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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 
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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

1060

___________
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

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
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MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

یکم اکتبر در انتخابات کبک  
فعاالنه شرکت کنیم... 

 »مرگ چنین خواجه 
   نه کاری ست ُخرد«

 CAQ برای جلب رای 
مردم را از ایمیگرنت ها 

می ترساند...
گفتگو با امیرخدیر 
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INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

514 813 3633 
514 647 1601
1 800 240 6119 EXT 01 

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

 آیا همچنان در ایران داراى درآمد هستید و در کانادا خیر؟ 
 آیا پیش پرداخت جهت خرید خانه شما کمتر از 90 روز 

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

امروز با تماس بگیرید تا از خدمات حرفه اى ما بهرمند شوید. 

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

افراد کم دارامد و خوداشتغال(داراى بیزنس شخصى) 
افراد غیر مقیم کانادا 

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

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
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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

جهت رزرو با من متاس بگیرید.-- رایگان --با حضور مشاور وام مسکنپاسخ می دهیم: 24 سپتامبـر   از ساعت ۱9 تا 2۱در گردهمـایی روز به متامی پرسش های شما 

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

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

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

بهروزباباخانی

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

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

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

Email : masoudrealty@gmail.com
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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

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

Lester B. Pearson Continuing Education offers:
 business class is 1 day a week for 5 months

 Professional Sales 3 days a week for 10 months
 Professional Waiter (7 months)

Upon completion: 
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education

-----------------------
Loans and Bursaries up to 900$ per month

Lester B. Pearson 
Continuing Education

 مرکز  آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

__________________________________
For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca
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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.  1388
Vol. 25,  Sep.  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

جمهوری رنج...  7

}<< ادامه در صفحه: 21{

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

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

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

زانیار مرادی، رامین حسین پناهی، لقمان مرادی

حرف خیلی ها: 
»دیگر تحمل نداریم!!«

»میوه ۸۳٪ گران شد«، 
»قیمت گوشت قرمز به 
کیلویی ۷۰هــزار تومان 
و قیمت مرغ به کیلویی 
رســید«،  ۱۳هزارتومان 
۱۵درصــدی  »افزایــش 
قیمــت شیشــه و آینــه 
نســبت به ابتدای ســال 
جــاری«، »قیمت لوازم 

خانگی ۵۰٪ نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته افزایــش یافت«، 

»پوشک بچه نایاب شد« و….
از این دســت خبرها در روز بسیار 
می خوانیم. خبرهایی که مستقیما 

روی زندگی مردم اثر می گذارند.
مردم چه می  گویند؟ 

ایــن حرف خیلی هاســت: » دیگر 
تحمل نداریــم. دزدان و اختالس 
گــران نظــام مشــغول چاپیــدن 
ســرمایه های کشــور هســتند اما 
وضــع زندگی مــا روز بــه روز بدتر 

می شود.«
•

تهران: در منطقه نواب
برای تهیــه این گزارش به منطقه 
نــواب تهــران کــه عمومــا محل 
سکونت طبقه متوســط به پایین 
جامعــه ســت رفتــم، تا بــا مردم 
گفت وگــو کنــم. مــردی حــدودا 
۵۰ســاله ســاکن خیابان هاشمی 
به من گفــت: »نمی دانم باید چه 
کنــم. با این حقوق های کم و این 
خرج های باال زندگی کردن بسیار 
سخت است. دختر دم بختی دارم 
و یکی از پسرانم هم دانشجوست. 
مثــال در دانشــگاه دولتــی درس 
می خوانــد. امــا همان هــم که به 
اصطالح رایگان است کلی پول به 
عناوین مختلف می گیــرد. با این 
اوضاع ســخت اســت که بتوان از 

پس مخارج زندگی برآمد.«
خیابان هاشمی را که رد می کنم به 
خیابان کارون می رسم و مردی را 
می بینم که از یک فروشگاه بزرگ 
مواد غذایی بــر می گردد و با او به 
گفت وگو می نشینم: »همه اجناس 
بی سابقه گران شده. من ۶۰سال 
ســن دارم و از کودکــی در بازار کار 
می کــردم اما بــه یاد نــدارم دراین 
سالها انقدر گرانی باشد. مسئولین 
هم همه می گویند که تورم نداریم. 
تورم نداریم یعنی چه؟! تخم مرغ 
دانــه ای شــده ۱۰۰۰تومان، دیگر 
وقتی این قیمت هرعدد تخم مرغ 
اســت، خودتان حســاب کنید که 

تورم یعنی چه! «

شــخص دیگــری هم کــه از 
فروشــگاه بیــرون می آید، به 
گفت وگو می پیونــدد: »آقای 
روحانی گفته انــد فقط کمی 
به مردم فشــار وارد می شود. 
این فشــار کمــی اســت؟! با 
حقوق کارگری تا به فروشگاه 
می رویــم و می آییــم نصــف 
حقوق مان تمام شده! اینگونه 
که نمی شود زندگی کرد. باور 
کنید گاهی به خودکشی فکر 
می کنــم. واللــه دیگر تحمل 
نداریم. دزدان و اختالس 
مشــغول  نظــام  گــران 
ســرمایه های  چاپیــدن 
کشور هســتند اما وضع 
زندگی ما روز به روز بدتر 

می شود.«
•

حال و روز کارگران
بــه  اخیــر  چندمــاه  در 
خصوص بعــد از خــروج آمریکا از 
برجام و متعاقبا بحران اقتصادی 
ایران، رشد روزافزون قیمت کاالها 
)بــه خصوص کاالهــای مصرفی( 
باعــث شــده بخــش عظیمــی از 
جامعــه در تامیــن حداقل هــای 
مورد نیاز برای یک زندگی ابتدایی 
نیز ناتــوان بمانند و اندوخته های 
اندک مردم به یکباره نابود شــود. 
این مســئله سبب شده که زندگی 
بســیاری از کارگران تا مرز نابودی 

پیش برود.
بنابرآمار رسمی حدود ۱۴میلیون 
نفــر از جمعیت کشــور را کارگران 
تشــکیل می دهنــد که بــه همراه 
خانــواده هایشــان یــک جمعیت 
تشــکیل  را  نفــری  ۴۳میلیــون 

می دهند. 
با اینکه امســال افزایــش حداقل 
دســتمزد کارگران از سوی وزارت 
کار، حــدود ۲۰٪ اعالم شــد اما از 
طرفی و پس از بحــران اقتصادی 
ماههــای اخیر در کشــور، فعاالن 
کارگــری می گویند قــدرت خرید 
۷۲درصــدی  کاهــش  کارگــران 
داشــته اســت! در حالــی حداقل 
دستمزد ماهانه کارگران ۱میلیون 
و ۱۱۵هــزار تومــان اعــالم شــده 
که طبــق گفتــه حســین راغفر، 
ســبد  اقتصــادی،  پژوهشــگر 
معیشــت خانوار در ماههای اخیر 
به ۵میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان 

رسیده است. 
بــه گــواه اعتصاب هــا و تجمعات 
اعتراضی کارگران در نقاط مختلف 
ایران، همین حداقل دستمزد نیز 
چندماه به چندماه داده نمی شود. 
کارگران گروه ملی-صنعتی فوالد 
اهواز ۴ماه مزد طلبکارند، کارگران 
خطوط ابنیه فنــی راه آهن ۳ماه، 
کارگــران متــروی اهــواز ۱۸ماه، 
کارگران شــهرداری امیدیه ۳ماه، 
کارگران نساجی بروجرد ۲ماه و…

در چنین وضعیتی و با گران شدن 
اجنــاس و فشــار مضاعــف روی 
معیشت طبقات محروم، گسترش 

پاسخ 
حکومت به 
اعتراضات 
سرکوب 
شدید 
است. 



7 7PAIVAND: Vol. 25  no.1388  Sep. 15, 2018             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1388 24 شهریور 1397 

      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید½و½فروش،½اجاره،½وام½½½
ثبت½شرکت½ها½½
تهیه½وصیت½نامه½½½
تهیه½دعوت½نامه½برای½ویزا½½
تهیه½وکالت½نامه½ها½½½
ازدواج،½عقد½رسمی½½½
تغییر½نام½½½
تایید½امضا½½

½½½½½½½½½½½½½½½و½بسیاری½دیگر½

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

فتو شاپ

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

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

Voyages Lexus

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

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

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

نسرین پارسا
آژانس مسافرتی یونی گلوب

شعر و ترانه...

زانیار مرادی، رامین حسین پناهی، لقمان مرادی

رضا مقصدی: 
دریغا دریغا دریغا

سه نامی شکفتند بر سینه ی آب.
سه ناِم درخشنده از خنده ی ناب.

سه نامی که از رنگ ُو آهنِگ باراِن باغ اند.
و بر جاِن تاریِک آن خاِک غمناک-

چنانچون، چراغ اند.

دریغا دریغا دریغا
نَفس، هر نَفس، در قفس شد
صداهای سرسبِز دیرینه ی ما.

قدم، هر قدم، ترِس سنگ ست
به جاِن درخشاِن آیینه ی ما.

چه پیش آمد آن باِغ ما را که امشب
ز شور ُو ز نوِر شکوفنده، خالی ست.

چه گویم ترا ای دِل داغدیده!
یقین دارم اینک

غمی تلخ در آن حوالی ست.

بباران! بباران! بباران! تو ای چشم!
غِم شعِر شوریده ی مادران را.

هال… ای تو از جنِس باران!
بباران مرا

در اندوِه تاریِک آن بیقراران.

 امیدواری رژیم ایران بعد از تحریم های آمریکا به چیست؟
 روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: دشوار می 
توان در جایی در ایران رد پای چین را ندید؛ از کاالهای 
چینی که بازار ایران را پر کرده تا تاجران چینی مشتاق 
عقد قرارداد که از خروج شرکت های غربی استفاده می 
برند. با ادامه ابهام بر سر توافق هسته ای، ایران بیش 
از پیش به پکن به عنــوان بازاری جایگزین برای نفت 

خام و مبادالت مالی نگاه می کند.
این به این معنا نیست که چین کشوری امن و بدون 

شرط و شروط برای ایران خواهد بود.
تحلیلگران می گویند پکن ســعی خواهد کرد حداکثر 
استفاده را ببرد و نگرانی فزاینده ای وجود دارد که چین 

ممکن است از ایران سوء استفاده کند.
در  سیاســی  علــوم  کارشــناس  طباطبایــی،  آریــن 
»اندیشکده رند« که به تازگی کتابی را به طور مشترک 
دربــاره روابط ایران با چین و روســیه نوشــته اســت، 
می گوید ایران »برای جبران انزوای ناشی از غرب باید 
به چین تکیه می کرد. اتفاقی که شــاهد خواهیم بود 
بازگشت گونه ای انحصار چین بر بخش های کلیدی 

اقتصاد ایران است«.
تجــارت و روابط چین و ایران به بیش از ۲ هزار ســال 
پیش و جاده ابریشم بازمی گردد که راه ورود پارچه به 
اروپا را باز کرد. روابط نو دو کشــور در دوره ســلطنت 
محمدرضا شــاه پهلوی در ســال ۱۹۷۱ پس از آن آغاز 
شــد که آمریکایــی ها دولت کمونیســتی چیــن را به 
رسمیت شــناختند. از انقالب ۱۳۵۷ در ایران تا نیمه 

دهه شصت روابط دو کشور کمی سرد شد.
ایران از منظر چین، سال ها یک پمپ بنزین حیاتی 
برای اقتصاد به ســرعت روبه رشــد آن کشــور بوده 
است. ایران تا سال ۲۰۱۲ سومین منبع بزرگ واردات 

نفت خام چین بود.

تحریم های آمریکا، اروپا و جامعه 
بین المللی بر برنامه هســته ای 
ایران چیــن و دیگر کشــورهای 
آسیایی را برای کاستن از واردات 

نفت از ایران زیر فشار گذاشت.
حال با بازگشــت دوبــاره تحریم 
ها، ایرانــی ها به چین به عنوان 
یکــی از معــدود راه هــای باز در 

دسترس نگاه می کنند.
پیتر هارل، پژوهشگر اندیشکده 
»مرکز امنیت جدیــد آمریکا« و 
دیپلمات پیشین آمریکا با تجربه 
کار بر روی مسائل تحریم ایران با 

چین، می گوید: »چین اقتصادی 
وسیع پر از شرکت های متوسط است که تماس زیادی 
با آمریکا ندارند و به ایران امکان می دهد با پیش فرض 
موافقت دولت چین به ســطح باالیی از تجارت در آن 

جا ادامه بدهد.«
موضع رسمی پکن تدوام توافق هسته ای و حمایت از 

هر گونه مذاکره به این منظور است.
در بــازار بزرگ تهران عمده تاجــران از کیفیت پایین 

کاالهای چینی گالیه دارند.
ماهیگیران در سواحل جنوبی 
ایران هم از موافقت دولت با 
دسترسی شرکت های چینی 
به مناطق ماهیگیری شکایت 

کرده اند.
تحلیلگــران معتقدند پکن 
پس از ضرب االجل ۱۳ آبان 
از ایران تخفیف های عمده 
ای بــرای خریــد نفت طلب 

خواهد کرد.
چین همچنان بزرگترین وارد 
کننــده و صادرکننــده بــازار 

ایران خواهد ماند.
آن چه چین نمی خواهد اتفاق بیافتد یک اقدام نظامی 

است.
هارل معتقد است »اگر ایران با انجام اقدامی احمقانه 
موجب افزایش بهای نفت از بشکه ای ۷۳ دالر به ۱۰۰ 
دالر شود، چین بزرگترین بازنده خواهد بود. چینی ها 
منافعی بسیار قوی در ثبات به خصوص در خاورمیانه 

دارند.«   )صدای آمریکا (
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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 

وعده 2.6 میلیارد دالری حزب »ائتالف آینده 
کبک« )CAQ( برای شرق مونتریال

فرانســوآ لوگــو، رهبر حزب 
کبــک«  آینــده  »ائتــالف 
)CAQ( که از زمان تأسیس 
حزب خود نتوانسته نماینده 
ای از جزیــره مونتریــال بــه 
مجلس کبک بفرســتد، روز 
جمعه ۷ سپتامبر، وعده داد 

که با ایجاد کارگاهی بســیار بزرگ 
۲.۶ میلیــارد دالر صــرف تقویــت 
بنیــان اقتصادی شــرق مونتریال 
برنامــه،  ایــن  دراجــرای  کنــد.  
درصورتی که حزب »ائتالف آینده 
کبــک« به قــدرت دســت یابد، ۳ 
کارگاه بزرگ در شرق مونتریال راه 

انــدازی خواهد کرد.  در دهه های 
گذشــته بخش شرقی مونتریال به 
خاطر تعطیل پاالیشــگاه های آن 
ازنظر اقتصادی لطمه خورده بود.  
دولــت برآمــده از حــزب »ائتالف 
آینــده کبــک« )CAQ( در وحله 
اول یــک صنــدوق ۲۰۰ میلیــون 

دالری بــرای آلودگی زدایی 
از زمین های صنعتی شــرق 
مونتریال کــه متروک مانده 
ایجــاد مــی کنــد و برنامــه 
خیابــان  بازســازی  هــای 
نوتــردام و بولــوار اوربــن را 
ازســر می گیــرد.  درمرحله 
نهایی نیز ۱.۸ میلیارد دالر صرف 
ایجاد تراموایی می شــود که شرق 
مونتریال را به مرکز شــهر متصل 
کند.  فرانسوآ لوگو برای اجرای این 
برنامه ها تا سال ۲۰۳۰ زمان قایل 
شــده اســت.  )تلخیص از الپرس 

مونتریال، ۷ سپتامبر ۲۰۱۸(.

زان مالیاتی کانادا:  ـّ ممیـــ
سیستم مالیاتی کشور بیشتر به نفع موسسات و 

ثروتمندان است تا مردم معمولی!
حتــی ممیــزان اداره مالیــات 
کانــادا نیــز مــی گوینــد نظام 
مالیاتی کانادا ارفاق های زیادی 
برای ثروتمندان قائل می شود.  
نظرســنجی تــازه ای که میان 
بیــش از ۱۷۰۰ تــن از ممیزان 
و کارشناسان مالیاتی که برای 
 )CRA( آژانــس درآمد کانــادا

کار مــی کنند انجام شــده نشــان 
مــی دهد حتی خودی هــای اداره 
مالیات کانادا نیز معتقدند مقررات 
بیشــتر به نفع ثروتمندان است تا 
دیگــران.  ۹ نفــر از هــر ۱۰ نفری 
کــه در نظرســنجی شــرکت کرده 
انــد با این موضوع موافق بوده اند 
که: »کورپوریشــن ها و اشخاص 
ثروتمند آســان تــر مــی توانند از 

مســئولیت های مالی شانه خالی 
کنند تا کانادایی های دارای درآمد 
معمولی«.  این نظرسنجی توسط 
خدمــات  ای  حرفــه  انســتیتوی 
عمومی کانادا  )PIPSC( صورت 
گرفتــه و خالصــه ای از نتایــج آن 
توســط CBC منتشر شده است.  
از هر ۱۰ نفری که در نظرســنجی 
شرکت کرده اند ۸ نفرشان گفته اند: 

»مزایا، معافیت هــا و گریزگاه 
های مالیاتی بــه نحو نابرابری 
بــه ســود کورپوریشــن هــا و 
کانادایی های ثروتمند است«.  
۴۵ درصد پاســخ دهندگان نیز 
گفته اند: »شرح وظایف آژانس 
مالیات کانادا به خاطر دخالت 
های سیاستمداران خدشه دار 
می شــود«.  نظر این کارشناسان 
تأییــدی بر باور عمومــی کانادایی 
هاســت کــه معتقدنــد آنهایی که 
توانایــی اش را دارنــد راحت تر از 
دیگران از مسئولیت های مالیاتی 
فرار مــی کنند.  )تارنمای ســالم 

تورنتو، ۳ سپتامبر ۲۰۱۸(.
مردم کبـــک: 

مقام دوم رضایت از زندگی 
اخیــرا پژوهشــگران »دفتر 
پژوهــش هــای اقتصــادی 
آمریکا« تحقیق مشــروحی 
دربــاره »رضایت از زندگی« 
در سراســر کانادا انجام داده 
انــد.  درایــن پژوهــش، به 
رغم دشــواری های ناشــی 
زیربنایــی،  از کمبودهــای 
اقتصادی و گرفتــاری های 

سیاسی، مردم کبک در ردیف 
دوم راضی ترین شــهروندان کانادا 
قرارگرفتــه و با فاصله زیاد اســتان 

های پرجمعیت انتاریو و بریتیش 
کلمبیا را پشــت ســر گــذارده اند.  

در ایــن پژوهــش، مردم 
کبک پس از شــهروندان 
البــرادور  و  نیوفاندلنــد 
قرارگرفته اند.  همچنین، 
کبک سیتی نیز به عنوان 
شــادترین شــهر معرفی 
شــده و مونتریال از دیگر 
شــهرهای بــزرگ مانند 
تورنتــو و ونکوور پیشــی 
گرفتــه اســت.  »تلخیص 
از تارنمــای مونتریــال بــالگ، ۵ 

سپتامبر ۲۰۱۸(.

