنامــه ریــزی شــده محورهای 

این دستگاه باعث میشود 
کــه دوربیــن همــواره در 
ســر جایش ثابت بماند و 
تصاویر بدون لرزه و بسیار 

شفافی تهیه نماید. 
در نتیجه، این وسیله به ما 
امکان میدهد که براحتی 
بتوانیم پانهای سینمایی 
عالی و باکیفیت باال تولید 
نماییم. وقتی که تصاویر 
حاصله از ایــن دوربین را 
مشاهده میکنیم، برایمان 
این تصور بوجود میآید که 

دوربیــن بر روی ریل حرکت 
کرده اســت، در حالی که در زمان 

فیلمبرداری با آن راه رفته ایم! 
همانطور کــه میدانید، اســتفاده 
از ریــل دوربین و نصب آن بســیار 
وقتگیر، پرهزینه و دســت و پا گیر 
بوده و به علت ناهموار بودن برخی 
جاها، اصا قابل استفاده نمیباشد. 
درنتیجه این لرزه گیر، براحتی کار 
تثبیت تصاویــر را برایمان در همه 

جا انجام میدهد.
الزم بــه ذکــر اســت که لــرزه گیر 
وســیله جدیدی نیست و مدلهای 
متفاوتــی از آن )حتــی 
بــدون موتــور( در بازار 
وجود داشــته اســت. از 
لــرزه گیرهــای بــزرگ 
گرفتــه  ســینمایی  و 
تــا نمونــه هایــی برای 
موبایــل، پهپــاد و حتی 
برای دوربین کوچک و 

 .GoPro معروف
ناگفته نمانــد که برنامه 
ویدئــو،  ادیــت  هــای 
یک سیســتم لــرزه گیر 
دیجیتــال دارند ولی این 
نــرم افزار در اکثــر موارد 
نمیتوانــد ایــن کار را بــا 
دقت فــراوان انجام دهد 
آنچنــان  کار  نتیجــه  و 

دلچســب و حرفــه ای نخواهــد 
شــد. در مواردی حتی باعث کش 
دادن تصویــر و افــت کیفیــت آن 
خواهــد گردید. بنابرایــن بهترین 
کار بــرای از بین بــردن لرزه های 
دوربین فیلمبرداری، اســتفاده از 
دستگاه لرزه گیر مکانیکی در زمان 

تصویربرداری است.
ویژگی های جالب توجه این 
لرزه گیر، موارد زیر میباشند:

•  موتورهــای قــوی آن میتوانند 
دوربینهایی به وزن ۳ کیلو و ۲۰۰ 

گرم را تحمل نمایند.
•  با استفاده از دگمه هایی که بر 
روی بدنه آن نصب شــده میتوان 
در زمان ثابت نگه داشــتن دست، 
دوربیــن را بــه طرفین و یــا باال و 

پایین چرخاند.
•  قابلیتهای دیگــری نیز بر روی 
این لرزه گیر پیش بینی شــده که 
میتوان با نصب یک کابل کوچک 
بــه دوربیــن، کنترل قســمتهای 
مختلــف دوربین را نیز در دســت 
گرفــت. به بیان دیگر، برای تغییر 
تنظیمات دوربین، نیاز نیست که 

به خود دوربین دست بزنیم.
•  باتری های این لرزه گیر بسیار 
قوی و بادوام بــوده و طبق اظهار 
نظر شرکت سازنده، میتواند تا ۱۸ 
ســاعت کار کند. همچنین امکان 
دیگــری بــر روی آن قــرار داده اند 
کــه میتــوان در موقعیتهایــی که 
باتری دوربین کاما دشارژ شود، 

دوربین را نیز به کار اندازد.
•  برای آنکه حداکثر اســتفاده را 
از این دستگاه بکنیم، میتوانیم 
آن را بــر روی یــک مونوپــاد نیز 
 Crane نصب نموده تا هم کار
را برایمان انجام دهد و هم حتی 
پهپاد )البتــه فقط تا حد ۳ یا 