عقب بودن مونتریال از بقیه کبک در دسترسی 
به پزشک خانواده

بنابــر آخریــن آمــار 
دولتــی، مونتریــال 
درمیان همه مناطق 

کبک درزمینه دسترســی پزشک 
خانواده بدترین موقعیت را دارد و 
این وضع به ویــژه در نواحی کوت 

دونژ، پار دکستانسیون 
و مرکز شــهر مونتریال 
حادتــر اســت.  درایــن 
نواحی دســتکم ۴۷ هزار شــهروند 
از داشــتن پزشک خانواده محروم 
هســتند.  بــا وجــود ایــن کمبود 

محسوس، دولت برای این نواحی 
پرجمعیت پزشــکان معــدودی را 
به کار گماشــته اســت.  به عالوه، 
دستکم ۱۷ هزار تن از ساکنان ان 
دی جی – کوت ســن لوک و غرب 
مونتریال هنوز به پزشــک خانواده 
دسترسی ندارند و دولت تنها یک 
پزشــک تــازه کار را در این نواحی 
به کار گمارده است.  درسال های 
گذشــته اولویت بــه مناطق کبک 
داده شــده و از ایــن رو در آنها نرخ 
دســتیابی به پزشــک خانواده باال 
رفته است.  منطقه ای مانند الک 
ســن ژان اکنــون دارای باالتریــن 
نــرخ اســت و بیــش از ۹۰ درصد 
از ســاکنان آن به پزشــک خانواده 
دسترسی دارند.  )تلخیص از گازت 

مونتریال، ۶ سپتامبر ۲۰۱۸(.

آمارهایی درباره انتخابات اول اکتبر کبک...
تــا دو هفتــه دیگــر انتخابات 

استان کبک برگزار می شود.  

برای شــرکت آگاهانه تر در 

این انتخابات شاید دانستن 

آمارهای زیر بی فایده نباشد: 

متوسط سنی رأی دهندگان 

۴۶ ســال اســت، ۴۷ درصد 

دارای  و  زوج  درصــد   ۷۰ زن، 

فرزند، ۸۰ درصــد دارای مدرک 

تحصیلی دانشــگاهی، ۸ درصد 

از اقلیــت های رنگین پوســت، 

۱۲ درصد متولد خارج از کبک یا 

کانادا 
و ۷۵ درصد صاحب خانه هستند 

و ارزش متوســط دارایــی ملکی 

شــان ۴۷۴۲۷۰ دالر است.  این 

دهنــدگان  رأی  درمیــان  آمــار 

حــزب هــای مختلــف متفاوت 

اســت.  بــه عنــوان 

نمونه، درمیان رأی 

حــزب  دهنــدگان 

آینــده  »ائتــالف 

 )CAQ( کبــک« 

و  زوج  درصــد   ۸۶

دارای فرزند هستند درحالی که 

این تعداد در میان رأی دهندگان 

 )QS( »حزب »کبک همبسته

۵۴ درصد است.  

)برگرفته از تارنمای ت و آ نیوز، 

۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸(.
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با تعیین وقت قبلی

زمستان سردتر از معمول در اکثر مناطق کانادا
دســت انــدرکاران »فارمرز 
آلماناک« پیش بینی های 
خود برای زمستان را انجام 
داده انــد.  ارائه این گزارش 
کارشناســی بــرای کســب 
آمادگی جهــت رویارویی با 
سوز و ســرما مفید خواهد 
بــود.  بنابراین گــزارش در 
نووا اسکوشیا، نیوبرانزویک 

و جزیره پرنس ادوارد دمای باالتر از 
حد نرمال و شمال غرب نیوفاندلند 
و البرادور و شــمال شــرقی کبک 

دمای سردتر از معمول پیش بینی 
شده است.  ساکنان جنوب کبک 
زمســتان ســردتر و  پربــرف تری 

درپیش رو خواهند داشت 
ولــی دمای هــوا در جنوب 
انتاریــو گــرم تــر از معمول 
خواهــد بــود امــا بارندگی 
و بــرف بیشــتر پیش بینی 
شده است.  ساکنان ایالت 
های میانی کانادا – آلبرتا، 
سسکچوآن و مانیتوبا – باید 
خود را برای زمستانی سرد 
و پربــرف آماده کننــد.  )تارنمای 

ایران جوان، ۴ سپتامبر ۲۰۱۸(.

ماه ها انتظار برای سم زدایی و ترک اعتیاد
مناطــق  در  کــه  هایــی  کبکــی 
کننــد  مــی  زندگــی  دورافتــاده 
درصورت نیاز به خدمات درمانی به 
دلیل هزینه های سفر و اقامت در 
مراکز بــزرگ درمانی مبالغ زیادی 
بدهکار می شــوند.  کسانی که در 
مناطق شــمالی کبــک زندگی می 
کنند، بــرای پذیرش در تنها مرکز 
ســم زدایــی در شــمال کبک باید 
۴ یا ۵ ماه انتظار بکشــند درحالی 
کــه زمان انتظــار در جنوب کبک 
تنها چند روز اســت.  مرکز درمانی 
ناحیــه کوجواک  ایسوارســیویک 
به زنان و مــردان خدمات درمانی 
عرضه می کند.  این موسســه که 
به ۱۳ هزار تن از ســاکنان منطقه 
نوناویک خدمــات عرضه می کند 
تنها دارای ۹ تخت است.  در سال 

۲۰۱۸ بــه تناوب ۱۸ مرد و ۱۸ زن 
که مبتال به انواع اعتیاد بوده اند در 
این مرکز درمان شده اند.  حدود ۲۰ 
تن از اینان از آغاز سال در فهرست 
انتظار قرارداشتند.  دیوید فورست، 
رییس هیئــت مدیره این مرکز می 
گوید: »ادای سخت ترین کلمات 
برای همه "من به کمک نیاز دارم" 
است.  درصورتی که زمان انتظار تا 
۴ ماه به درازا بکشد، ممکن است 
آنهــا دیگر آمادگی درمان نداشــته 
باشند و یک یا دوسال طول بکشد 
تا دوباره آمادگــی پیدا کنند«.  در 
مقــام مقایســه، برای پذیــرش در 
مراکز درمانی دولتی مونتریال هیچ 
زمان انتظاری وجود ندارد.  گزینه 
دیگر برای این افراد رفتن به جنوب 
کبک اســت.  این کاری اســت که 

هرســال ۳۰۰ تــن در ســال های 
۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۳ انجام داده اند اما 
دراین موارد آنها از دریافت خدمات 
با فرهنگ و زبان خود محروم می 
مانند.  بیش از ۱۰ ســال است که 
برنامه ایجاد یک مرکز ســم زدایی 
و تــرک اعتیاد جدید بــا هزینه ۳۲ 
بررســی  دســت  دالردر  میلیــون 
اســت.  این مرکــز دارای ۲۲ تخت 
خواهــد بود که ۲ تخت آن به زنان 
باردار اختصاص می یابد.  تاکنون 
کمــی بیش از ۱۰ میلیــون دالر از 
بودجه ایجاد این مرکز تأمین شده 
که ۸.۵ میلیون آن ازســوی کبک 

بوده است.  
)تلخیص از ژورنال دو مونتریال، 
۹ سپتامبر ۲۰۱۸(.

دیدار آزاد و رایگان از 100 مزرعه در کبک
برای شانزدهمین سال پی درپی، 
روز یکشنبه ۱۶ سپتامبر بسیاری 
از مزرعه ها درسراسر کبک پذیرای 
هــزاران بازدیدکننده خواهند بود.  
بیــش  تاکنــون،  از ســال ۲۰۰۲ 
از ۲.۲ میلیــون تــن بــه دعــوت 
اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی کبک پاسخ مثبت داده 

و از یکــی از ۱۰۰ مزرعــه ای کــه 
هرســال در ایــن برنامه مشــارکت 
مــی کنند بازدیــد کرده انــد.  این 
دیدار خانوادگی رایگان به خانواده 
ها امکان می دهد که با کشاورزان 
دیــدار نموده، محصــوالت آنان را 
بیازمایند، با توضیحاتشــان آشنا 
شوند و از نزدیک حیوانات مزرعه را 

ببینند.  در مونتریال، تولیدکنندگان 
کشاورزی برنامه های گوناگونی را 
در محوطه گردشگاه پارک المپیک 
سازماندهی کرده اند.  برای کسب 
اطالعات بیشتر می توان به سایت 
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مراجعــه کرد.  )ژورنــال دو مترو، 

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸(.

افزایش بیش از حد دارایی ثروتمندان بزرگ در کانادا
نشان  پژوهشــی جدید 
می دهد که کانادا ازنظر 
داشــتن شهروندانی که 
ثروتــی معــادل بیش از 
۳۰ میلیون دالر آمریکا 
دارنــد در رده پنجم در 
دنیا قــرار دارد.  دارایی 
بزرگ  ثروتمنــدان  این 

از کانادایــی  تــر  ســریع 
هــای دیگر افزایش می یابد.  بنابر 
تحقیق موسســه پژوهشــی ولت 
 ۲۰۱۷ درســال  کانــادا  ایکــس، 
حدود ۱۰۸۴۰ شهروند داشته که 

ثــروت هریک ۳۰ میلیــون دالر یا 
بیشــتر بوده اســت.  این موسسه 
پژوهشــی که مرکز آن در نیویورک 
است، هرســال گزارشــی درمورد 

افراد ثروتمند بر مبنای 
داده های خود منتشر 
مــی کنــد.  در گزارش 
امســال، تنهــا ایــاالت 
متحــده، ژاپــن، چین 
و آلمان بیــش از کانادا 
افــراد بســیار ثروتمند 
داشــته اند.  فرانســه، 
هنگ کنگ، انگلستان، 
ســوییس و ایتالیــا بــه ترتیب در 
ردیف های پس از کانادا قرار دارند.  
)تلخیص از تارنمــای رادیو کانادا، 

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸(.

وصول 300 میلیون دالر عوارض اضافی در دو ماه
کارشناسان هشــدار می دهند 
کــه مصــرف کننــدگان بزرگ 
ترین بازنــده هــای باالگرفتن 
جنگ بازرگانــی دونالد ترامپ 
خواهند بــود.  در دو ماه ژوییه 
و اوت کــه کانــادا معاملــه بــه 
مثــل کــرده و واردات آمریــکا 
را مشــمول عــوارض گمرکــی 

جدید نموده، نزدیک 
به ۳۰۰ میلیــون دالر 
عوارض اضافی وصول 
شده است.  ارقام ارائه 
شده توسط »سازمان 
مرزبانی کانادا« نشان 
مــی دهــد کــه در ماه 

اوت  و  ژوییــه  هــای 
عــوارض  دالر  میلیــون   ۲۸۶.۵
اضافی از فــوالد، آلمینیوم و دیگر 

کاالهای وارداتی آمریکا 
اســت.   شــده  وصــول 
بیل مورنو، ســخنگوی 
وزارت دارایی می گوید 
که این پــول در اختیار 
صنایعی کــه از تصمیم 
دونالــد ترامــپ آســیب 
دیــده اند قرار خواهــد گرفت.  پی 
یــر اولیویه هربرت مــی گوید: »ما 

متعهدیم اطمینان یابیم که هر 
دالری کــه بــه صــورت معامله 
به مثل وصول می شــود صرف 
حمایــت از بخش های آســیب 
دیــده مــی شــود«.  بــه گفته 
گمرک و مرزبانی آمریکا تا تاریخ 
۲۸ اوت ۲۰۱۸ ایــاالت متحده 
بیــش از ۱.۸ میلیــارد دالر از 
واردات فوالد و ۵۳۵.۳ میلیون 
دالر از واردات آلمینیــوم عــوارض 
اضافی از سراسر دنیا وصول کرده 
است.  ســیندی تادگام چرنیاک، 
کارشناس حقوق بازرگانی می گوید 
در نهایت بازندگان این درگیری در 
هردوســوی مرز مصرف کنندگان 

هستند.  
)تلخیص از تارنمای سی بی سی، 
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸(.

تصمیم جدال برانگیز داگ فورد، نخست وزیر انتاریو
پــس از اعــالم مــاه ژوییــه 
نخســت وزیر جدیــد انتاریو 
بــر کاهــش شــمار  مبنــی 
اعضای شورای شهر تورنتو، 
مخالفــت  تصمیــم  ایــن 
هــا و اعتراضــات بســیاری 
برانگیخته است.  داگ فورد 
مــی گوید کــه ایــن کار را به 
اســتناد ماده ۳۳ »منشــور 

حقوق و آزادی ها« انجام می 
شــهرداری که درمــاه اکتبر برگزار دهد و قصد دارد پیش از انتخابات 

مــی شــود، مجــوز الزم را 
به تصویب مجلــس انتاریو 
بلوبابــا،  ادوارد  برســاند.  
روز  عالــی  دادگاه  قاضــی 
دوشنبه ۱۰ ســپتامبر طی 
حکمی اعالم کرد که اجرای 
تصمیم نخست وزیر انتاریو 
انتخابات شــهرداری در ماه 
اکتبــر را دچار هــرج و مرج 
خواهــد کــرد.  )تلخیــص از 
استار تورنتو، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸(.

نخستین عمل پیوند چهره در کانادا
اخیرا در مونتریال نخستین 
عمل پیوند چهره انجام شده 
اســت.  ایــن عمــل جراحی 
۱۲ ســاعت به درازا کشــیده 
و جراحــان از صبــح تا شــب 
مشــغول انجام آن بوده اند.  
بــرای انجام ایــن عمل تمام 
رگ هــا، عضالت، عصب ها 

و استخوان های اهداکننده که 
یــک فرد مرگ مغزی شــده بوده، 
بریــده شــده و به چهــره گیرندهء 
پیونــد، که ۷ ســال پیــش در یک 
حادثــه اجــزاء چهــره خــود را از 
دست داده بود، پیوند شده است.  

مهــم تریــن بخش عمــل جراحی 
پیونــد چهــره تأمین خــون برای 
دریافت کننده بــود زیرا این خطر 
وجودداشــت که او دراثر خونریزی 
شدید بمیرد.  تمام اجزای صورت 
اهدا کننده، جز چشــم ها و پلک 

های آن و پیشــانی، تعویض 
شــد.  اکنون گیرنده پیوند 
تعویــض چهره که ۷ ســال 
گذشــته را در انزوای کامل 
گذرانــده مــی توانــد زندگی 
عادی خــود را از ســرگیرد.  
برنامه ریزی برای انجام این 
عمل ۵ سال طول کشید و ۹ 
جراح، ۵ متخصص بیهوشی 
و بیش از ۱۰۰ پرســتار، دستیار و 
متخصص فنی پزشکی در انجام آن 

شرکت کردند.  
)تلخیص از نشنال پست، ۱۲ 
سپتامبر ۲۰۱۸(.
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چــه  در  را   CAQ تــازی  پیــش 
می بینــی؟  حــزب فرانســوا لوگو 
تهدیــد مــی کنــد مهاجــران تازه 
وارد، اگر در سه سال اول بر زبان 
فرانســه مســلط نباشــند، اخراج 
خواهند شد. آیا این رویکردی ضد 
مهاجری اســت. آیا آنچــه در افق 
سیاســی کبک می بینیم بخشــی 
از جریانی جهانی اســت؟  )نمونه 
ترامــپ و اروپــا، بخصــوص ایــن 
روزها سوئد و آلمان( افول لیبرال 
هــا چطور؟  و ژان فرانســوا لیزه، 
پس از پالدو، بسیاری بر این باور 
بودند که حضور وی انرژی و جان 
تــازه ای در کالبد »پارتی کبکوآ« 
می دمد، اما آخرین نظرسنجی ها 

حکایت دیگری دارد. 
•

انتخابات اول اکتبر برای اولین بار 
میتواند دولت را از دســت احزبی 
که قدرت را پنجاه سال است بین 

خــود رد و بــدل میکننــد خارج 
کنند.

لیبرال ها از ایمیگرنت ها استفاده 
ابزاری میکنند. ولی به کارنامه ۱۵ 
ساله آنها که نگاه می کنید، هیچ 
پیشرفتی که برای بهبود وضعیت 
ایمیگرنت هــا حاصل نکــرده ا ند 
)عــدم کمــک بــه حل مشــکل 
متقاضیــان اقامت دائــم فدرال، 
کاهــش چشــمگیر کالس هــای 
آموزش رایگان فرانسه و انگلیسی 
با تامین مالی بــرای تازه واردین، 
ضعف خدمــات بــرای کاریابی و 
مانع تراشــی های متعــدد که در 
مقابل متخصصین و قبول مدارک 
تحصیلی آنان گذشته شده( بلکه 
به آنان ضربه های شدید زده ا ند. 

مثال دیگر، وضعیت تاکســی را با 
»اوبر« داغان کرده ا ند. و به مدت 
۱۳ ســال قــدرت از ۲۰۰۳، هــر 
سال حدود یک سوم بودجه های 
دولــت فــدرال که به کبــک داده 
میشود که برای کمک به پذیرش 
ایمیگرنت ها، کالس زبان، ایجاد 
کار، رفع موانع در پذیرش مدارک 
تحصیلی و دیگــر احتیاجات تازه 
واردیــن کننــد... دولــت لیبرال 
خرج کارهای دیگر خود، منجمله 
قراردادهــای پــر خــرج و آکنده از 

فساد مالی خود کرده ا ند.
در مجموع، میز گرد سازمان های 
کمک به تازه واردین حساب کرده 
کــه دولــت هــای شــاره و کوئیار 
Charest et Couillard در ۱۳ 
سال حکومت خود نزدیک به ۹۰۰ 
میلیــون دالر از کمک های فدرال 
به تــازه واردیــن را بــه خرج های 

دیگر منحرف کرده ا ند. نگاه کنید 
به  آمارهای: 

Table de concertation des 
organismes d’aide aux 
immigrants.

 CAQهــم کــه برای جلــب رای 
از  را  مــردم  اقشــار کمتــرآگاه!، 
ایمیگرنت هــا میترســاند. تهدید 
اخراج تازه واردین در صورت عدم 
موفقیت در یک آزمون شهروندی 
و فرهنگی - مســخره و غیر قابل 

عمل است.
از پارتی کبکوآ پرسیدی، متاسفانه 
هیــچ امیدی هــم بــه PQ برای 
بهبود وضع جامعه نیســت، چون 
سیاســت های ریاضــت اقتصادی 
آنها نیــز تفاوتی با سیاســت های 
زیانبار اجتماعی لیبرال ها نداشته، 
و قــول تغییــر آنهــا قابــل اعتماد 

نیست. 
»پی کیو« همیشه در اپوزیسیون 
پیشــرفت  و  ترقــی خواهــی  ــز  ـُ پ
اجتمایی میدهــد، ولی در قدرت 
از خدمــات اجتمایی میکاهد و به 
طبقــات کارمند، کارگر و کاســب 

خرده پا لطمه میزند. 

- کبک ســولیدر با مانون ماسه و 
گابریل نادو، چهره های تازه نفس 

چه راهی در پیش دارد؟
•

بدون شک و اغراق میتوانم امروز 
بگویم که کبک سولیدر دیگر همه 
توانایی های الزم را برای تشــکیل 

حکومت در دست دارد.  

}<< ادامه در صفحه: 33{

کبک انتخابات  آماده شوید! گفتگو: 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 
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Metro  
Cote-Vertu

»لیبرال ها از ایمیگرنت ها 
استفاده ابزاری می کنند!«

همانطــور که آگاهیــد، دکتر امیر 
خدیر چهــره نــام آشــنای دنیای 
سیاســت کبــک و کانــادا و نیــز 
جامعه ی ایرانیان کبک و مونتریال 
اخیــرا از انتخابــات مجلس کبک 
کنــاره گیری کــرد. امیر تا ســال 
۲۰۱۲ یکی از دو سخنگوی حزب 
کبک سولیدر )به همراه فرانسواز 
داویــد( بــود. وی در ژانویه ۲۰۱۷ 
از این ســمت استعفا داد. او که به 
رک گویی و صراحت شهرت دارد، 
همــواره تأکیــد کرده کــه مایل به 
فعالیت درازمدت در عرصه سیاسی 

نیست.
دو هفته مانده به انتخابات کبک، 
امیر را در میان بســیاری مشــغله 
هــای ریز و درشــت در گوشــه ی 
دنجــی جســتیم و چند پرســش 
میــان  در  او  بــا  را  »توئیتــر«ی 

گذاشتیم. 
- امیــر عزیز با ســپاس از این که 
با وجود گرفتاری و مشــغله های 
پرشــمار، وقت خــود را در اختیار 
مــا میگــذاری... قبــل از همــه، 
از اینروزهــای خــودت در آســتانه 

انتخابات اکتبر بگو. 
•

پارلمــان  از  مــن   -
کناره گیری کردم، نه 
از سیاســت. در نتیجه 
شدیدا درگیر کمک به 
نامزد  هــای انتخاباتی 
حزب همبستگی کبک 
عــالوه  بــه  هســتم. 
هر هفتــه دوشــنبه و 

پنجشــنبه صبح ســاعت 
۷:۳۰ در ۹۵.۱FM برنامه 
رادیــو  در  دارم  رادیویــی 

کانادا...

- امیــر خدیــر ، که خود 
پــس از ســال هــا درگیــر 
انتخــاب شــدن نیســت، 
چه می کنــد؟ روزهایت را 

چگونه می گذرانی؟
•

در ایــن ســه هفته، در شــهر های 
مختلــف، از مونترال تــا کبک، از 
ولی فیلد تا جولیت، خالصه هر جا 
که اتوبوس انتخاباتی ما نمی تواند 
سر بزند، من سعی می کنم  توجه 
مطبوعات را به پیشرفت و موفقیت 
حــزب افزایش دهــم.... از پخش 
اعالمیه جلوی ورودی متروها، تا 
شرکت در مناظره های تلویزیونی،  
تماس تلفنی بــرای جلب رای و یا 
جمع آوری کمک مالی - تا شرکت 
در فســتیوال های محلی به همراه 
نامزد های انتخاباتــی حزب مان، 
همه بهانه هایی ست برای تماس 
با مردم و جلب توجه 
آنها به حزبی که واقعا 
حــرف تــازه ای بــرای 

گفتن دارد.

- راســتی یــک بــار 
دیگر علت اصلی کناره 
گیری ات از انتخابات 

پیش رو بگو. 
•

- در فرهنگ سیاسی کبک سولیدر 
جایــی بــرای کیش شــخصیت، 
تمرکز قدرت، جاه طلبی سیاسی، 

یا سیاست بازی حرفه ای نیست. 
قرارمــان از اول ایــن بــود کــه در 
مجلس جا خوش نکنیم. در ایده آل 
من، نمایندگی مجلس از دو یا سه 
دوره نباید تجاوز کند. بعد از ســه 
دوره و ۱۰ سال نمایندگی، وقتش 
بود به این قول و هدف جامٔه عمل 

بپوشانم.

- این تابستان، سفرهای خارجی 
داشــتی؛ از انتخابــات مکزیــک و 

حضور خودت بگو
•

- میدانید کــه در اول ماه جوالی 
امســال، در یک انتخابات تاریخی 
در مکزیک ، با شــرکت بی ســابقٔه 
مــردم، حزبی قدرت را به دســت 
گرفــت که به اهــداف و روش های 
کبــک ســولیدر نزدیــک اســت. 

اندرس مانویل لوپز  اوبرادر، 
Andrés Manuel López 
Obrador

رییــس جمهــور جدیــد، از حزب 
موره نا  MORENA است. 

این حزب از کبک ســولیدر دعوت 
کرد که برای پیشــگیری از تخلف 
انتخاباتی، نماینــده ای اعزام کند 
که همــراه دیگــر ناظر هــای بین 

المللــی، بــا حضور خــود از 
تکرار تخلفات بسیار وسیع 

گذشته جلو گیری شود. 
۴۶ نماینده از ۱۵ کشور، به 
نزدیــک هزار ناظــر داخلی، 

زیر مســئولیت کمیسیون رسمی 
برگزارکننده انتخابات، »انســتیتو 
الکتورال ناســیونال«، پیوســتیم 
و در نقاط حســاس مکزیک برای 

نظارت پخش شدیم. 
همســرم، نیما مشــعوف از طرف 
ان.دی.پــی. کانــادا، و ۳ نفــر از 
طرف کمیسیون انتخاباتی دولت 
کانادا و ۲ رهبر اتحادیه های بزرگ 
کارگری کانادا نیز حضور داشتند. 

جدیــد  اوضــاع  خوشــبختانه، 
سیاســی، شــرکت وســیع مردم و 
حضور بی سابقه ناظر ان بین المللی 
دست به دست هم دادند، و میزان 
خشــونت )۵ کشــته( و تقلــب در 
انتخابات نســبت به گذشته - به 
اســتناد آمار »انســتیتو الکتو رال 
ناســیونال مکزیک بســیار کاهش 

یافت.

- از انتخابات اکتبر حرف بزنیم؛ 

تهدید CAQ به اخراج تازه واردین 
در صورت عدم موفقیت در یک 
آزمون شهروندی و فرهنگی، 
مسخره است و عملی نیست.

PQ در 
ز  ـُ اپوزیسیون پ
ترقی خواهی 
میدهد، ولی 

در قدرت 
از خدمات 
اجتمایی 
می کاهد!

 CAQ برای جلب آرای 
اقشار کمترآگاه!، مردم را 
از ایمیگرنت ها می ترساند. 
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جمهور!... رئیس  بحران 
Represented by 

Jean Sébastien Boudreault (Lawyer) 

 is a student affairs manager and is a Canadian 
immigration consultant student

Michael Monfared

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
(across metro Langelier)
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

Since 2007

کلیه امور مهاجرتى
فدارل - کبک - استانى

مدیر امور دانشجویانمایکــل منفـرد
و دانشجوى رشته مهاجرت کانادا

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال

با کامى منفرد مدیر امور ایرانیان

1483 – 8552 (021)بدون هیچ پیش شماره

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران

         خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام 9204 550 514
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آیا  شمابین 16 تا 35 ساله هستید 
آیا در جستجوی کار هستید؟ 

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

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

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

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

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

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

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

www.cje-ndg.com

من بخشی از مقاومت در داخل دولت ترامپ هستم

۸ ســپتامبر - توضیحات تایمز: 
تایمز امروز کاری نادر انجام داده: 
انتشــار یک جســتار با نویســنده 
ناشــناس. ما ایــن کار را به دلیل 
درخواســت خود نویســنده انجام 
داده ایم؛ مقامی بلندپایه در دولت 
ترامپ کــه هویتش بر ما روشــن 
اســت و افشای آن، شــغل او را به 
خطر خواهنــد انداخت. به اعتقاد 
ما، انتشار این جســتار به صورت 
ناشناس، تنها راه رساندن این پیام 

مهم به خوانندگان ماست.
ریاســت رییس جمهــور ترامپ در 
معــرض آزمون قرار گرفته اســت، 
برخــالف دیگــر رهبــران مــدرن 
آمریکایی. موضوع فقط این نیست 
که وکیل ویژه او افشاگری می کند 
یــا بزرگنمایــی؛ یــا اینکه کشــور 
برپایــه رهبری ترامپ، شقه شــقه 
شــده اســت؛ یا حتی موضوع این 
نیست که بعید نیســت حزب او، 
با سقوطش کاخ را به اپوزوسیون 

ببازد.
مســئله ای که او نیز چندان پی به 
آن نبرده، این است که بسیاری از 
مقامات بلندپایه در حاکمیت خود 
او، سرســختانه از داخــل در حال 
خنثی کردن دســتورات و بدترین 

انحرافات او هستند.
من این جریان را می شناسم. من 

یکی از آنها هستم.
واضح تر بگویم، مقاومت ما، مشابه 
آن »مقاومــت« چپ نیســت. ما 
می خواهیم حکومت ما پیروز باشد 
و معتقدیم در حال حاضر بسیاری 
از سیاست هایش آمریکا را امن تر و 

کامیاب تر نموده است.
اما بر این اعتقاد هستیم که وظیفه 
اولیه ما، )وفاداری( به این کشــور 
اســت و رییس جمهور به گونه ای 
رفتــار می کند کــه برای ســالمِت 

جمهوری ما مضر است.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ما 
بســیاری از گماشــته های ترامپ، 
هم قســم شــده ایم کــه هــر آنچه 
که می توانیــم بــرای محافظت از 
انجام  دموکراتیکمــان  نهادهــای 
دهیم؛ همزمــان با اینکه اقدامات 
غلط آقای ترامپ را هر چه بیشتر 
خنثــی می کنیم؛ تا اینکــه دوره او 

تمام شود.
بی اخالقــی  مشــکل  ریشــه 
رییس جمهور اســت. هر کس که 

با او کار کرده باشــد، 
می داند که او به هیچ 

اصول اولیه ای
نیســت  پایبنــد 
کــه بــر مبنــای آن 

تصمیم گیری کند.
با اینکه رییس جمهور 
یــک  عنــوان  بــه 
ه  ا ی خــو ر جمهو

انتخاب شده است، وفاداری بسیار 
کمرنگــی بــه ایده آل هایی نشــان 
می دهــد کــه مدت هــای مدیدی 
محافظــه کاران  موردحمایــت 
بود: اذهــان آزاد، بازارهــای آزاد و 
افرادی آزاد. در بهترین حالت، این 
ایده آل هــا را به نمایش گرفته و در 
بدتریــن حالت، بی درنــگ به آنها 

حمله کرده است.
عــالوه بر بازاریابی انبــوه او از این 
مفهوم که رســانه »دشمن مردم 
است«، اقدامات ری جمهور ترامپ 
ضدتجارت و ضددموکراتیک است.

اشــتباه برداشــت نکنیــد. نقــاط 
روشــنی وجود دارند کــه اقدامات 
منفــی تقریبــا مــداوم حاکمیــت 
نمی توانــد آنهــا را از بیــن ببــرد: 
اصالحات  موثــر،  مقررات زدایــی 
مالیاتی تاریخی، ارتشی کارآمدتر و 

چیزهایی از این دست.
اما این موفقیت ها به چیزی جدای 
از شــیوه رهبــری رییس جمهــور 
تبدیــل شــده اند و نه اینکه ناشــی 
از آن باشند؛ شــیوه رهبری تند و 
بی پروا، دشمن ساز، کم اهمیت و 

غیرموثر.
از کاخ سفید تا بخش های اجرایی 
و نمایندگی ها، تمام مقامات ارشد 
به صورت خصوصی به ناباوری هر 
روزه خــود به ایده هــا و کنش های 
فرمانــده ی ارشــد، اذعــان دارند. 
تمام تالش بیشتر آنها بر این است 
که عملکرد خــود را از توهمات او 

جدا سازند.
خــارج  موضــوع  از  او  جلســات 
می  شوند و او به بیهوده گویی های 
تکراری می افتد و کنش های بدون 
تعقل او به تصمیمات خام، مبتنی 
بــر اطالعــات غلــط و در نتیجــه 
بی مالحظه ای می رسد که به ناچار 

باید برگشت بخورند.
اخیرا یکی از مقامات، دلگیر از یکی 
از جلســات رییس جمهور در کاخ 
ســفید، کــه در آن رییس جمهــور 

تصمیمــش را که یک هفته پیش 
گرفته بــود، درباره یک سیاســت 
کالن عــوض کرد، بــه من گفت: 
»بــه معنــای واقعی کلمــه، هیچ 
معیــار تشــخیصی وجود نــدارد. 
ممکن اســت او دقیقه بــه دقیقه 

نظرش را عوض کند.«
ایــن دم دمی مزاج بودن، 
اگر،  بــود  نگران کننده تر 
خرج قهرمان های نامعلوم 
کاخ  بیــرون  و  درون 
ســفید نمی شــد. بعضی 
از دســتیاران او توســط 
رســانه به صورت تبهکار 
نشــان داده شــده اند. اما 
خصوصــی،  عرصــه  در 
آنها تا حد بســیار زیادی 
توانســته اند تصمیمــات 
ِوســت  در  کــه  را  بــدی 
وینگ )ســاختمان دفتــر اجرایی 
رییس جمهــور( گرفته می شــود، 
دور کنند. هر چند روشن است که 

همیشه هم موفق نبوده اند.
بحرانــی،  عصــر  ایــن  در  شــاید 
ایــن دل ســردکننده باشــد، امــا 
آمریکایی ها باید بدانند که بزرگانی 
نیز در آنجا حضور دارند. ما کامال 
می دانیــم چه اتفاقــی در حال رخ 
دادن اســت. و مــا در تالش برای 
انجام چیزی هســتیم که درســت 
اســت؛ حتی وقتــی دونالد ترامپ 

تمایلی به آن ندارد.
نتیجه ریاســت جمهوری دوشقه 

است.
سیاست خارجی را در نظر بگیرید: 
در عرصــه عمومــی و خصوصــی، 
بــرای  ترامــپ  رییس جمهــور 
خودکامه هــا و دیکتاتورها برتری 
بیشتری قائل است؛ مثل والدیمیر 
پوتیِن روسیه و رهبر کره شمالی، 
کیم جونــگ اون و تمایل کمتری 
به بندهایی که ما را به ملل متحِد 
هم عقیده متصل می کند، نشــان 

می  دهد.
مشــاهده گراِن دانا بــا این وجود، 
بــه این مســئله دقــت کرده اند که 
بقیه حکومــت در مســیر دیگری 
حرکــت و عمل می کند. مســیری 
که در آن کشورهایی مانند روسیه 
به دلیل دخالــت بی جا فراخوانده 
شــده و مجازات شدند و مسیری 
که همکاری با همتایان در سراسر 
جهان به مانند متحدان اســت تا 
اینکــه به طــور مضحکــی، رقیب 

فرض شوند.
در مورد روســیه، به عنوان مثال، 
اخــراج  مخالــف  رییس جمهــور 
بســیاری از جاســوس های آقــای 
پوتین، به مثابه مجازات مسموم 
کردن جاسوس ســابق روسیه در 
بریتانیا بــود. هفته ها از کارمندان 
ارشــد شــکایت می کرد کــه اجازه 
دادنــد که او در تقابل بیشــتری با 

روسیه قرار بگیرد و سرخورده شده 
بود از اینکه ایاالت متحده کشوری 
را بــه دلیل رفتارهــای رذیالنه اش 
تحریم می کند. اما تیم امنیت ملی 
او می داند کــه چنین رویکردهایی 
باید اتخاذ شوند تا مسکو را الجرم 

پاسخگو کنند.
این وظیفه به اصطــالح دولت در 
عمق نیســت. این وظیفــه دولت 

مستقر است.
با توجه به عدم ثباتی که بســیاری 
شــاهد آن بوده انــد، زمزمه هــای 
اولیــه ای در کابینه وجود داشــت 
راجع به متمم بیست و پنجم قانون 
اساســی، کــه پروســه ای پیچیده 
را بــرای عــزل رییس جمهــور آغاز 
می کرد. اما هیچکس نمی خواست 
به یک بحران ســاختاری ســرعت 
ببخشد. بنابراین ما هر چه بتوانیم 

انجام خواهیم داد تا حکومت را به 
مســیر درســت هدایت کنیم تا به 

این راه یا دیگری، خاتمه یابد.
مسئله بزرگ بالیی نیست که آقای 
ترامپ بر ســر ریاســت جمهوری 
آورده اســت، بلکــه این اســت که 
ما به عنوان یک ملــت به او اجازه 
داده ایم، چه بالیی سرمان بیاورد. 
مــا با او ســقوط کرده ایــم و اجازه 
داده ایم گفتمانمان از تمدن خالی 

شود.
ســناتور جان مک کین به بهترین 
شــکل ایــن را در نامــه آخــر خود 
بیان کرده است. همه آمریکایی ها 
باید به گفته  هــای او توجه کنند و 
قبیله گرایی را با هدف واالی اتحاد 
از طریــق ارزش های مشــترکمان 
و عشــق به این ملــت بزرگ، کنار 

گذارند.

ما دیگر هیچ وقت سناتور مک کین 
را کنارمــان نخواهیم داشــت. اما 
همیشه مثال او در ذهنمان خواهد 
بــود –قطب نمایــی بــرای بازیابی 
افتخــار و احترام به زندگی عمومی 
و گفتگوی ملی مان-. ممکن است 
آقــای ترامپ از چنان انســان های 
شــریفی بترســد، اما ما باید آنها را 

حرمت گذاریم.
مقاومتی خاموش در حاکمیت میان 
افــرادی وجود دارد که می خواهند 
کشورشان بهترین باشد. اما تفاوت 
واقعی هر روز توســط شهروندان، 
فراتــر از سیاســت ها ایجاد خواهد 
شــد، از جناح فراتر خواهد رفت و 
برچسب ها را کنار خواهد افکند، به 

عشق یک کلمه: آمریکایی ها.
برگردان: مهسا صباغی

من با 
رییس جمهور کار 
می کنم، اما صرفا 
همکار او هستم و 
سوگند خورده  ام 

که بخشی از 
دستورات و 

بدترین احنرافات 
او را خنثی کنم.
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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

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 1300 دالر 

جمهوری جهل...