چهار متر(!
•  صفحه دیجیتالی کوچکی نیز 
بــر روی دســتگاه لرزه گیــر قرار 
دارد کــه میتــوان بــه کمک آن، 
تنظیمــات دســتگاه را راحت تر 

انجام داد.
بطــور  و  بــر روی دســتگاه    •
پیش فــرض، تنظیمــات خاص 
دوربینهای کنون، نیکن، سونی 
و پاناسونیک قرار دارد و میتوان 
آن را با این دوربینها را »ست« و 

تنظیم کرد.

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 اشكال و تمرین تنظیمات 

دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عكاسی در شب 

و عكسهای 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.
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صـرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

•  با در نظــر گرفتن قیمت باالی 
دســتگاههای بــزرگ لــرزه گیــر 
ســینمایی، قیمــت ایــن وســیله 
۱۰۰۰ دالر میباشــد که با توجه به 
کارآیی آن و تاثیر مستقیمی که بر 
روی نتیجه نهایی میگذارد، قیمت 
نســبتا مناســبی میباشــد. البته 
مدلهای الکترونیکــی دیگری نیز 
در بــازار موجودند که از این ارزانتر 

بوده ولی قابلیت حمل دوربینهای 
سنگین را ندارند.

•  نکته جالــب توجه دیگر در این 
وســیله این اســت که میتــوان با 

آن، تنظیــم فوکــوس را بــر روی 
دوربینهــای کنون و مســتقیما از 

روی لرزه گیر انجام داد. 
•  اخیرا کمپانی ســازنده این لرزه 
گیر، ابتکار جالبی بــه خرج داده: 
یک موتور الکتریکی کوچکی تهیه 
کرده کــه بر روی لــرزه گیر نصب 
شــده و بــا انتخــاب فیلمبــردار، 
میتواند فوکوس دستی تصویر را بر 
روی همه دوربینها انجام 
دهد. این وســیله تکمیلی 
 Servo Follow Focus

نام دارد. 
نکتــه جالب تــر از آن این 
است که شــرکت سازنده، 
این وسیله را برای کسانی 
کــه از یکــی دو مــاه پیش 
ایــن وســیله را خریــداری 
بصــورت  باشــند،  کــرده 
کاما مجانی و حتی بدون 
اضافه کردن هزینه پستی 
ایــن  ارزش  میفرســتد! 
وسیله  تکمیلی ۲۰۰ دالر 
میباشد! اجرشون با ساالر 
عکاسان! کاستومر سرویس 
خیلی خوبی دارند و خیلی ســریع 
جــواب همه ســواالت را به شــما 

میدهند.

از خوبیهایــش گفتیــم و امــا تنها 
نکته منفی این وسیله، وزن نسبتا 
ســنگین آن بوده که پــس از چند 
دقیقه، دســت فیلمبردار را خسته 
کــرده و فشــار زیادی به مــچ وارد 
میکند؛ بخصوص اگر یک دوربین 
گــردن کلفت و یه لنــز تپل هم بر 
روی آن ســوار کرده باشــید! البته 
نتیجه کار آنقدر زیبا است که رنج 

سنگینی آن را از یاد میبرید.
کار کــردن با آن ســاده بــوده ولی 
در هر بار اســتفاده حتمــا باید آن 
را باالنــس نمــود تــا برآینــد وزن 
در تمــام قســمتهای دوربیــن به 
یک اندازه باشــد. با اندکی تمرین 
میتــوان در عــرض چنــد دقیقه، 
مراحل باالنس دوربین را به انجام 
رســاند. همچنین وسیله دیگری 
نیــز در کیت این لــرزه گیر موجود 
 Fast Release Plate است بنام
که زیر دوربین نصب شــده و با به 
خاطر سپردن شماره و نشانه های 
روی آن، میتوان دوربین را به یک 
حرکت بــر روی لــرزه گیر نصب و 
یــا جدا کرد، بــدون آنکه نیازی به 

تنظیم و باالنس مجدد باشد.
روزگارتان بی لرزه!