تغذیه از جهل برای بقای حکومت
نقاط قوت جمهوری اســامی که 
باعث شــده این رژیم حدود چهار 
دهه دوام بیاورد چیســت؟ یکی از 
آنها و شــاید مهم تریــن آنها نادانی 
اســت. هرجا پای جهــل و نادانی 
درمیان باشد، همان جا جمهوری 
اســامی تاسیســات درست کرده 
و چادر زده اســت. ایــن نادانی که 
در حوزه هایــی میــان حاکمــان و 
بخش ها و اقشاری از مردم مشترک 
است، در چهار قلمرو به خوبی قابل 

تبیین است: 
• باور به نظریه  توطئه در سیاست، 

• فقه باوری در حوزه  دین، 
• غرب ستیزی در روابط خارجی و 
• خودویژه پنداری در قلمرو اخاق 

و روابط اجتماعی. 
متاســفانه بخش هایــی از جامعه  
ایران به دلیل احســاس غرور ملی 
و خودبرتربینی ای کــه دارند، این 
جهل فراگیــر را نمی بینند یا بدان 
بی توجهی می کنند و خود را درحالی 
فره مندتریــن  و  باهوش تریــن  از 
ملت هــا تلقی می کنند کــه نه تنها 
یک رژیم جهل را چهار دهه تحمل 
کرده اند، بلکه میلیون ها نفرشان از 
خانه بیرون می آیند و به روحانیون 
کــه  اســام گرا  غیرروحانیــون  و 
مســئول فاکت و ذلت آن هایند، 

رای می دهند.
روحانیت شیعه از این جهل تغذیه 
می شــود و بــرای فریــب مــردم و 
ســوار شــدن بر آن هــا، این جهل 
را مغفــول می گذارد و بــه رواج آن 
کمک می کند. در هر چهار قلمرو، 
روحانیون بیشترین امتیاز را از آن 

خود می سازند.
•

توطئه باوری
حکومت جهل، قلیان کشی جوانان 
را بــه توطئه  ســعودی ها نســبت 
می دهد )باشگاه خبرنگاران جوان، 
۱۵ خرداد ۱۳۹۵(، بارش کم باران 
را به ابردزدی همســایگان )رییس 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور، 
خبرآناین، ۱۱ تیر ۱۳۹۷( و دیدار 
فائزه هاشمی با بهاییان را به توطئه  
غربی هــا: »حرکــت آن زنــی که با 
بهاییان عکس می گیرد و شبکه های 
بزرگ استکباری روی آن، این قدر 
مانــور می دهنــد، در طــی پــروژه 
نفوذ است و به عنوان یک شخص 
اطاعاتــی، یک جایی گفتــم این 
زن قطعًا مأموریت داشته است.« 

)وزیر اطاعات دولت احمدی نژاد، 
تابناک، ۱۵ خرداد ۱۳۹۵(. کسانی 
که چنین نســبت هایی می دهند، 
حتما نمی دانند چرا جوانان قلیان 
می کشــند یا ایران کم باران اســت 
یــا فائزه بــه دیدار هم بنــدی خود 

می رود.

ایــن حکومــت هرچه را نپســندد 
مخــدر،  مــواد  داعــش،  )مثــل 
مهمانــی خصوصــی، بی حجابی، 
عقب ماندگی اقتصادی، طاق( به 
بیگانه نســبت می دهد تا ماشین 
ســرکوبش را روغنکاری و از خود، 
سلب مسئولیت کند و دشمنی با 
بیگانگان غیرخودی را افزون سازد 
)دول روسیه، چین، کوبا، ونزوئا، 
کره شمالی و باروس خودی اند(. 

ماشــین ســرکوب در جمهــوری 
اسامی با دســتگاه های تبلیغاتی 
رژیم، به خوبی پشتیبانی می شود؛ 

اما سرکوب 
۱( بــا اتصــال سرکوب شــدگان به 

خارج کشور، 
غیردینــی  و  غیراخاقــی  بــا   )۲
رفتارهــای  معرفی کــردن 

سرکوب شده، و 
۳( بــا ضدایرانی معرفی کردن آنها، 
توجیه و بدان مشروعیت بخشیده 

می شود.
علی خامنه ای برای پیشــگیری از 
وقوف برخی از مخاطبان دستگاه 
تبلیغاتی نظام بــه جهل آلود بودن 
نظریه  توطئه، نقد نظریه  توطئه را 

نیز توطئه می داند: 
عمیــق،  دشــمنی های  »انــکار 
مستمر و واضح آمریکا با جمهوری 
اســامی و ملت ایــران، توطئه ای 
است برای کاهش حساسیت ها در 
مقابل شیطان بزرگ.« )۱۴ خرداد 
۱۳۹۵( اســاس نظریــه  توطئــه، 
جهــل بــه روابــط علــی و معلولی 
در عالــم واقــع )وارونــه و از جای 
خود به درشــده دیدن روابط میان 
پدیده ها، رسیدن از نتیجه به مقدم 
و تالــی، به جای رســیدن از مقدم 
و تالــی به نتیجــه(، نادیده گرفتن 
مســئولیت فــردی و اجتماعی، و 

میزان جهل ما به این امور است.
کســانی که از نظریــه توطئه علیه 
حکومت استفاده می کنند، متوجه 
نیســتند که حکومت در اســتفاده 
از این »ســاح مبتنی بــر جهل« 

موفق تــر از مخالفان بوده اســت. 
نســبت دادن آخوندها به انگلیس 
)به جای تمرکز بر جنایات، فسادها 
و فریب کاری های آن ها(، تاسیس 
جمهــوری اســامی در کنفرانس 
گوادلــوپ )به جای تمرکز بر جهل 
و نادانــی مــردم ایــران و اعتمــاد 
بی دلیلشان به روحانیت و باورهای 
سنتی و خیالی آن ها( یا تداوم آن به 
حمایــت دول خارجی، در تحریک 
مردم علیه حکومت موفق نبوده؛ 
اما نسبت دادن مخالفان به دشمن 
خارجــی یا ســخن گفتن از توطئه 
برانــدازی، هــر روزه بــه حکومت 
کمک کرده به طور موثری سرکوب 

مخالفان را موجه جلوه دهد.
•

فقه قبایل عرب برای جامعه  
ایران

روحانیون از فقه تحت عنوان علم 
یاد می کنند، اما باور به فقه موجود 
به عنــوان راه حل همه  مشــکات 
بشــری و راه ســعادت بشر، فقط 
مبتنــی اســت بــر جهل بــه عالم 

پیرامون. 
کسانی که دستورات زندگی مربوط 
به ۱۴۰۰ ســال قبل یک قبیله در 
عربستان سعودی را به دستورات 
الهــی ارتقا داده و معیــار و ماک 
زندگی سعادتمند در همه  زمان ها و 
مکان ها می دانند، تنها جهل خود 

را به 
۱( تحوالت ۱۴۰۰ سال گذشته، 
۲( ویژگی های بومی هر منطقه و 

۳( دنیوی بودن دین، 
بیان می کنند. 

به نمونه هایی از ناهمخوانی فقه و 
جامعه  امروز ایران اشاره می کنم. 

کسانی که برای ایرانیان چهارماه از 
ســال را ماه حرام اعام کرده اند و 
تغییراتی در قوانین مبتنی بر احکام 
شــرع در این چهارمــاه می دهند، 
نمی داننــد کــه بــرای ایرانــی این 

چهارماه بی معناست. 
کســانی که دیه  انســان ها را برای 
جوامعی که رنگ شتر را در عمرشان 
ندیده اند، با شتر حساب می کنند، 
تنها بی توجهی خود را به ضرورت 
رابطه  میــان قوانین و دســتورات 
زندگــی بــا عالــم پیرامــون اثبات 
می کننــد. کســانی که دســتورات 
محتمل و منســوب به چهارده نفر 
را بر عقل بشــری در همه  زمان ها 
و مکان هــا ترجیح می دهند، تنها 

نادیده گرفتن دستاوردهای عقل و 
علم بشری را به نمایش می گذارند.

•
غرب ستیزی

هویت گرایــی و بومی گرایــی )که 
بــه وارداتــی بــودن  البتــه کاری 
اســام نــدارد(، غرب ســتیزی و 
نگاه به شــرق حکومــت به عنوان 
دنبالــه  این گونــه ایده هــا در دهه  
پنجاه )با مبشــرانی مثــل نراقی و 
شــایگان و شریعتی از روشنفکران 
ســکوالر و مذهبی(، مبتنی است 
بــر جهل به معرفت عام انســانی و 
جهل نســبت به غــرب و جهل به 
تاریخ ایران. روحانیون ایران هرجا 
جــای پایی از جهل یافته اند، آن را 

آگراندیسمان کرده اند.
غرب ستیزی در ایران موجب جهل 
به دنیای پیرامون، جهل به علم و 
جهل به دســتاوردهای چند قرن 

اخیر شده است. 
به دلیــل همیــن جهل اســت که 
رهبر جمهــوری اســامی ایران و 
فیلسوف دولتی جمهوری اسامی 
)جوادی آملی( غربیان را وحشــی 
می خوانند. کســانی که غربیان را 

وحشی می خوانند، باید به همه  آثار 
سینمایی، ادبی، نمایشی، تجسمی 
و معمــاری غرب، دســتاوردهای 
علمی و فنی جوامع غربی و قوانین 
و سیاســت گذاری هایی کــه همه 
در خدمت جامعه  بشری بوده اند، 

جاهل باشند.
•

خودویژه پنداری
این که فرد یا گروهی تصور کند که 
در عالم وجــود دارای ویژگی هایی 
اســت کــه همــه از آن محروم اند، 

مبتنی بر جهل است. 
اصوال نژادپرستی )آن هم براساس 
توهم تنوع نژادها درحالی که فقط 
یک نژاد وجود دارد: نژاد انسانی(، 
قوم پرستی و دین پرستی )به معنای 
برتــری یک قوم و اهل یک دین بر 
اقوام و باورمندان به ادیان دیگر(، بر 
این مبنای جهل آمیز استوار است 
که گروهی با برتری زاده می شوند 
)ژن خوب یا ضریب هوشی باالتر( 
یــا با تعلق به یک گروه، بر دیگران 
برتری پیدا می کند. کسانی که خود 
را علی رغم همه  جنایات و فسادها 
و تخلفات و جرایم مرتکب شده، در 

مقام مقدســان و معصومان جای 
می دهند، تنها جهل خود به شعور 
دیگران را پنهــان می کنند. جهل 
به فرایندهــا و روندهای اجتماعی 
داخــل کشــور، ناشــی از همیــن 
ویژه پنداری است. وقتی ویژگی ای 
خــاص از دین و قوم و نژاد حاصل 
شود، دیگر نیازی به گفتار و پندار 

و کردار نیک نیست.
هم جامعه به تعاریف و مداحی های 
توخالی احساس نیاز می کند و هم 
حکومت این کاالهــا را عرضه می 
کنــد: »جوانان ما معجزه ســازان 
تاریــخ  و  اســامی  انقــاب 
ایران اند.« )دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در همايش بســیج 
دانش آمــوزی، تابنــاک، ۲۲ تیــر 
۱۳۹۶( قدرت بخشــی توهمــی و 
خیالی همیشه بخشی از ابزارهای 
حکومت های تمامیت خــواه برای 
بسیج بازندگانی است که قرار است 
تنها از این مســیر، احساس کنند 

کسی هستند.
منبع: ایران اینترنشنال 
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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: 

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

یادواره... 
دانشمند کم نظیری که باید 
از نو شناخت

ف. م. سخن
احسان یارشاطر در سن ۹۸ سالگی 

درگذشت.
ســوال این اســت کــه ایــن همه 
احســاس خســارت برای از دست 
دادن مــردی که عمر طبیعی اش 
را کــرده و بــا به جا گذاشــتن آثار 
بســیاری، وظیفه اش را نسبت به 
فرهنگ و مردم ایران انجام داده از 

چه رو ست؟
پاسخی که می توان داد این است: 
مــی  هنــوز  یارشــاطر  احســان 
توانســت، یا ما انتظار داشتیم که 
بتوانــد، آثــار گرانقدر دیگــری در 
جهت شناســاندن فرهنــگ ایران 

زمین بیافریند.
انســان هایی هســتند که عمری 
طوالنــی دارند و کم ترین بهره ای 
به جامعه نمی رســانند. اشخاصی 
کــه فقط بــه فکر خود هســتند و 
امکانــات مــادی و معنوی شــان 
تنها صرف خودشــان و آشنایان و 
دوستان شان می شود. اینان، بود 
و نبود شان برای جامعه یک سان 
اســت و از دســت دادن شان هیچ 

خسارتی به جامعه نمی زند.
اما انســان هایی هم هستند که از 
نظر کّمی، تعدادشــان زیاد نیست 
اما »هر لحظه« از عمر شریف شان 
مصروف تولید اثری جدید که مفید 

بــه حال جامعه اســت 
مــی شــود. از دســت 
دادن ایــن ها حتی در 
ســنین باال، خسارتی 
ســت که جامعه با شّم 
طبیعی خود وارد شدن 
آن بــر پیکــر خویش را 

احساس می کند.
در چند روز گذشــته، 
آن چه فراوان از آن نام 
برده شد، »ایرانیکا«ی 

حاصل تالش و مدیریت یارشاطر 
بود.

»ایرانیکا«یی که نســخه ی چاپی 
آن بــرای خریدن گران اســت ولی 
نسخه ی اینترنتی اش، به رایگان 
در اختیار جویندگان و کاوشــگران 
در عمیق ترین الیه های فرهنگ 
ایران اســت. بــا وجــود در اختیار 

بــودن ایــن اثــر اســتثنایی و بی 
همانند، متاسفانه تعداد استفاده 
کنندگان و مراجعه کنندگان به آن 
بســیار اندک است و این بی دلیل 

نیست:
•  اول ایــن که مفاد این کتاب به 

انگلیسی ست
•  دوم ایــن که مفــاد این کتاب، 

تخصصی ست.
به عبارتی مقاالت این دائرةالمعارف 
بــه کار هــر کســی نمــی آیــد ولی 
متاســفانه به کار آن ها هم که می 
آید، رد و اثری از مراجعه شــان به 

آن نیست.
تنها می توان گفت که دائرةالمعارف 
هایی مثــل »دائرة المعارف بزرگ 
اسالمی« در مقاالت اش از ترجمه 
ی مقاالت ایرانیکا استفاده کرده و 
بدین نحو صحت و درستی مقاالت 
ایرانیــکا را مــورد تایید قــرار داده 

است.
اما احســان یارشــاطر فقط خالق 
ایرانیکا نبــود و این کار، یگانه کار 

مهم و با اهمیت او نبود.
کارهایی که یارشــاطر انجام داده 
بســیار اســت ولــی دو کار عمــده 
کــه  گرفتــه  صــورت  او  توســط 
متاسفانه در نوشته های سوگوارانه 
ی بعد از درگذشــت اش، کمتر به 

آن ها اشاره شده است:
•  اول، تاسیس »بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب« در 

سال ۱۳۳۳ است. 
این انتشــاراتی منتشــر 
کننده ی آثــار درجه ی 
یــک جهانــی در قالبی 
حرفه ای و بسیار دلپذیر 
بــود و پایــه و مایــه ای 
داشــت برای انجام یک 
کار جدی و حرفه ای در 
زمینه ی ترجمه و تولید 
کتاب. در باره این انتشاراتی دیدم 
که در چند جا صحبت شده است و 

اشاراتی بدان رفته است.
•  دوم -کــه متاســفانه ندیدم در 
جایــی درباره اش صحبت شــود، 
در شناســاندن  یارشــاطر  نقــش 
اهمیــت کتاب و کتــاب خوانی، و 
تشویق مردِم دوستدار فرهنگ به 

کتاب خواندن بوده است. 
این تشــویق با معرفی کتاب های 
خوب و پر محتوا و نیز نگاه انتقادِی 
به قوِل خوِد یارشاطر »دلیرانه« به 

کتاب های موجود بوده است.
ایــن کار با بــه راه انداختن کلوب 
کتاب در سال ۱۳۳۶ -یعنی حدود 
۶۰ سال پیش- آغاز شد که ادامه 
اش به انتشار نشریه ی »راهنمای 

کتاب« منجر گردید.
صاحب امتیاز این مجله ی مفید، 
و حتــی نســبت بــه زمانــه ی ما، 
مدرن، احســان یارشــاطر بود که 
اگر چه به خاطر مشغله های علمی 
اش، مدیریت اصلــی آن را به ایرج 
افشار ســپرده بود ولی مقاالتی در 
این نشــریه منتشــر می کــرد، که 
هنوز هم خواندنی و تازه است، به 
عبارتــی اگر چند نــام و تاریخ را از 
ایــن مقاالت حذف کنیم، انگار که 
این مطلب به وســیله ی نویسنده 
ای دانشــمند و آینده نگر در زمان 
ما -در سال ۱۳۹۷- نوشته شده 

است.
اولین شماره ی راهنمای کتاب در 
بهار ۱۳۳۷ منتشــر شد و در طول 
زمانــی کوتــاه به چنان شــهرت و 
اعتباری رســید که تعداد صفحات 

آن چند برابر شد.
در تابســتان ۱۳۳۷، و در دومیــن 
شــماره ی مجلــه ی »راهنمــای 
کتاب«، یارشــاطر ســر مقاله ای 
با عنــوان »منطق فرســودگان« 
منتشر کرد و لّب کالم را در باره ی 
کتاب و کتابخوانــی و نقد، در این 

مقاله ی کوتاه بیان کرد:
»در انتقاد کتــاب، پس از دانائی و 
انصاف، آنچه مایهء کار منتقد است 
شجاعتی است که ویرا بحْق گفتن 
دلیر می کند. اما در کشــوری که 
مردم آن از دیرباز حْق گفتن را اگر 
موجب آزردن خاطری شود دور از 
خردمندی شمرده اند، کوشش در 
رایج ساختن انتقاد صریح، خود را 
بدشواری افکندن است. با آنکه در 
صفحات آثار ادبی ما، نام راستی و 
دلیری بلند است و سخن ریاکاران 
نیز از تشویق صراحت و حق گوئی 
خالی نیســت، درســی که اجتماع 
مــا می آمــوزد درس حق نهفتن و 
بزدلی اســت. ایــن درس چنان در 
خاطرها جایگزین شــده و منطق 
مــا را در گرو خود کشــیده اســت 

که بســیاری از 
مردمان »پخته 
آن  از  دانــا«  و 
ای  فلســفه 
پرداختــه اند و 

در خلــوت، بیــاران و عزیزان خود 
می آموزند، مبادا حکمت نیازردن 
دوستان و مدارا با دشمنان و گریز 
از گفتن چیزی که بر خاطری گران 
بیاید و خصومت بر انگیزد، پوشیده 
بماند و آن عزیزان در جائی که آتش 
شــوق همــت را تیز کنــد و زیبائی 
راســتی اندیشــه را بفریبــد چیزی 
بگویند که شــیوهء مردم خردمند 

نیست و آنگاه زیان ببرند....«
و بر این اســاس، یار شاطر و ایرج 

احسان یارشاطر، 

افشار نشــریه ای بنیان نهادند که 
همین راه و رسِم دلیری را در طول 
حیات ۲۰ ساله ی خود مبنای کار 
ش قرار داد و از مردمان خواســت 
تا بر خالف 
های  آموزه 
کــه  قدمــا 
بــه  مایــل 

حقیقــت 
گویــی و دلیری بــه خاطر رنجش 

دوستان نبودند تجدید نظر کنند.
مــن دوره ی کامــل ایــن مجله را 
صفحــه به صفحه نگاه کــرده ام و 
مطالب بسیاری از آن را خوانده ام. 
این مطالب گاه چنان پر شور و جان 
دار بــود که مِن خواننده از شــدت 
هیجان، بــا صدای بلند آفرین می 
گفتــم و تو گویی موضوعی در باره 

ی مساله ای امروزی می خوانم.
کامــل  ی  دوره  خوشــبختانه، 

ایــن نشــریه ی گرامــی، به همت 
»انتشارات سخن« منتشر شده و 

در اختیار عالقمندان است. 
بی هیچ اغراقی می توان گفت که 
ورق زدن این نشــریه و مطالعه ی 
مطالب آن، هر اهل فرهنگی را به 
ذوق مــی آورد و امکان ندارد که تا 
جلــد پایانــی آن را ندیــده، آن را از 

دست بگذارد.
آری. کار بزرگ یارشــاطر و همراِه 
کوشا و دانای او، ایرج افشار، آگاه 
کــردن مردم از مســائلی بــود که 
همین امروز هم برای ما از اهمیت 
درجه ی اول برخوردار اســت. اگر 
حــرف های این بزرگان شــنیده و 
فهمیده می شد، امروز به مصیبت 
و فاجعــه ی تیــراژ ۵۰۰ جلــدی 
در کشــور ۸۰ میلیــون نفری مان 
برخــورد نمی کردیم و سرنوشــت 
کشــورمان هــم اینی نمی شــد که 

اکنون هست.
احســان یارشــاطر از خانــواده ای 
بهایــی بــود، و بــه همیــن دلیل 
مورد غضب حکومت اسالمی قرار 
گرفــت. چیــزی که کمتــر در باره 
ی یارشاطر می دانیم، قتل فجیع 
خواهر محترم او، نورانیه یارشاطر 
بــه دســت متعصبــان مذهبی در 
تابستان سال ۱۳۶۰ یعنی دو سال 
بعــد از پیروزی انقــالب نکبت بار 
اسالمی بود که از نظر فجیع بودن 

کم نظیر بود.
بــا این حــال احســان یار شــاطر 
کمترین کدورتی از مردم و عوام به 
دل نگرفت و تا جایی که توانســت 
در جهــت آگاهــی بخشــیدن بــه 
همین مردم تالش و کوشش کرد.