Maria Cottone ماریا کتنھ

ما را با دنیائی از غم ،از فعالین در جامعھ ایرانی در ششم ژوئنخانم ماریا کتنھ و تاًثربا کمال تاسف
تنھا گذاشتند کھ در یازدھم ژوئن در مراسمی با شکوه کھ الیق ایشان بود بھ دیار ابد سپرده شدند

خود میباشد انارسال گل و پیامش ثابت کرد کھ قدردان خدمتگذارجامعھ ایرانی با حضور گرمش و 
گذاریمبرای ما و جامعھً ایرانی میباشد کھ از ھمھ سپاسیقوت قلب و آرامشاین

These last few days have been very hard for all of us but we can’t be grateful enough for 
all the support and love we have received from all of our family & friends. 

Thank you to everyone who made these last few days much more bearable. From here, 
we start a new life but Maria will forever live on in our hearts. 

We love you Maria Cottone ❤
Kami and Michael Monfared

۴00 هزار توریست ۱ میلیارد و 600 هزار دالر 

برای تماشای جام جهانی در روسیه خرج می کنند
به گفتــه وزیر توســعه اقتصادى 

روســیه درآمد این کشــور از ورود 

توریســت هاى خارجــى از نقــاط 

مختلف جهان به منظور تماشاى 

مســابقات جام جهانــى ۲۰۱۸ به 

رقم هنگفتى سر خواهد زد.

ماکسیم اورشکین گفته بر اساس 

پیش بینى ما جهانگردان خارجى 

در ایام بازی هاى جام جهانى، هزار 

میلیــارد روبل معــادل ۱ میلیارد 

و 6۰۰ هــزار دالر خــرج خواهند 

کــرد. اضافــه بــر این بر اســاس 

تخمین هاى انجام شــده توسط 

تورهاى  اجراکننــدگان  اتحادیــه 

مســافرتى در روســیه نزدیــک به 

۴۰۰ هــزار توریســت خارجــى در 

ماه هــاى ژوئن و ژوئیــه وارد این 

کشور مى شوند که بسیارى از آنها 

در ۱۲ ورزشــگاه این مسابقات را 

که روز پنجشنبه ۱۴ ژوئن شروع 

مى شود تماشا خواهند کرد.

وزیــر توســعه اقتصادى روســیه 

شــدن  مــدرن  کــرده،  اضافــه 

زیرساخت هاى کشــور براى جام 

جهانــى تأثیــر مثبت در بیشــتر 

بخش هــاى اقتصــادى و کیفیت 

زندگى مردم خواهد داشت.

رقابت هــاى جــام جهانــى ۲۰۱۸ 

روسیه از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه در 

۱۱ شــهر و ۱۲ اســتادیوم در این 

کشور برگزار مى گردد که عبارتند 

پترزبــورگ،  ســن  مســکو،  از: 

سارانســک،  قــازان،  ســوچى، 

گــراد،  ولــگا  کالینینگــراد، 

رســتف اندون، نیژنــى نووگرود، 

یکاترینابورگ و سامارا.
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Immigration
Find out if you are 
eligible to study in Canada
Get a study permit
Most foreign nationals 
need a study permit to 
study in Canada. You must 
apply before you travel and 
make sure you have all the 
documents we need before 
you apply.
What is a study permit?
The study permit is a doc-
ument we issue that allows 
foreign nationals to study 
at designated learning insti-
tutions (DLI) in Canada.
While studying in Canada 
under a study permit you 
must:
- always be enrolled at a 
DLI
- make progress towards 
completing your program
- respect any conditions 
listed on your study permit
- top studying if you no 
longer meet the require-
ments and
- leave Canada when your 
permit expires
Depending on your case, 
there may be conditions on 
your study permit such as:
•  the level of studies you 
can attend
•  if you are allowed to 
work in Canada
•  if you can’t travel within 
Canada
•  the date you must stop 
studying
Note: Your study permit is 
not a visa. It alone doesn’t 
allow you to enter Cana-
da. You may also need a 
temporary resident visa or 
an electronic travel autho-