یادش گرامی باد.
  •

برخی از 
انسان ها 
به تنهایی 
بار عصری 
را به دوش 
می کشند. 

احسان یارشاطر: وطن من آنجاست 
که بتوانم برای ایران کار کنم!

مردی که زبان فارسی 
وطنش بود...

وال استریت ژورنال، پرفروش ترین روزنامه جهان
اســتریت  »وال 
کــه  ژورنــال« 
نخســتین نسخه 
آن ۱۲۹ سال قبل 
در تاریخ ۸ ژوئیه 
میــالدی   ۱۸۸۹
به چاپ رســید، 

یکی از مهم ترین و پرنفوذترین 
اقتصــادی- روزنامه هــای 

سیاســی در جهــان محســوب 
می شــود و دفتر مرکــزی آن در 
خیابان وال اســتریت در شــهر 
نیویــورک ایاالت متحــده واقع 
شده است. وال استریت ژورنال 
با ۲میلیون و ۲۲۷ هزار نسخه 
در روز پرتیراژ تریــن روزنامه در 
امریکا محســوب می شــود که 
همچنــان پس از گذشــت یک 
قرن تجــارت جهانی را موضوع 

اصلی خود قرار داده است.
این روزنامه به صورت همزمان 
در سراســر دنیا توزیع می شود 
و بــرای ایــن کار چاپخانه های 
بزرگ در آسیا و اروپا در اختیار 

است  گرفته 
تا در نخســتین ســاعات صبح 
به وقت محلی در نقاط مختلف 
جهان در اختیار مخاطبان قرار 

گیرد. 
عالوه بر تیراژ کاغذی، ســایت 
اینترنتی روزنامه ۱.۲۷ میلیون 
دارد  روز  در  فعــال  مخاطــب 
کــه تمامــی آنها حق اشــتراک 
پرداخت کرده اند تــا اخبار را از 
این منبع به صورت مســتقیم 

دریافت کنند. 
مهم تریــن رقیب وال اســتریت 
در این زمینه فایننشــال تایمز 
است که در شهر لندن به چاپ 
می رسد و عنوان دومین روزنامه 
پرفــروش جهــان را در اختیــار 

گرفته است. 
»داو  شــرکت 
جونــز« مالک 
روزنامه  قبلــی 
اســتریت  وال 
 ۲۰۰۷ ســال 
میــالدی ایــن 
بــه  را  مرکــز 
قیمت ۵ میلیارد دالر به شرکت 
»نیوز کورپوریشن« به مالکیت 
»روبرت مرداک« واگذار کرد و 
این روزنامه همچنان زیر نظر او 

به چاپ می رسد.
وال اســتریت ژورنــال به دنبال 
موفقیت هــای خــود چندیــن 
زیرمجموعه رسانه ای را در خود 
جای داده است که از مهم ترین 
آنها می توان به نشریه جهانی آن 
با موضوع اخبار لوکس و شیوه 

زندگی اشاره کرد. 
این نشــریه نیز هم اکنون جزو 
پرفروش تریــن هفته نامه هــای 

جهان محسوب می شود.
)منبع: روزنامه ایران(
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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

حدیت غربت...  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

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( 
)

»ناگفته« ی ناظری ها به دور جهان می رود 
پــس از اجــرای تــور »ناگفته« در 
ایــران و بعد از گذشــت ۴ ســال از 
آخریــن کنســرت های بین المللی 
زودی  بــه  کانــادا  در  ناظری هــا 
کنســرت استاد شــهرام ناظری و 
حافــظ ناظــری به همــراه بزرگان 
موسیقی جهان در ۵ شهر کانادا به 

اجرا درخواهد آمد.
برگــزاری  کننده هــای  تهیــه 
کنسرت ها که خود از سمت داران 
کانــادا  هنــری  فرهنگــی  مراکــز 
هســتند، چندیــن ماه اســت که 

تدارکات اجرای این کنســرت ها را 
در معتبرتریــن ســالن های کانادا 

انجام داده اند.
ناظری هــا امیــدوار هســتند که با 
اجرای این کنسرت ها بتوانند اشعار 
موالنا را با موسیقی ای که تلفیقی 
از شــرق و غــرب اســت بــه گوش 
جهانیان رســانده و قــدم کوچکی 
جهت معرفی بیشتر فرهنگ و هنر 

باستانی و اصیل ایران بردارند.
این کنسرت ها در تاریخ ۱۳ اکتبر 
از شــهر »اتاوا« آغاز خواهد شــد، 

در شــهر های مونتــرال، تورنتو و 
کلگــری ادامه پیدا کــرده و در ۲۸ 
اکتبــر در ونکوور بــه پایان خواهد 

رسید.
آلبوم »ناگفته« در ایران پارسال به 
مدت ۸ ماه جزو پرفروش ترین های 
موســیقی بوده اســت و همچنین 
تــور »ناگفتــه« پرمخاطب تریــن 
تور کنســرت ســال ۹۶ محسوب 

می شود.

•

 سه سال پس از طالق کانادایی...
زن ایرانی همچنان اسیر قوانین شرع در ایران

به نقــل از CBC: فریبا ناصر، زن 
ایرانی ســاکن بریتیــش کلمبیا به 
دلیــل امتناع همســر ســابق اش 
از پذیــرش طالق و جدایی شــان 
علیرغم گذشت ۳ ســال از نهایی 
شــدن طالق کانادایی، همچنان 

اسیر قانون عقد اسالمی است. 
فریبــا ناصــر بــدون بــه رســمیت 
شناخته شدن طالق اش در ایران 
نمی تواند بــرای مالقات با مادر و 
خواهرش بــه ایران بازگــردد، زیرا 
نگران اســت که شوهر سابق اش 

مانع بازگشت او به کانادا بشود.
طبق قوانین شرع در ایران، فقط 
مــردان حــق طــالق دارنــد و می 
توانند همسر را از حق سفر محروم 
کنند. از آنجایی که ناصر همچنان 
از نظر قوانین ایــران متاهل تلقی 
می شود، همسر سابقش می تواند 

مانع خروج او از ایران بشود.
فریبــا ناصر در مصاحبــه ای که از 
آپارتمانــش در بارنابی انجــام داد 

گفت: »من فرد آزادی نیستم!« 
او در بریتیش کلمبیا با پسر و دختر 
۱۲ و ۱۴ ساله اش زندگی می کند. 
ناصر می افزاید:»علیرغم گذشت ۶ 
سال از خاتمه زندگی زناشویی ام، 
هنوز اختیار و کنترل زندگی ام را در 

دست دارد.« 
وکالیــی که با موارد مشــابه خانم 

ناصر روبرو می باشــند، می گویند 
کــه او اولیــن زن ایرانــی ســاکن 
کانادا نیست که در ثبت طالق در 
زادگاهش دچار مشکل شده است. 
مورد فریبا ناصر، محدودیت هایی 
کــه دادگاه هــای مدنی کانــادا در 
خصوص ازدواج های غیرکانادایی 
با آن ها روبرو هستند را آشکار می 
کند. لینا یوســفی، وکیل خانواده 
گفت: »وقتــی در خارج از کانادا با 
فــردی ازدواج می کنیــد، قوانین 
کانــادا تنهــا تا حــدودی قــادر به 

حمایت از شما می باشند.« 
فریبا ناصــر و آرمین کریمی نیا در 
سال ۱۹۹۴ در ایران ازدواج کردند 

و در ســال ۲۰۰۴، پــس از اینکــه 
کریمی نیــا بورســیه تحصیلی در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا را دریافت 

کرد به کانادا نقل مکان کردند. 
خانــم ناصــر گفــت: »ما عاشــق 

همدیگر بودیم.« 
فریبا ناصر در ســال ۲۰۱۲، پس از 
جدایی از همسرش به آپارتمانی ۳ 
خوابه در بارنابی نقل مکان کرد. او 
ادعا می کند که کریمی نیا در سال 
های آخر زندگی زناشویی شان، به 
او خیانت کرده، با خشونت با وی 
رفتار می کرد و او را در حضور بچه 
ها مورد ضرب و شــتم و حمالت 

لفظی قرار می داد.

»وکیل ام گفت که نباید 
به ایران بیایی!«
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صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

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

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

ما..  ایران 

»ایمان به انسجام«
ملت ایران در این تصور که به تنهایی قادر نیست از پس مال و آخوند و 
حکومت بیابانی اش بر آید، به نوعی در »کمای فکری« فرو رفته و توان 

به هوش آمدن را ندارد.
ملــت ایــران از آنــرو کــه عدیــده 
جنبش های سیاسی اجتماعی اش 
به بن بســت خــورده اســت، مدام 
بــا خــودش مقابلــه می کنــد تــا 
بخودش تفهیم کنــد که هر زوری 
را زورآزمایی کرده و دیگر مقاومت 
و مقابلــه و پیشــروی  بیشــترش 
بی حاصــل اســت! او در عوض به 
معجزه و مداخله خارجی دل بسته 
بــر  انداختــه  را  مبــارزه  و  اســت 
دوش های نازک جمع قلیلی جوان 
مبارز که در انتهای راه، به بن بست 

زندان های تاریک می خورند!
ملــت ایران هنوز بــه این حقیقت 
شگفت نرسیده که شکوه  و زجه های 
درون پستو، راه به گوشی نخواهند 
برد؛ طومــار زمین خوردن هایش، 
دل کسی را به رحم نخواهد آورد؛ 
فحش هــای توی صــف نانوایی و 
گوشت و سبزی، حکومت ظالمان 
بر مظلومان را ساقط نخواهد کرد؛ 

همدردی و هم فکری با مســافران 
یکبار مصرف تاکسی هم گره ای از 

مشکلش نخواهد گشود.
ملــت ایــران امروز خــوب می داند 
چــه چیز را می خواهد و چه چیز را 
نمی خواهــد. او بهترین تحلیل گر 
اوضاع سیاســی میهن خود است 
و راه کارهای دموکراتیک و حقوق 
بشری را بهتر از هر جمعیت دیگر 
کشــور های کــره خاکی فــوت آب 
شــده اســت که باز هــم، مجموع 
هیچیک از اینها، درمان دردهایش 

نشده است.
ملــت خوش فکــر و خــوش قلب 
ایران، نیاز به سماجت در انسجام 
دارد. نیــاز به اعتراض های جمعی 
نه فردی دارد. نیار به تداوم ارسال 
شکایت نامه های گروهی و میلیونی 
و مــوی دمــاغ شــدن غاصبــان 
ســرزمین اش را بــه هــر شــکل و 
شــیوه ممکن دارد، بدون یک روز 

عقب گرد و جازدن.
ملــت پــر آوازه ایــران، بلد اســت 
چگونه گلیم خــود را از آب بیرون 
بکشــد، فقط در بیرون کشــیدن 
گلیم جمعــی از آب، عاجــز مانده 
اســت! او بجای یکرنگی درد، باید 
یکرنگی قلب را با دیگری به آزمون 

بگذارد.
او توانایــی اش را دارد تــا روحیــه 
فردی را به روحیه ملی تبدیل کند. 
رویای شخصی را به رویای همگانی 
رنــگ بزند. درخشــندگی خــود را 
در انعــکاس و تاللو نــگاه صفوف 
هزاری ببیند و ایمان بیاورد که هر 
حرکت عظیم، مجموعه ای اســت 
از حرکت هــای کوچــک، همچون 
یک زنجیر طویــل که مجموعه ای 
اســت از حلقه هایــی کــه در هــم 
تنیده اند کــه او نیز، »ملت ایران« 
کیفیتی مشــابه دارد کــه با در هم 
تنیــدن روحیه ای منســجم، قادر 
خواهد بود هر غیر ممکن را با اراده 

خود ممکن سازد.
هنگامه افشار 

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

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...
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}<< ادامه در صفحه: 28{

کوبی��ده      1-چلوکب��اب 

2-چلوجوجه با استخوان  

3-چلوجوجه بی استخوان   

ب��رگ    ب  کب��ا -چلو 4

چنج��ه    ب  -چلوکب��ا 5

ری    بلغ��ا 6-چلوکب��اب 

هی     ش��ا ب  -چلوکب��ا 7

8-چلوکب��اب س��لطانی    

وزی��ری      9-چلوکب��اب 

آنیک��س ن  رس��تورا
شبهای بیادماندنی

شام و شب نشینی

موسیقی زنده 

رقص و پایکوبی

ONYX فقط در
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مسائلی...  در  کندوکاو 

صمد واقعی، صمد اسطوره ای؛ پنجاه سال بعد
صمد بهرنگی چند مــاه پس از 
فارغ التحصیلی از دانشســرای 
  ،۱۳۳۶ در  تبریــز  مقدماتــی 
بــه معلمــی در روســتایی در 
آذربایجــان فرســتاده شــد و تا 
پایــان عمــر کوتاهش آمــوزگار 

بچه های روستایی بود.
"ارس درســت در پشت پاسگاه 
جریان داشــت. در میان خنده 
و شــوخی، لخــت شــدند و به 
آب زدنــد. ]...[ پنجــاه متری 
شنا نکرده بود که صدای فریاد 
صمد را شــنید: "دکتر! دکتر!" 
بالفاصلــه برگشــت و دیــد کــه 
صمد تا باالی شانه هایش توی 
آب اســت و هراسان دست و پا 
می زند. بالفاصله چرخ زد و در 
خالف جهت جریان آب، رو به 
ســمتی که صمد بــود، با تمام 
قوا دســت  و پا زد. تقریبا نصف 

فاصلــه را طی کــرده بود که صمد 
برای ســومین بار صدایــش کرد. 
]...[ دیــد که جریــان تند صمد را 
در خود بلعید. دید که صمد ناپدید 
شد. دید که جهان خاموش شد."

این بخشی از روایت حمزه فرهتی 
اســت در کتــاب خاطراتــش )از 
ایــن ســال ها و ســال های دیگر(،  
از لحظــه ای که صمــد بهرنگی در 
شــهریور ۱۳۴۷ در رود ارس غرق 
شــد. به همراه پیکر صمد، تصویر 
واقعی اش نیز با جریان تند رودخانه 
رفت و ناپدید شد. چند روز بعد که 
از آبش گرفتند دیگر آن آدم پیشین 
نبود، نویســنده متعهد کودکان و 
معلم دلسوز روستاهای آذربایجان، 
بلکه بدل شــد به یکی از نمادهای 
مبــارزه در ایران. شــایعه دهان به 
دهان می رفت و دوســتان سیاسی 
و نویسنده اش در آن می دمیدند که 
صمد را ساواک سر به نیست کرده 

است.
از مــرگ صمــد بهرنگی نیــم قرن 
می گذرد و همچنان اسطوره تعهد 
و مقاومت به شمار می آید. اما او که 
هنگام مرگش تنها ۲۹ ســاله عمر 
کرده بود، چه می کرد و چه در سر 
داشــت؟ واقعیت و اسطوره  صمد 

چیست؟

آقا معلم دلسوز و شاگردان 
محروم

صمد بهرنگی چند ماه پس از فارغ 
التحصیلی از دانشسرای مقدماتی 
تبریــز در ۱۳۳۶،  بــه معلمــی در 
روســتایی در آذربایجان فرســتاده 
شد و تا پایان عمر کوتاهش آموزگار 
بچه های روستایی بود. خیلی زود 
دریافت که بســیاری از آموزه های 
دانشسرا به کار معلمی در مناطق 
کــودکان  آمــوزش  و  دورافتــاده 
محــروم و تهی دســت تــرک زبان 

نمی آید. 
در کتــاب کنــد و کاو در مســائل 
تربیتــی ایــران می نویســد: "هرگز 
نگفته بودند که اگر برف ســنگین 
آذربایجان ارتباط روستا را با خارج 
قطع کرد و نفت در ده پیدا نشد و 
خودت مریض و بــی دوا و درمان 
افتادی و ماندی چکار باید بکنی. 

مرا گــول زده بودند. ایــن بود که 
وقتی به روســتا رسیدم چنان شد 
که گویی در خوابی شیرین ناگهان 
دچار کابوس شــده ام. ]..[ یکباره 
دریافتم که تمام تعلیمات مربیان 
دانشسرا کشــک بوده. همه ش را 
به باد فراموشی سپردم و فهمیدم 
که باید خــودم برای خودم فوت و 
فن معلمی را پیدا کنم و چنین نیز 

شد."
صمد شــیوه های ناکارآمد آموزش 
و پرورش را که برای دانش آموزان 
شــهری طراحــی شــده بــود کنار 
گذاشت. حق آموزش کودکان دور 
از مرکزی را که به زبان دیگری جز 
فارسی تکلم می کردند، به رسمیت 
شناخت و روش هایی مناسب حال 
آنــان در پیــش گرفت. به جســت 
وجوی راه هایی برخاست که بتواند 
آن هــا را بــه خوانــدن و آموختــن 
عالقه مند کند. با پدران روستایی 
ســروکله می زد که فرزنــدان را به 
چشم نیروی کار نبینند و آن ها را 
به مدرسه بفرســتند. توصیه های 
آموزش رســمی را در نوشته هایش 
نقد کرد و پیشنهادها و تجربه هایش 
را در اختیار نهاد. برخی در آموزش 
و پرورش شــیوه پیشرو و انتقادی 
او را نمی پســندیدند و گاه او را بــه 
مناطقی دورافتاده تر می فرستادند و 

یا از حقوقش می کاستند.
ایــن کارها کــه صمد می کــرد در 
زمانــه ای بــود کــه تــازه تالش ها 
بــه  بخشــیدن  رســمیت   بــرای 
کودکی و حقوق آن آغاز شده بود. 
محمدهادی محمدی، از مولفان 
کتــاب تاریــخ ادبیات کــودک و از 
نویســندگان کتاب صمد ساختار 
یک اســطوره، درباره نقش و تاثیر 
آموزگاری صمد بهرنگی می گوید: 
"در دهه ۱۳۴۰ با مشارکت بخشی 
از نخبه ترین روشنگران ایرانی کار 
باسواد کردن کودکان روستایی هم 
در چارچوب سپاهی دانش و هم به 
شــکل آزاد آن با مشقت و سختی 

فراوان پایه گذاری شد.
این حرکــت متاثــر از اراده ای بود 
کــه در حاکمیــت شــکل گرفته و 
نظریه پرداز برجسته آن پرویز ناتل 
خانلری )وزیر فرهنگ وقت( بود که 

سپاهی دانش را به شاه پیشنهاد 
داد. همگرایــی ایــن دســته از 
نخبگان که در مرکز آن کسانی 
مانند ثمینــه باغچه بان، لیلی 
ایمن، توران اشتیاقی، معصومه 
ســهراب، یحیی مافــی، توران 
میرهــادی و ایرج جهانشــاهی 
بودنــد و در حــوزه دور از مرکز 
یــا پیرامونی آن کســانی مانند 
صمد بهرنگــی، محمد بهمن 
بیگی و عباس ســیاحی، سبب 
شــد که نه تنها این گروه مبانی 
نظری سوادآموزی به کودکان 
توده های محروم ایرانی را تهیه 
کنند، که مهم تر از آن، ســازه 
های نهاد کودکی را خشــت به 

خشت باال ببرند."

نویسنده اختصاصی کودکان 
فرودست

در آن زمان خواندنی های غیردرسی 
برای کودکان بســیار انــدک بود. 
صمد بهرنگی اندک کتاب هایی را 
هم که منتشر می شــد، اندرزگو و 
تعلیمی می دانست. معتقد بود که 
بچه ها به کتاب هایی با اندیشــه و 
درونمایه های نو نیاز دارند. دوست 
نویسنده اش غالمحسین ساعدی 
به او پیشنهاد کرد که خود دست به 
قلم ببرد و شروع به نوشتن کند. 
صمد که دستی در نوشتن داشت، 
از ۱۹ سالگی به داستان نویسی هم 
پرداخت و برخی از مشــهورترین و 
پرطرفدارترین داستان های کودک 
به زبان فارســی را نوشــت؛ آثاری 
مانند اولدوز و کالغ ها، بیســت و 
چهارســاعت در خواب و بیداری، 
و ماهی سیاه کوچولو. به فولکلور 
و ادبیات شفاهی نیز بسیار عالقه 
داشــت، و بخشــی از افسانه های 
آذربایجان را گرد آورد و بازنوشــت 

و منتشر کرد.
برخی داستان های صمد فانتزی و 

بعضی دیگر رئالیستی است. 
توصیف صمد از بچه های روستایی 
و کــودکان حاشــیه نشــین زنــده 
اســت. نثرش در فارســی نویســی 
لغزش هایــی دارد، اما داســتان را 
گیرا روایت می کند. نظام ارزشــی 
بیشتر آثارش به افسانه ها می ماند؛ 
یــک جانــب شــر مطلق اســت و 
جانب دیگر خیر کامل؛ فرودستان 
قربانیان نیک نهادند و فرادســتان 

ستمگران بدنهاد. 
صمــد ایــن ارزشــگذاری طبقاتی  
را دربــاره مخاطبــان آثارش یعنی 
کــودکان نیــز روا می دانســت. در 
مقدمــه  اولــدوز وکالغ ها قهرمان 
داستان از نویسنده، صمد بهرنگی، 

می خواهد: 
"... قصــه  مــرا بــرای بچه هایــی 
بنویســد که یا فقیر باشند یا خیلی 
هــم نازپرورده نباشــند. پس، این 
بچه هــا حق ندارنــد قصه های مرا 

بخوانند: 
۱. بچه هایــی کــه همــراه نوکر به 

مدرسه می آیند. 
۲. بچه هایی که با ماشین سواری 
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  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 
بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید... 

4 روز کار در هفته؟! 
شما چه فکر می کنید؟!

مونتــرال- در نظرســنجی های 
اخیــر، ۶۸ درصد از کانادایی ها از 
گروه های ســنی مختلــف از ایده 
کاهش روزهای کاری از ۵ روز )با 
۸ ســاعت کار روزانه( به ۴ روز )با 
۱۰ ســاعت کار روزانه( استقبال 

کردند. 
اما برخی از کارشناسان معتقدند 

که افزودن ساعت کار روزانه برای 
کاهش روزهــای کاری هفته از ۵ 
بــه ۴ روز، بهــره وری کارکنان را 
کاهش داده و به استرس و نگرانی 

آنها می افزاید. 
برخی دیگر معتقدند که آخر هفته 
۳ روزه، انگیــزه کارکنــان بــرای 
کار بیشــتر در طــول روز جهــت 

برخــورداری از یــک روز تعطیــل 
اضافی را افزایش می دهد. 

شما جزو کدام گروه هستید؟ آیا 
حاضریــد به جای ۸ ســاعت، ۱۰ 
ساعت در روز کار کنید و در عوض 

۳ روز تعطیل باشید؟ 

100 میلیون دالر برای آگاهی رسانی درمورد 
خطرات مصرف ماری جوانا

اتــاوا- تا قبل از این کمپین های 
اطــالع رســانی در مــورد مضرات 
مصرف مــواد مخــدر در دو کلمه 

خالصه می شد: مصرف نکنید! 
امــا دولت فدرال کــه قصد قانونی 
کردن مصرف تفننــی ماری جوانا 
را دارد، استراتژی جدیدی را پیش 
گرفته است. هدف کمپین اطالع 
رســانی دولت بــه جــای تاکید بر 
عدم مصرف، صدور هشــدار برای 
کاهش آسیب را دنبال می کند. به 
عبارتی دولت به صدور هشــدار در 
مــورد پیامدهای احتمالی مصرف 

آن اکتفاء کرده است. 
وزارت بهداشــت و درمــان کانادا، 
کمپیــن هــای آموزشــی و اطالع 
رسانی مختلفی را راه اندازی کرده 
و خواهد کرد. از سال گذشته، یک 
کمپین اطالع رســانی در رســانه 

هــای اجتماعــی بــه راه افتــاده و 
وزارت امنیت عمومی نیز در مورد 
پیامــد رانندگی تحــت تاثیر ماری 
جوانا هشــدار داده است. در مورد 
خطرات مصرف ماری جوانا برای 
سالمتی به مخاطبان نوجوان نیز 

گوشزد شده است. 
دولــت فدرال برای اجــرای برنامه 
های آموزشی و اطالع رسانی طی 
۶ ســال آینــده، ۱۰۰ میلیون دالر 
هزینــه خواهــد کــرد. ۶۵ میلیون 
دالر از ایــن بودجــه بــرای اطالع 
رسانی در مورد پیامدهای مصرف 
ماری جوانا، به جوامع بومی و اقوام 
نخستین اختصاص خواهد یافت. 

دیوید هاموند، از اســتادان رشــته 
دانشــگاه  در  بهداشــت عمومــی 
واترلــو، معتقــد اســت کــه برای 
ارزیابی تاثیر کمپیــن های دولتی 

به خصــوص بر مصــرف کنندگان 
نوجــوان، بــه زمان بیشــتری نیاز 

است. 
 Drug مارک پاریس، مدیر اجرایی
مــی   ،Free Kids Canada
گویــد ســازمان متبوعــش جزوه 
هــای آموزشــی خاصــی را بــرای 
والدین آماده کرده تا با اســتفاده از 
راهنمایی های ارائه شــده بتوانند 
در مــورد مــاری جوانا بــا فرزندان 
خــود صحبــت کننــد. بــه گفتــه 
پاریس، تا به این لحظه ۲۵۰ هزار 
جزوه توزیع شده است. وی معتقد 
اســت کــه متاســفانه بســیاری از 
والدین این واقعیت که ماری جوانا 
به زودی در کشور قانونی می شود 
را نادیده گرفته اند، به همین دلیل 
در این باره با فرزندان خود صحبت 

نمی کنند.  

کانادا پنجمین پاتوق مولتی میلیونرهای جهان!
بلومبــرگ بــر اســاس تــازه ترین 
تحقیق موسسه ولث اکس گزارش 
داد کانادا از نظر تعداد ثروتمندان 
در رده پنجم دنیا قرار می گیرد هر 
چند که هیچکدام از شهرهای این 
کشــور در بین ده شهر برتر دنیا از 

این حیث قرار نمی گیرند.
در بین شــهرها، نیویــورک برای 
نخســتین بار جایــگاه خــود را در 
صدر از دســت داده و هنگ کنگ 
بــا افزایــش ۳۱ درصــدی شــمار 
ثروتمندان خود به نســبت ســال 
قبل، به رکورد ۱۰ هزار نفری رسید 
و نیویورک را با ۹۰۰۰ نفر پشت سر 

گذاشت.

بــه گفتــه ایــن موسســه، شــمار 
ثروتمنــدان دارای ثــروت بیش از 
۳۰ میلیون دالر در جهان طی یک 
سال اخیر ۱۳ درصد افزایش یافته 
اســت و بــه ۲۵۶ هزار نفر رســیده 
است. از این تعداد حدود ۳۵ هزار 

نفر زن و مابقی مرد هستند. 
این افــراد هم اکنون ثروتی معادل 
۳۱.۵ تریلیون دالر در اختیار دارند 
و چین و هنگ کنگ رکوردار رشد 

ثبت میلیونرهای جدید هستند.
از بیــن ۱۰ شــهر ثروتمند جهان، 
نیمــی از آنها شــهرهای آمریکایی 
هســتند. پاریس دارای بیشترین 
تعــداد میلیونــر در اروپــا اســت و 

توانسته است لندن، رقیب سنتی 
خود را پشت سر بگذارد.

همچنین بــه گفته این گــزارش، 
آمریــکا بــا ۷۹ هــزار و ۵۹۵ نفــر 
میلیونر دارای ثــروت ۳۰ میلیون 
دالر و بیشــتر، در جهــان رکوردار 
است.آلمان بیشــترین شمار افراد 
ثروتمند را در اروپا دارد و در آســیا 

نیز ژاپن  پیشتاز است.
کانــادا نیــز بــا شــمار ده هــزار و 
هشــتصد و چهل نفــر ثروتمند با 
فاصلــه ای اندک باالتر از فرانســه 
و هنگ کنــگ در رده پنجم جای 

گرفته است .

هشدار در باره فروش ماهی ها در سوپرها
برچسب 44٪ ازغذاهای دریایی حاوی اطالعات نادرست است

اتــاوا- نتایــج به دســت آمــده از 
تحقیقات جدید نشان می دهد که 
برچسب نزدیک به نیمی از نمونه 
های آزمایش شده غذاهای دریایی 
که در فروشــگاه های مواد غذایی 
کانــادا و رســتوران هــا عرضه می 
شــوند، حاوی اطالعات نادرست 

می باشد. 
در گزارش مورد اشــاره که توسط 
گــروه Oceana Canada تهیــه 

شده، آمده است که برچسب های 
۴۴ درصــد از ۳۸۲ نمونــه آزمایش 
شــده از ۵ شــهر کانادا بــا الزامات 
تعیین شده از سوی آژانس بازرسی 

مواد غذایی مطابقت ندارند.
Oceana Canada نمونــه های 
جمع آوری شده را به آزمایشگاهی 
در گوئلف – انتاریو ارســال کرد تا 
با اســتفاده از بارکــد DNA گونه 
واقعی ماهی تعیین شــود. سپس 

نتیجــه بــا فهرســت ارائه شــده از 
ســوی آژانس بازرسی مواد غذایی 
کانــادا )CFIA( کــه حــاوی نــام 
های بازاری تایید شــده گونه های 
مختلف ماهی است، مطابقت داده 

شد. 
Oceana Canada مــی خواهد 
که دولت فدرال الزامات برچســب 
گذاری را با مقررات تعیین شده در 

اتحادیه اروپا هماهنگ نماید. 
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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 

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!

تحقیقات مولر تنها امید آمریکا برای خالصی از شر ترامپ
استفان والت

استاد روابط بین الملل دانشگاه 
هاروارد )فارن پالیسی(

یکــی از ویژگــی هــای برجســته 
کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
هــر دو  ســال ۲۰۱۶، مخالفــت 
حــزب بــا دونالــد ترامــپ بــود. 

بــدون شــک دموکراتها 
حزبــی  دالیــل  بــه 
آشــکار بــا او مخالفت 
کردند، امــا خصومت 
بــا  جمهوریخواهــان 
ترامپ حتی از شــدت 
بیشــتری  حــدت  و 
برخــوردار بــود. ده ها 
کارشناســان  از  تــن 

خبره سیاســت خارجــی در حزب 
ای  نامــه  در  خــواه  جمهــوری 

سرگشــاده، نامزدی وی برای 
انتخابــات را تقبیح کردند و او 
را شایســته ریاست کاخ سفید 

ندانستند.
امــا ایــن چالش در سیاســت 

خارجی ایــاالت متحده حتی پس 
از انتخــاب وی نیــز پایــان نیافت 
از  پــس  خواهــان  جمهــوری  و 
آغــاز بــه کار وی در ژانویــه ۲۰۱۷ 
دســت از انتقادات گســترده علیه 
او برنداشــتند. در این میان برخی 
انتصابــات اولیه ترامــپ )از جمله 
اســتیو بنــون، مایــکل فلیــن و 
سباسشن گورکا( خارج از جریان 
اصلــی بــود و جیمز ماتیــس وزیر 
دفــاع، رکس تیلرســون وزیر امور 
خارجه، ژنرال مک ماســتر مشاور 
امنیت ملی و گری کوهن مشــاور 
اقتصادی برای چنین انتخاب هایی 
تحت فشــار قــرار گرفتند. هرچند 
در نهایــت ترامپ مجبور به عقب 
نشینی شــد و برخی از آنها را کنار 
گذاشت اما ورود افرادی همچون 
جان بولتون، مایک پمپئو و برخی 
دیگر این جنگ داخلی درون نظام 
سیاسی واشنگتن را متوقف نکرد.

حاال پس از گذشــت نزدیک به دو 
ســال از ریاست جمهوری ترامپ، 
شاهد نمایشــی در آمریکا هستیم 
که در طول هفته های گذشته به 
اوج خود رســیده به گونــه ای که 
حتی قویترین نویسنده ها هم نمی 
توانستند فیلمنامه ای به این دقت 

بنویسند:

•
قسمت خنست منایش: 

مــک  جنــازه  تشــییع  مراســم 
کین:مراسم تشییع جان مک کین 
جمهوری خــواه بنامی که چندین 
بار توسط ترامپ هدف حمله لفظی 
قرار گرفت و سوابق وطن پرستانه 
اش به زیر ســوال برده 
شــد، فرصتــی برای 
سیاســت  نخبــگان 
خارجی واشنگتن بود 
تا نه تنها دموکرات ها 
جموریخواهان  بلکه 
نیز از آن برای حمله 
به رئیــس جمهوری 
اســتفاده کننــد. در 
واقع مراســم تشــییع مــک کین 
فرصتــی برای هــر دو حزب فراهم 

کرد تا هر دو بــه گونه ای ماهرانه 
از رئیس جمهوری که بیش از آنکه 
به حکومت داری بیندیشد به گلف 
و توئیت کردن می اندیشد، برائت 

جویند.
•

قسمت دوم منایش: 
ایــن وضعیت موقعیت مناســبی 
خبرنــگار  وودوارد  بــاب  بــرای 
واشنگتن پســت که نقش موثری 
در رســوایی واترگیت و  استعفای 
نیکســون  از روســای جمهــوری 
پیشین آمریکا داشت، بود. در واقع 
اطالعاتــی کــه در کتــاب وودوارد 
در مورد ترامــپ آمده با آنچه ما از 
رئیس جمهــوری آمریکا می دانیم 
مطابقت دارد. او یک تاجر دمدمی 
مــزاج می باشــد که ورشکســتگی 
هــای فراوانی تجربه کرده اســت. 
او همانگونــه که از طریق نزدیکان 
و شرکای سابقش نیز تشبیه شده، 
بسیار اهل منازعه و مشاجره بوده 
درست همانگونه که االن شاهدش 
هستیم. او دروغگوی با استعدادی 
است که هرگز مخالف قانون شکنی 
نبود به ویژه اگر می دانســت از آن 
طریق می تواند به هدفش برســد. 
در این میان باید تاکید کرد اگرچه 
ترامــپ می توانــد همه گفته های 

وودوارد را انــکار کند اما نمی تواند 
بــاور عمومــی کــه به ســمت باور 
افشــاگری های وودوارد می رود را 

متوقف کند.
اما نویسندگان ناشناس درون کاخ 
سفید که ترامپ را محکوم کرده اند 
چه کسانی هستند؟ روز چهارشنبه 
نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد 
کــه در آن دو نویســنده ناشــناس 
اختالف نظر چند مقام ارشــد کاخ 
ســفید با دولت ترامپ را منتشــر 
کرده اند. به باور بســیاری، این دو 
نویسنده خود از مقامات ارشد کاخ 
سفید هستند و در واقع این گزارش 
همان رفتار پاتولوژیکی اســت که 
وودوارد در کتــاب خــود بیان می 
کنــد و توضیح می دهد که چگونه 
بسیاری از مشــاوران ترامپ برای 
حفاظــت از کشــور در برابر بی 
کفایتی های رئیس جمهوری 
تالش می کردند. اما مشــکل 
اصلی همانگونه که پیش از این 
نیز به آن اشــاره شد، این است 
که نخبگان سیاسی کشور اگر چه 
کارشناسانی زبده و وطن پرستانی 
واقعی هســتند اما در جهان بینی 
دوگانــه ای گیر کرده اند که ایاالت 
متحــده را تنها امید بشــریت می 
داننــد و لذا تالش آنها برای نجات 
آینده کشور فعال پاسخگو نیست. 
در واقع این واقعیت غم انگیز وجود 
دارد کــه اگر ایــن نخبگان طی ۲۵ 
ســال گذشــته وظیفه خــود را به 
درســتی انجام داده بودند، ترامپ 
اکنــون رئیــس جمهــوری آمریکا 

نبود.
اما ســوال واقعی این اســت که در 
ادامه این نمایش چه روی خواهد 
داد؟ پاســخ این سوال تا جایی که 
من امیدوارم این اســت که تالش 
هــای رابــرت مولــر بــرای یافتن 
سرنخی در خصوص جرایم ترامپ 
و نزدیکانش در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۱۶ به نتیجه برســد 
و پایــان ایــن نمایــش دراماتیــک 
همزمان باشــد با رفتــن ترامپ از 
کاخ ســفید. در غیر این صورت با 
دوره چهار ساله دیگری از ریاست 
جمهوری ترامپ روبرو می شــویم 

که فراتر از فاجعه خواهد بود.