rization (eTA). If so, we 
will issue it as part of your 
study permit application.
How long can you stay 
in Canada with a study 
permit?
A study permit is usually 
valid for the length of your 
study program, plus an ex-
tra 90 days. This extra time 
lets you prepare to leave 
Canada or apply to extend 
your stay.
If you can’t finish your 
courses before the date 
on your permit, you must 
apply to extend your stay 
as a student.
If you finish your studies 
early, your permit will 
stop being valid 90 days 
after you complete your 
studies (no matter what 
day is printed on the study 
permit).
You have completed your 
studies either
•  on the date you get the 
first notification from your 
school (such as an email, 
letter, transcript, etc.) or
•  when you get your de-
gree, diploma or certificate.
You must prove provide 
proof of the date you got 
one of these.
Note: If you can’t prove the 
date you were first notified 
by your school, we will 
use the earliest issue date 
on the document. We may 
need to confirm this date 
with your school.
Can you go back home 
while studying?
If you plan to leave Canada 

during a scheduled break 
(such as the summer, or 
winter holidays and spring 
break), you may need to 
show proof you are en-
rolled in your school when 
you return to Canada. If 
you came here on:
•  a visa, you also need to 
make sure it is still valid.
•  an electronic travel au-
thorization (eTA), and you 
leave and return to Canada 
by air, you will need a new 
eTA.
Your study permit is not a 
visa.
People who don’t need a 
permit to study in Canada
Most foreign nationals 
need a study permit to 
study in Canada. The cases 
below are exceptions.
Short-term studies (six 
months or less)
You can study at any 
school in Canada without a 
study permit if:
•  your course or program 
is for six months or less
•  your studies aren’t part 

of a longer 
program and
•  you will 
complete all 
your stud-
ies within 
the time we 
approved 
you to stay 
in Canada 
(usually six 
months after you enter).
Note: you will need a study 
permit if you:
•  are going to study for 
longer than six months or
•  won’t be able to com-
plete your program without 
having to extend your stay 
in Canada.
Family or staff of foreign 
representatives
You may not need a study 
permit if you are a family 
member or staff member 
of a foreign representative 
to Canada accredited by 
Global Affairs Canada 
(GAC). Your embassy can 
contact GAC to find out if 
you need one.

Note: When minor children 
studying in Canada without 
a permit reach the age of 
majority (turn 18 or 19 de-
pending on the province or 
territory), they must apply 
for a permit if they want to 
keep studying. 
If you get a study permit 
before you come to Can-
ada: you can renew your 
permit and keep studying 
in Canada while waiting for 
your new permit because 
you have implied status.
If you don’t have a study 
permit: you can apply for 
a study permit from inside 
Canada, but you can’t start 
your program until you get 

the permit.
This rule also applies 
for prerequisite courses, 
when you get accepted 
to a program under the 
condition that you take 
and pass certain courses 
(conditional accep-
tance).
You can work part-time 
on-campus if you are 

registered as a full-time 
student at a college or 
university.
__________
For more details on any 
aspects of immigration, 
please do not hesitate to 
contact our office. 
Keep safe, stay healthy, 
and make sure laughter is 
in your everyday life. 