•

اگر خنبگان کشور طی 25 سال 
گذشته وظیفه خود را به درستی 
اجنام داده بودند، ترامپ اکنون 

رئیس جمهوری آمریکا نبود.

آمریکا و جهان....
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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

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
  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 
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
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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.
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 
Tel.: (514) 933-3337,  Fax: (514) 933-2861          Metro: Guy

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

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

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

اعتراضــات کارگــری قابــل انتظار 
است. در ماه های اخیر و با افزایش 
فشار اقتصادی، نه تنها اعتراضات 
و اعتصابات کارگران گسترش پیدا 
کرده که طبقات متوســط جامعه 
نیز در شــهرهای مختلف کشور، 
تجمعاتی برگزار کرده اند. )از جمله 
تجمع بازاریان در تهران دراعتراض 
به باال رفتن نــرخ دالر یا اعتصاب 
بیســت و پنج روزه بازاریان بانه در 
اعتراض به بســته شــدن مرزها و 
کوچکتر شــدن ســفره معیشــت 

شان(.
پاســخ حکومــت بــه غالــب ایــن 
شــدید،  ســرکوب  اعتراضــات 
بازداشــتهای بســیار و تهدیــد و 

ارعاب است. 
در یکی از برجسته ترین اعتراضات 
در ۲۸مردادماه، درشــرکت نیشکر 
هفــت تپــه خوزســتان، پنــج تن 
از کارگــران کــه به عــدم پرداخت 
بودند،  معترض  دستمزدهایشان 
بازداشــت شــدند و پرونــده ای بــا 
اتهــام “اخــالل در نظــم” بــرای 
آنان تشکیل شــد. در دومین روز 
اعتصاب، برخــی از کارگران اخراج 
شده همین شرکت، به این کارخانه 
مراجعه کردند و خواستار آن شدند 
که به سر فعالیت خود برگردند؛ اما 
این خواسته موجب درگیری آنان 
با مدیران شد و کارگران گرسنه که 
دیگر امیدی به زندگی نداشــتند با 
ریختن بنزیــن روی خود اقدام به 
خودسوزی کردند. حتی در چنین 

شرایط اســف باری نیز پلیس ضد 
شــورش با گاز اشک آور و باتوم به 
کارگران جان به لب رســیده حمله 
برد و آنان را بازداشت و به کالنتری 

منتقل کرد.
•

در ونک
بــه ونک می روم که بیشــتر طبقه 
متوســط به بــاالی تهــران دراین 
منطقــه ســکونت دارنــد و با یکی 
از ســاکنین ایــن محــل گفت وگو 
می کنــم: »چند وقــت پیش رفتم 
ماشین ظرفشویی یک برند ُکره ای 
بگیــرم. فروشــنده گفــت قیمت 
فروششــون ۱۰میلیون و سیصده 
ولی بخاطر تعزیرات روش نوشــته 
بود ۴میلیــون و ۵۰۰هزار تومان. 
گران فروشــی و عدم نظارت تا چه 
حد؟! وضعیت گرانی و تورم طوری 
شــده که حتی ما هــم که بهرحال 
جــزو دهک هــای باالیــی جامعه 
محسوب می شویم، تحت فشاریم، 
وای به دهک های پایینی جامعه.«

جوانــی که تازه بــه جرگه متأهالن 
پیوسته هم به گفت وگو می پیوندد: 
»سال پیش پول برای وام مسکن 
اولی ها گذاشــتیم تو بانک مسکن 
بــه امیــد اینکــه بتونیم بــا حدود 
۳۰۰ میلیــون یک خانه در منطقه 
۸ بخریــم. قیمت همان خانه االن 
شده ۵۶۰ میلیون تومان. در عرض 
چندماه زحمت چند ســالمون به 

هدر رفت! «
•

رشدقیمت ها و افت قدرت 
خرید

پیش بینی کارشناسان اقتصادی 
از بروز یک تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی 
در اقتصــاد ایران درســال ۹۷ خبر 
می دهــد، موضوعــی که بــه طور 
مستقیم تاثیر خود را روی مصرف 
خریداران گذاشته و باعث کاهش 
قــدرت خرید طبقات متوســط و 
پایین جامعه می شــود. این اتفاق 
کــه از خردادمــاه ســال جــاری با 
افزایش شاخص بهای تولیدکننده 
به حدود ۱۲٪، ابعادی رســمی به 
خــود گرفت، بــا یک وقفــه کوتاه 
مــدت، اثر خود را روی ســبدی از 
کاالهای مصرفی و عمومی خواهد 
گذاشت و کاالهای ضروری و مورد 
نیاز خانوارها را با افزایش چشمگیر 

قیمت روبرو خواهد کرد.
افزایــش قیمت هــا البتــه محدود 
به خوراکی هــا و کاالهای ضروری 
و مایحتــاج موردنیــاز بــرای یک 
زندگی حداقلی نمی شــود. افزایش 
بی سابقه قیمت خودرو و مسکن 
به خصوص در تهران باعث رشــد 
حاشــیه نشــینی و گســترش فقر 
شده اســت. پراید، ماشینی ارزان 
کــه پــس از تعطیل شــدن تولید 
پیــکان، جایــش را در میان عموم 
خانوارهــای ایرانی باز کرده اســت 
پس از بحران بی سابقه اقتصادی 
از ۲۴میلیون تومان به ۴۰ میلیون 

تومان رسید. 

همینطور قیمت مسکن در تهران 
نیــز افزایــش ۶۲درصدی داشــته 
اســت بــه طــوری که قیمــت هر 
مترمربع واحد مسکونی در تهران 
بــه طور میانگین بــه ۷,۴ میلیون 
تومان رسیده اســت! این افزایش 
قیمت باعث شــده کــه معامالت 
مســکن تهران تنهــا در مردادماه 
کاهش قابــل توجه ۳۳,۲ درصدی 
داشته باشد. رشد حاشیه نشینی 
و بــه تبــع آن افزایش آســیب های 
اجتماعی، نتیجه مستقیم افزایش 

قیمت مسکن در تهران است.
•

در چشم انداز: 
        گسترش اعتراضات

در شرایط فعلی اقتصادی و افزایش 
فشــار روی معیشــت مــردم بــه 
خصوص طبقات محروم و کارگران 
جامعه، اگر مســئولین کشــور در 
حداقــل مــزد کارگــران بازنگــری 
نکننــد، خانوارهــای کارگــری به 
زودی فرو خواهد پاشید. فروپاشی 
زندگــی ۱۳میلیــون کارگر جامعه، 
افزایش اعتراضات و شــورش های 
کارگری را رقــم خواهد زد. با ضرر 
کردن طبقات متوســط از بحران 
ارزی، پیش بینی می شود آنان نیز 

به صف معترضین بپیوندند.
افزایــش تــورم و وخامــت اوضاع 
اقتصادی که به گفته کارشناسان 
در ماههای آتی بیشتر خواهد شد، 

وضعیــت ملتهبی را رقــم خواهد 
زد. شــبیه ایــن التهــاب البته در 
مــدل کوچک تر در شــورش های 
اجتماعی اوایل دهه ۷۰ در مشهد، 
اسالمشهر، حسن آباد و… رخ داد 
که به کشته شدن افرادی از طبقات 
فرودســت و ســرکوب محرومیــن 
معترض منجر شــد. پیــش بینی 
می شــود این گونه شــورش ها که 
در رســانه های رســمی با سانسور 
مواجه شده اند، با افزایش فشار بر 
معیشت مردم، به شکل ملتهب تر 

و گسترده تری تکرار شوند.

حسین ابطحی
zamaneh  

حرف خیلی ها: دیگر حتمل نداریم...   << ادامه از صفحه: 6
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Cell.: 438-402-0429

مشاور فروش 
اتومبیل های 

نـو 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

افســردگی عامل خطرآفرین اصلی 
برای خودکشی است. بنابر گزارش 
ســازمان جهانــی بهداشــت، این 
شــرایط دلیــل اصلی ناخوشــی و 
ناتوانی در جهان نیز محسوب می 
شود و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از 

آن رنج می برند. 
نــرخ ابتال به افســردگی بین تمام 
گروه های سنی رو به افزایش است، 
اما فقدان حمایت برای موضوعات 
ســالمت روانــی در ترکیب با ترس 
عمومی از برچسب زنی اطرافیان به 
معنای آن اســت که افراد بسیاری 
درمان مورد نیاز برای زندگی سالم 

و سازنده را دریافت نمی کنند.
بــرای افــراد مبتال به افســردگی، 
توانایــی صحبت کردن بــا فردی 
عزیز یا مورد اعتماد اولین گام برای 

یافتن درمان و بهبودی است. 
افسردگی خطر برخی بیماری ها و 
اختالالت جدی، از جمله اعتیاد، 
تمایــل بــه خودکشــی، دیابــت و 
بیماری قلبــی را افزایش می دهد 
کــه از بزرگترین قاتــالن در جهان 

محسوب می شوند.
همچنین، اگر نگران فردی هستید 
و فکــر می کنید وی به افســردگی 
مبتال شده یا قصد خودکشی دارد 
باید این مساله را ابراز کنید. برخی 
به اشتباه فکر می کنند که صحبت 
درباره خودکشــی خطر انجام این 
کار را افزایــش خواهــد داد، اما در 
واقعیــت ایــن گونه نیســت، بلکه 
می تواند موجب نجات زندگی فرد 

بیمار نیز بشود.
برخــی افــراد مبتال به افســردگی 
ممکن است عالئم بسیار شدیدی 
را تجربــه کننــد و در پــی دریافت 
کمک باشــند. برخی دیگر ممکن 
اســت چنان عالئم خفیفی داشته 
باشــند کــه حتــی بــه افســردگی 
مشــکوک نشــوند. افراد مبتال به 
افســردگی خندان ممکن است در 
یک نمایــش عمومی، محل کار یا 
کنار خانواده خود حضور داشته و 
وقت بگذرانند، اگرچه از درون رنج 

می برند.
اگر فردی به ناگاه پس از افسردگی 

شــدید احساس آرامش و شادی را 
بروز می دهد، این می تواند نشانه 
ای هشــدار دهنده از تصمیم وی 

برای اقدام به خودکشی باشد.
یک باور اشتباه این است که افراد 
افســرده بایــد غمگیــن و ناراحت 
باشند اما برخی افراد ممکن است 
با بی حسی یا احساس عصبانیت 

به جای ناامیدی مواجه باشند.
برای تشخیص افسردگی می توانید 
به سرنخ هایی ظریف توجه داشته 
باشــید، به ویژه اگر حالتــی پایدار 
داشته باشند که در ادامه به برخی 

از آنها اشاره می شود:
•

متــــوجه تغییراتی در 
خواب شده اید 

آیــا تا پیــش از این مشــکلی در به 
خواب رفتــن و خواب باقی ماندن 
نداشته اید، اما اکنون دیگر شرایط 
این گونه نیست؟ آیا تا پیش از این 
با شش ساعت خواب خوب شبانه 
عملکــرد خوبی در روز بعد از خود 
ارائه می کردید، اما اکنون دوست 
داریــد بیــش از هر زمــان دیگری 

بخوابید؟
تغییر در الگوهای خواب می تواند 
نشــان دهنده ابتال به افســردگی 
باشد. خواب انرژی مورد نیاز بدن 
را تامیــن می کنــد و امــکان ارائه 
عملکرد خوب فراهم می کند، اما 
خواب برای افراد مبتال به افسردگی 
شرایطی احیاکننده و انرژی بخش 
نیســت و آنها احســاس شادابی و 

سرزندگی نخواهند داشت.
همچنیــن، افــراد ممکــن اســت 
شــرایطی به نام بی قراری روانی-

حرکتی را تجربه کنند که می تواند 
موجــب بــی قــراری و ناتوانی در 

احساس راحتی و آرامش شود.
•

ذهــن شما پریشان و سردرگم 
است  

این که افراد از نظر شناختی تا چه 
اندازه خوب عمل می کنند، عاملی 
موثر در تفکر و آگاهی ذهن  است. 
گاهــی اوقات افراد نمــی توانند به 
مــدت ۳۰ دقیقه ســر جــای خود 

نشســته و تلویزیون تماشا کنند، 
کتــاب بخواننــد یــا هــر کاری که 
نیازمند تمرکز است را انجام دهند.

یکــی دیگر از نشــانه هــای ظریف 
افســردگی ممکــن اســت شــامل 
نوعی کندی در تفکر، فراموشی و 

دشواری در تصمیم گیری باشد.
•

شما بیش از حد نگران هستید و 
بیش از حد فکر می کنید 

نــام بالینی بــرای نگرانــی و تفکر 
ذهنــی  نشــخوار  حــد  از  بیــش 
ایــن  اســت.   )Rumination(
شــرایط می تواند احتمال ابتال به 
افســردگی و طوالنی تر شدن دوره 

های افسردگی را افزایش دهد.
در نشــخوار ذهنی مردم اساسا در 
یــک حلقــه موقعیت هــای منفی 
تکرار شــونده گرفتار می شــوند یا 
موقعیــت های عــادی را با دیدی 
منفــی در نظر گرفته یا بیش از حد 
به تجزیــه و تحلیل موارد مختلف 

می پردازند. 
افــرادی که در این شــرایط گرفتار 
می شــوند درباره موضوعی مشابه 
بارهــا و بارها صحبت می کنند که 
تحمل این شرایط برای افرادی که 
در اطراف آنها هستند را دشوار می 
کند. این ممکن اســت بــه دوری 
گزیــدن از فــرد بیمار منجر شــود 
که به نشــخوار ذهنی، افسردگی، 
احســاس کم ارزشــی و اعتماد به 

نفس کمتر منجر می شود.
•

وزن شما تغییر کرده است 
تغییرات وزن می توانند نشانه ای 
هشداردهنده از ابتال به افسردگی 
باشــند. برخــی افــراد مبتــال بــه 
افسردگی ممکن است بیش از حد 
غذا بخورند، در شرایطی که برخی 
دیگر تمایل کمتری به غذا نشــان 

می دهند.
ایــن تغییــرات در الگوهــای غــذا 
خوردن ممکن اســت با خســتگی 
و عــدم رضایــت همــراه باشــند. 
بیشــتر افراد از یک وعــده غذایی 
خوب لــذت می برند، امــا آنهایی 

Commercial Insurance Broker

     بیمــه برای
•  کلیه ساختمان های تجاری و بازرگانی 

•  فروشگاه مواد غذایی 
•  کلیه سرویس های حمل و نقل )کامیون و...( 

•  رستوران ها 
•  سیستم های »آی تی« 

و بسیاری دیگر 

ماکان سلیمی

ext. 245

MAKAN SALIMI, 
Courtier en assurance 

de dommages
Cel.: 514-946-7838

514-253-8960, ext. 245
m.salimi@ciccarello.ca

www.ciccarello.ca
5993 rue Jean-Talon E, # 202
Montréal, Québec, H1S 1M5

Tel.: 514-253-8960

لیز سانتافه 2۰۱9 
)برای 6۰ ماه(
شروع از: 

  2۰5 دالر 
هر 2 هفته 

------
شامل تکس و فی

رضانوربخش
این سرنخ های ظریف افسردگی 

را نادیده نگیرید...
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اقتصاد...

* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد. *مدت اقساط حداكثر ٣ ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست. *تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در 
هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى، امكان پذير مى باشد. *نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو، كالس پرواز و تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد. براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى 

ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران:

D
es

ig
ne

d 
by

 G
ET

W
AY

Holguin: .................... $478 + $380 Tax
Cuba - Hotel Don Lino 2**
Cancun:...................... $799 + $430 Tax
Cancun - All Ritmo Cancun Resort and Waterpark 3***
Santo Domingo: ........ $800 + 470 Tax
Dominican -Whala Bocachica 3***
Liberia: ...................... $750 + $360 Tax
Costa Rica - Riu Guanacaste 5*****
Montego Bay: ............. $819+ 500 Tax 
Jamaica - Deja Resort 3***
Nassau: ................... $1311+ $430 Tax
Bahamas - Breezes Bahamas 3.5***

All Inclusive Packages              

BOOK YOUR TICKET ONLINE:        WWW.TRAVELSUPPORT.COM

جهت اطالع بیشتر از تورهای این شرکت و تاریخهای حرکت تورها با مشاورین این شرکت متاس حاصل فرمایید.

Tel: 514.600.3114   info@travelsupport.com 8531.2004

Travel Support

1(855) 606 0606

)به مدیریت ویکتور فرجامی(آژانس مسافرتی  تراول ساپورت

تور یک روزه آبشار نیاگارا ............   $56
تور سه روزه کانادا ...................   $147
تور سه روزه کانادا با قطار  .........   $244
تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند .. $554              
تور یک روزه بلومانتین  ..............  $66

تور  ۱۲ روزه اروپا ....................................................... 

تور ۱۰ روزه اروپا ........................................................  

تور  ۱۰ روزه اروپا .......................................................  

تور ۸ روزه اروپا ........................................................   

تور چهار روزه بوستون، نیویورک سیتی و  
واشنگنت دی-سی .................... $271

تور سه روزه نیویورک و منهنت ..... $144
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک .. $194 

تور  ۱۰ روزه چین ...

تور پنج روزه بوستون، نیویورک سیتی و  
واشنگنت دی-سی .................... $328

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل می باشند.

* کلیه نرخها به همراه بلیت رفت و برگشت به تورنتو می باشند. * نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل در هتل ۳ 
ستاره با صبحانه می باشند. * نرخها شامل کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری می باشد. 

*نرخ تور ۳ روزه  بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در 
هتل ۳ ستاره می باشد.

*نرخ تور 7 روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در 
هتل 4 ستاره می باشد.  

* نرخها بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته می باشند.

* نرخ تورهای چین شامل:
 هر نفر در اتاق دبل در هتل ۵ ستاره با صبحانه، 4 نهار و 

2 شام می شود.