در  را  مقــاالت  فارســی  ترجمــه 
وبسایت ما بخوانید

Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

Maria Cottone ماریا کتنھ

ما را با دنیائی از غم ،از فعالین در جامعھ ایرانی در ششم ژوئنخانم ماریا کتنھ و تاًثربا کمال تاسف
تنھا گذاشتند کھ در یازدھم ژوئن در مراسمی با شکوه کھ الیق ایشان بود بھ دیار ابد سپرده شدند

خود میباشد انارسال گل و پیامش ثابت کرد کھ قدردان خدمتگذارجامعھ ایرانی با حضور گرمش و 
گذاریمبرای ما و جامعھً ایرانی میباشد کھ از ھمھ سپاسیقوت قلب و آرامشاین

These last few days have been very hard for all of us but we can’t be grateful enough for 
all the support and love we have received from all of our family & friends. 

Thank you to everyone who made these last few days much more bearable. From here, 
we start a new life but Maria will forever live on in our hearts. 

We love you Maria Cottone ❤
Kami and Michael Monfared

امروز را از نظر قومیتی با وضعیت شوروی 
در ســال ۱۹۸۹ مقایســه کرده و نوشته آن 
زمان تنها ۵۱ درصد از شهروندان در اتحاد 
جماهیر شوروی از نظر قومی روس بودند 
و امــروز فقط ۵۳ درصــد از جمعیت ایران 
را فارس ها تشــکیل می دهند و در شرایط 
گسترش ناسیونالیسم ]ملی گرایی افراطی 
و راســت[ کــه هیچ گروهی غالب نیســت 
نگه داشــتن اقوام در کنار هم بسیار دشوار 

است.
البته یادآوری می شــود که نویسنده ی وال 
استریت ژورنال به پیشینه ی تاریخی ایران 
و شوروی )روسیه( اشاره نکرده که روسیه 
با الحاق مناطق دیگر به خود ســاخته شد 
در حالی که ایران دســت کم از ۲۵۰۰ سال 
پیش بســی از این بزرگتر بوده و مناطق و 
اقوام خود را اتفاقا از دســت داده است! در 
ایران هرگز چنین نبوده که اقوام و مناطق 
مختلف مانند یوگساوی سابق و یا روسیه 
و بعــد اتحاد شــوروی، به کشــور الحاق و 
سنجاق شده باشند تا در نخستین فرصت 
از آنها جدا شوند. تجزیه طلبی در ایران که 
مردم مناطق مختلف اش به شدت در هم 
آمیخته  انــد و بین آنها نمی تــوان مرزهای 

جغرافیایــی ترســیم کرد تنهــا در صورت 
سیاست های غلط و تبعیض آمیز حکومت و 
دسیسه های خارج از ایران امکان موفقیت 

خواهد داشت.
نویسنده ی وال استریت ژورنال در توضیح 
تئــوری خــود ادامــه می دهــد، در مــورد 
شــوروی ایدئولوژی مارکسیســتی، حزب 
کمونیست و سازمان امنیتی KGB کشور 
را با هم اداره می کردند. در ایران شــیعیان 
تندرو، روحانیون و نهادهای امنیتی مثل 

سپاه جامعه را اداره می کنند.
اتحاد جماهیر شوروی تا فروپاشی 7۰ سال 
عمر کرد و جمهوری اسامی ۴۰ سال است 
و تعصب مذهبی در حال فروریختن است 
و فســاد در میــان روحانیــون و نهادهایی 
مانند سپاه آنها را بی اعتبار کرده و رژیم در 
برابر مردم قرار گرفته و اقوام مختلف نیز به 

طور فزاینده با رژیم مخالفت می کنند.
به نوشته وال استریت ژورنال، از نقطه نظر 
آمریکا فروپاشی به سبک شوروی در ایران و 
تبدیل کشور به واحدهای کوچکتر مطلوب 
نیســت. اشــاره این گزارش بــه جنگ ها و 
بی ثباتی هایی اســت که پس از فروپاشــی 
داخلــی  جنگ هــای  دوران  در  شــوروی 

یوگساوی سابق، میلیون ها نفر پناهنده را 
روانه دیگر کشورهای اروپایی کرد. از طرفی 
اگر انبارهای تسلیحاتی خطرناک ایران به 
دست تندروها بیافتد، همانطور که پس از 
سقوط صدام حسین در عراق و معمر قذافی 
در لیبی رخ داد، امنیت آمریکا و متحدانش 

به شدت تحت  تاثیر قرار خواهد گرفت.
در خاورمیانــه بــه اندازه کافــی دولت ها و 
رژیــم های شکســت خورده وجــود دارد و 
اضافه کردن یک کشــور مثل ایران به این 

مجموعه برای ترامپ مطلوب نیست.
ولی رضا نصر استاد دانشگاه جان هاپکینز 
و مشاور پیشین باراک اوباما معتقد است 
که دولت ترامپ هنوز سیاست منسجمی 
در مــورد ایــران نــدارد. او بــا اشــاره بــه 
صحبت های اخیر مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا در مورد سیاســت های ترامپ گفته 
مواضع پمپئو آنهایی را که در آمریکا مایل 
به دنبال تغییر رژیم ایران هســتند ناامید 
کرد. به باور او ترامپ بیش از آنکه به دنبال 
تغییر رژیم ایران باشد به دنبال تغییر رفتار 

حکومت آن است.
وزیر خارجه آمریکا از مقابله با حمایت های 
مالــی ایران از شــبه نظامیان تروریســت و 

مقابله با نفــوذ نظامی رژیــم در منطقه با 
تکیه بر تشدید تحریم های اقتصادی سخن 
گفت و همچنین از وضعیت حقوق بشــر 
در ایــران ابراز نگرانی کــرد و گفت از مردم 
حمایت خواهد کــرد؛ اما همه آنچه پمپئو 
گفت بسیار دور از یک استراتژی منسجم 

برای تغییر رژیم است.
در حــال حاضــر برنامه ی ترامــپ در مورد 
ایران تمرکز روی تغییر رفتار، به جای تغییر 
رژیم اســت. گرچه پمپئو امــکان واکنش 
نظامــی بــه اقدامات ایــران در تاش برای 
بازگردانــدن برنامه هســته ای خــود را رد 
نکرده است. از سوی دیگر تحرکات نظامی 
ایــران در آب هــای خلیــج فــارس و دیگر 
اقدامات تحریک کننده می تواند با واکنش 
آمریکایی ها مواجه شــود و دو کشــور را به 

سرعت وارد درگیری کند.
امــا، بــه نوشــته وال اســتریت ژورنــال، 
اولویت های دونالد ترامپ روشن است: او 
هدفش کاهش تهدید علیه آمریکا و کاهش 
تعهدات ایاالت متحده در خاورمیانه است 
و به نظر می رســد در حال حاضر به توافق 
بــا تهران نســبت به ســرنگونی جمهوری 

اسامی بیشتر عاقمند است.
•

آیا ترامپ به دنبال تغییر رژیم...   << ادامه از صفحه: ۱3

فراخوان: 
یک گروِه تئاتری تازه 

تأسیس، خواهان همکاری 
همه ی دوستداران تئاتر 
و هنرهای نمایشی است 
از عالقمندان در خواست 

می شود با شماره تلفن زیر 
تماس برقرار کنند:

514 659 4395
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CONDO FOR SALE
1 bedroom, 1 bathroom
1000 de la Montagne #515
downtown Montreal
$276,582
+GST & QST

CONDO FOR SALE
2 bedrooms, 1bathroom
1000 de la Montagne # 816
downtown Montreal
$398,347
+GST & QST

www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. 
  Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

با پیش پرداخت فقط 2۰ ٪ 
صاحب واحدی در شیک ترین 

ساختمان 5۰ طبقه 
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال  شوید 

Cell.: (514) 971-7407

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

مخارج محضر توسط ما 
پرداخت خواهد شد 

فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاری در امالک 

کاظم پرتو تهرانی 
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دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692

تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

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