50021557

مونترال به: مونترال به: مونترال به: 

تهـران به: 

تورنتو

ونکوورفرانکفورت

نيويوركپاریساصفهان

اتاوا 
استانبول 
استکهلم 

سنفرانسیسکو آمستردام شیراز 

مونترال 

کبک دبی ونکوور 
وینی پگ 

لس آجنلس بارسلونا مشهد 

$1299$985$595

$1535$740$289

$1219

$1279

$779$183

$1545$950$455

$1210

$1225$1144$194
$480

$1455$917$475
الس وگاسرم

واشنگنتلندنتهران

$989$445

$1099$835$326

$1250 + $610 Tax

$1664 + $610 Tax

$999 Tax Included

$1050 + $480 Tax

$1720 + $610 Tax

$1550 + $610 Tax

تورهای داخلی کانادا

تور چینتورهای زمینی آمریکا

کروز 7 روزه دبی

تورهای اروپا

France, Switzerland, Italy & Monaco

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi

France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria & Switzerland

London, Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Gretna Green, Lake District, Manchester

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا

ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس

ويزاى دبی
ويزاى چین

اخذ ويزا

January, February  and March 

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.

 شما می توانید هزینه های بلیت و یا تورهای

 تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید! 

برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

BOOK NOW, PAY LATER!

تورنتو

آمازون هم یک 
تریلیون دالری شد

آمازون پس از اپل دومین شرکت آمریکایی شد که ارزش 
مالی آن به یک تریلیون دالر رســید. آمازون نحوه خرید 
مــردم در شــبکه اینترنت را متحول کــرده و بزرگترین 

فروشنده اینترنتی جهان است.
طی دو دهه کار که ابتدا با فروش کتاب آغاز شــد دامنه 
فعالیــت این شــرکت در عرصه های گوناگــون از جمله 
فروش و تجارت کامپیوتر، بایگانی های مجازی و پخش 
محصــوالت تصویری از طریق اینترنت گســترش یافته 

است.
به دلیل موفقیت چشــمگیر آمازون اکنون جف بزوس 
بنیانگــذار و مدیرعامل این شــرکت در فهرســت مجله 

فوربس ثروتمندترین میلیاردر جهان است.
ارزش سهام آمازون روز سه شنبه ۱۳ شهریور در آغاز کار 
بازار مالی حدود ۱.۷ افزایش یافت و در نتیجه ارزش مالی 
آن از مرز یک تریلیون دالر عبور کرد هر چند بعد از آن تا 

حدی از ارزش سهام آن کاسته شد.
ارزش مالی شــرکت اپل در اوایل ماه اوت امسال به یک 

تریلیون دالر رسید.
مراکز مالی و بازار سهام آمریکا به گسترش فعالیت آمازون 

در عرصه های جدید عالقه زیادی نشان می دهند.
بخش خدمات اینترنتی آمازون به شــرکت ها و دولت ها 
خدماتی نظیر بایگانی های مجازی ارائه می دهد و بخش 
آگهی های تجاری این شرکت با انتشار آگهی محصوالت 
شرکت های دیگر در وبسایت خرید خود میلیاردها دالر 

درآمد کسب می کند.
با تکیه به این درآمدها آمازون می تواند هزینه ســنگین 
گرداندن فروشــگاه اینترنتی خــود را تامین کند. تحت 
تاثیر رشد آگهی های تجاری، خدمات اینترنتی و فروش 
آنالیــن ســود آمازون در ســه ماهه دوم امســال در حد 
چشــمگیری افزایش یافــت و برای اولین بــار از مرز دو 

میلیارد دالر عبور کرد.
جــف بــزوس در ســال ۱۹۹۴ در گاراژ منزلش و با پولی 

که از والدینش قرض گرفته بود آمازون را تاسیس کرد.
این شــرکت ابتدا »کادابرا« نام داشت ولی پس از مدتی 

نام آن به آمازون تغییر یافت.
آمازون در اوایل ســال ۱۹۹۷ به یک شرکت سهامی بدل 
شد و به مدت یک دهه رشد را بر سودآوری ترجیح داد و 
همزمان در ساخت انبار برای نگهداری و توزیع کاالهایی 
که از طریق اینترنت می فروشد، شبکه های توزیع و مراکز 

آماری اطالعاتی سرمایه گذاری زیادی کرد.
کارشناسان می گویند آمازون و اپل را نمی توان با یکدیگر 
مقایسه کرد چون حوزه فعالیت آنها کامال متفاوت است. 
شرکت اپل اساسا به تولید و فروش آیفون وابسته است 
در حالی که آمازون در عرصه های بسیار متنوعی فعالیت 

می کند.
کارشناســان معتقدند دلیل اصلی موفقیت آمازون این 

است که بیش از هر شرکت دیگری نوآوری می کند.
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سالمت ... 
دکتر عطا انصاری 

<< بخش ۱
از 2 بخش

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه 
کیسانگانی Kisangani،مقیم کبک. 

ataansari@videotron.ca

قطع کوتاه مدت تنفس هنگام خواب 
Sleep Apnea اپنه خواب

فاکتورهایی که در ابتال به اپنه 
موثرند:

•   چاقی: 
امکان  اصلــی  عامــل 
دچــار شــدن بــه اپنه 
اســت. چاقی ۷ درصد 
امــکان تولیــد اپنه را 

بیشتر می کند.
ســن: امکان به وجــود آمدن اپنه 
پــس از ۶۵ ســالگی دو برابــر مــی 

شود.
•   جنس: 

مردها ۲ تا ۳ برابر زن ها دچار می 
شوند.

•   تبار: 
افروآمریکن ها و آســیایی ها )نژاد 

زرد( بیشتر دچار می شوند.
•   غیر طبیعی بودن فک و 

مجاری تنفسی: 
در بعضی از افراد مجاری تنفســی 
تنــگ تــر از معمول هســتند و یا 
لــوزه های بــزرگ دارند که مزاحم 
عبور هوا می شوند که علت اصلی 
اپنه خواب در کودکان اســت. غیر 
طبیعی بــودن فک نیز مــی تواند 

باعث خورخور و اپنه بشود.
•   عوامل ژنتیک: 

در بعضی از فامیل ها سندروم اپنه 
های بسته کننده مجاری هوا زیاد 
دیده می شود که ممکن است علل 
ژنتیکی داشته باشد. کسی که یکی 
از فامیــل نزدیــک اش از آن رنــج 
مــی برد ۲ تــا ۴ برابر امکان مبتال 

شدنش بیشتر است.
•   دراز بودن گردن: 

هر چه گردن درازتر باشد بیشتر از 
۴۳ ســانتی متر یــا ۱۷ اینچ در نزد 
مردها و بیشتر از ۴۰ سانتی متر یا 
۱۶ اینــچ در خانم ها امکان تولید 

اپنه بیشتر خواهد بود.

چه عواملی امکان 
دچار شدن را بیشتر 

می کنند
•   گرفتگی های 

بینی: 
اشــخاصی اغلــب دچار 
گرفتگــی بینی هســتند 

مثاًل بر اثر آلرژی 
•    نوشیدن الکل: 

الکل باعث شــل شــدن 
عضــالت گلــو شــده و 
امــکان دچــار شــدن را 

زیادتر می کند.
•    بعضی از داروها 

مانند خواب آورها، شل 
کننده هــای عضالت و 
آرام بخش ها مانند الکل 

باعث شــل شدن عضالت گلو می 
شوند و به اپنه شدت می دهند

•    دخانیات 
باعث می شود امکان سندروم 
اپنه بیشتر شود شاید به علت 
تولیــد انفالماســیون مجاری 
تنفسی، سیگاری ها ۲/۵ بار 
بیشتر اپنه دارند تا غیرسیگاری 

ها.
•    دیابت نوع 2: 

دیابــت نوع ۲ همراه بــا باال رفتن 
امکان مبتال شــدن به اپنه خواب 
مــی شــود علــت آن بــه خوبــی 
مشــخص نیســت شــاید به علت 
چاقــی افراد دیابتیک امکان مبتال 
شدن دیابتیک ها ۲۳ درصد بیشتر 

از دیگران است.

پیشگیر ی
چاقی عامل اصلی اپنه اســت باید 
وزن را در حد طبیعی نگه داشت. 

تغذیه کامــل و متعــادل و ورزش 
مرتــب از عوامل پیشــگیری موثر 

است.
مبــارزه با دیابت هم به کم شــدن 
امــکان تولید اپنــه کمک می کند 
و اگــر بیمار دچار فشــار خون باال 
هم هســت بســیار مهم است که 
داروهایش را مرتب مصرف کند تا 
از امکان تولید بیماری های قلبی 

عروقی جلوگیری شود.
• کم کردن وزن: 

فقط کــم کردن چنــد کیلو اغلب 
برای بهتر شــدن کیفیــت زندگی 
و خواب کافی اســت. اگر ده کیلو 
وزن کم شود ۲۵ درصد شدت اپنه 
از فرکانس و مدت زمان آن کم می 

شود.
• خوابیدن روی پهلو: 

به علل آناتومیک خوابیدن به پشت 
باعث حداکثر تنگی مجاری تنفسی 
می شــود خوابیــدن به پهلو اغلب 
باعث کم شــدن اپنــه های خواب 
می شــود. لباس خــواب )پیژاما( 
مخصوصی هســت که یــک توپ 
در پشت آن دوخته شده که باعث 
می شود شــخص نتواند به پشت 

بخوابد.
• بلند کردن قسمت باالیی 

ختت خواب: 
اگر چند ســانتی متر تخــت را باال 
ببریــم کــه گــردن و ســینه کمی 
خم بشــوند باعث باز شدن راحت 
مجاری تنفســی می شــود و برای 

اپنه سبک مفید است.
• عدم مصرف داروهای خواب 

آور و الکل: 
هنگام بدخوابی تمایل به مصرف 
خواب آورها زیاد می شود ولی این 
داروها باعث شــل شدن عضالت 
گلو و زبان شده و باعث شدت اپنه 

ها می شوند.
• ترک سیگار: 

تولیــد  علــت  بــه  دخانیــات 
انفالماسیون در مجاری تنفسی و 
هم چنین شل شدن عضالتی که 
مجــاری را باز نگه می دارند باعث 
شــدت اپنه می شــوند و در ضمن 
باعــث ازدیاد عوامــل تولید کننده 
بیمــاری هــای قلبــی عروقی می 

شود.
• درمان آلرژی ها: 

اگر بر اثر آلرژی، بینی شــما کیپ 
اســت، این مســئله باعث آزردگی 
مجاری تنفس می شود و خورخور 
و اپنه را شدت می دهد. با پزشک 
مشــورت کنید تا راه حلی برای آن 
پیدا کند. آنتی هیســتامین های 
را  مشــکل  آور  خــواب 

شدیدتر می کند.
درمان های 

دارویی
درمــان  هیــچ  امــروزه 
دارویــی برای اپنه وجود 
ندارد ولیکن درمان های 
موثر  بســیار  مکانیکــی 

داریم. 
• درمان با هوای 

فشار مثبت دائمی:
درمــان  نــوع  بهتریــن 
اپنــه خواب دســتگاهی 
اســت کــه مرتــب هــوا 
را بــه داخــل بینــی می 
فرستد و شخص باید از 
ماسک مخصوصی شب 
ها اســتفاده کند. انواع 
مختلفــی از مــدل های 

دستگاه و ماسک آن موجود است. 
هوای با فشــار وارد شده باعث باز 
ماندن دائمی مجرای تنفســی می 

شود و اپنه را از بین می برد.
با این که درمان بســیار موثر است 
ولی زمان می برد تا شخص عادت 
کند با ماســک بخوابد، اول کمی 
مشکل است ولی باید صبر داشت، 
نشانه های اپنه ۴ تا ۶ هفته بعد از 
بین می روند به شرطی که بیمار هر 
شب از ماســک استفاده کند. این 
درمــان باعث بهتر شــدن کیفیت 
زندگی، هشــیاری، و حافظه بیمار 
شــده و در نزد بیمارانی که فشــار 
خون سرخرگی آنها باال است باعث 

کم شدن آن می شود.
• دستگاه های داخل دهانی: 

وســیله ای است که توسط دندان 
پزشــک بــا قالــب گرفتــن دهان 
ساخته می شود و زبان و فک جلو 
را دو سه میلی متر به جلو می آورد 
و باعث بهتر شــدن عبــور هوا می 
شود این وســیله برای کسانی که 
از اپنه ســبک و نیمه سنگین رنج 
می برند مناســب است، به خوبی 
دســتگاه قبلی نیســت ولی عادت 

کردن به آن راحت تر است.
داروهـــا

با این کــه داروها کمکی به از بین 
رفتــن اپنه خواب نمــی کنند ولی 
بعضی از داروها به بهتر شدن اپنه 
با درمان علت آن کمک می کنند. 
اگر اپنه ها بر اثر تب یونجه باشــد 
کورتیکو استروئیدها از راه بینی می 
توانند تعداد اپنه ها را کمتر کنند. 

هم چنین در نزد کسانی که دچار 
رفلکس گاستروازفاژین هستند که 
می تواند باعث شــدت اپنه بشــود 
داروهــای آنتــی ریفالکــس به کم 

کردن اپنه کمک می کند. 
باالخره خواب آلودگی روزانه بسیار 
مهم اســت و با وجود درمان های 
مکانیکی گفته شــده پزشــک می 
تواند دارو برای رفع آن تجویز کند. 
بهتر اســت با پزشک تان مشورت 

کنید.
جـــراحی

در بعضــی مواقع کــه درمان های 
مکانیکــی موفقیــت آمیز یــا قابل 
تحمل نیســت می شود از جراحی 
استفاده کرد. انواع مختلف جراحی 
وجــود دارد کــه بــرای کــم کردن 
خورخــور و اپنه ها به کار می روند 
ولی اثر آنها ضعیف است و اپنه پس 
از مدتی برمی گردد و به اندازه کافی 
مطالعات و مدارک علمی برای این 
که جهت درمان اپنه های ســبک 
و نیمه ســنگین از جراحی درمانی 

استفاده شود وجود دارد.
 :UPPP

در ایــن جراحــی زبــان کوچــک و 
قســمتی از ســق نــرم دهــان که 
هنگام خورخور می لرزد برداشــته 
می شود و در نتیجه مجرای عبور 
هوا گشادتر می شود. این جراحی 
با بیهوشی عمومی انجام می شود 
و بــرای کم شــدن خورخــور موثر 
است ولی برای اپنه ۵۰ درصد موثر 

است.
Amygdalectomie et 

adénoïdectomie: 

در این جراحی لوزه ها و آرنوئیدها 
که گانگلیون هایی  در گلو هستند 
برداشــته مــی شــوند. ایــن عمل 
بیشتر برای اپنه کودکان انجام می 
شود، زیرا این گانگلیون ها بیشتر 

در نزد کودکان متورم می شوند.
جراحی بینی و سینوس ها: 

ایــن عمــل وقتــی الزم می شــود 
کــه مجــرای بینی یا ســینوس ها 
غیرطبیعی باشند و از تنفس کامل 

جلوگیری کنند.
Trachéotomie: 

این عمــل جراحی به ندرت در نزد 
کســانی که اپنه بسیار شدید دارند 
و هیچ درمانی نتیجه نداشته انجام 
می شود و یک سوراخ در تراشه در 
زیر گلو باز می کنند که هوا بتواند از 
آن وارد ریه ها بشــود بدون این که 
از گلو عبور کند و می شــود روزها 
آن را بســت کــه تنفــس معمولی 

انجام می شود.
جراحی برای الغر شدن: 

وقتی کــه اپنه بر اثر چاقی بســیار 
زیاد تولید می شــود بــرای درمان 
اپنــه بایــد وزن را کم کــرد. عمل 
جراحــی bariatrique کــه برای 
افراد بســیار چاق انجام می شــود 
باعث کم شــدن شدت اپنه ها هم 

می شود.
طب مکمل

تا کنون مطالعه علمــی درباره اثر 
طــب مکمــل بــر روی اپنــه چاپ 

نشده.
•

<< بخش 2

پایانی
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September 21

مو سیقى کالسیک   ا یرا ن

نوآئین: . گروه 

مژگان شجریان براى اولین بار در مونترال بروى صحنه میرود

مژگان جشریان
خواننده

سورنا صفاتی
آهنگساز و نوازنده سنتور

پژمان حدادی
نوازنده سازهای کوبه ای

علی  پژوهشگر
نوازنده عود

PERSIAN CLASSICAL MUSIC

Musique Classique Iranienne

O s c a r  P e t e r s o n  v e n u e
A D D R E S S :
7141 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H4B 1R6

Info: 438 228  3543 & 514 570  8523
hooman@hamrahshow.com

www.hamrahshow.com

Tickets: Cafe Aunja, 1448 Sherbrooke St W, QC H3G 1K4 
Tapesh Digital, 6162 Sherbrooke St W, QC H4B 1L8

سازمان بهداشت جهانی: 
کم تحرکی جان یک چهارم جمعیت 

جهان را تهدید می کند
ســالمت یک چهارم جمعیت 
جهــان در معــرض تهدید قرار 
دارد. این هشدار جدی سازمان 
بهداشت جهانی است. کمبود 
فعالیت و تحرک بدنی در سطح 
جهــان، جــان بیــش از یــک 
میلیارد و چهارصد میلیون تن 

در جهان را به مخاطره انداخته است.
ســازمان بهداشــت جهانی هشــدار داده است 
که ســالمت بیش از یک چهارم ســاکنان کره 
زمین بدلیــل عدم تحرک کافی و فعالیت بدنی 
در معرض تهدید جــدی قرار دارد. عدم تحرک 
کافــی، از جملــه عوامــل اصلــی بــروز برخی از 
بیماری ها از جمله دیابت، بیماری های قلبی و 

انواع مختلف سرطان ها به شمار می رود.
در تازه ترین گزارش ســازمان بهداشت جهانی، 
با اشــاره به پژوهش های بعمــل آمده در فاصله 
سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ میالدی، آمده است: 
تالش های بعمل آمده در طی این سال ها برای 
بهبود سطح فعالیت های فیزیکی در میان افراد 

بشر، پیشرفت چندانی نداشته است.
پژوهشــگرانی که این تحقیق را برای ســازمان 
بهداشــت جهانی انجــام دادند، تاکیــد کردند: 
بطور متوسط در سراسر جهان، یک سوم زنان 
و یک چهــارم مردان فعالیت کافی بدنی ندارند 
که همین امر ســالمت آنان را در معرض خطر 

قرار می دهد.
بنا بر این گزارش، طی پانزده ســال پژوهش در 

راستای افزایش سطح فعالیت 
بدنــی در جهــان، ایــن رونــد 
نه تنهــا افزایش نداشــته بلکه 
ســیر نزولی را طی کرده است. 
بعبارتی کاهش سطح فعالیت 
بدنــی در ایــن دوره تحقیقاتی 
پانزده ساله به بیش از ۵ درصد 

می رسد.
در این پژوهش زیر عنوان "روند جهانی کمبود 
فعالیت بدنی در ســطح جهانی از سال ۲۰۰۱ تا 
۲۰۱۶"، حدود دو میلیون نفر مورد بررسی قرار 

گرفته اند.
همچنین بررســی ها نشــان می دهد که میزان 
ســطح تحــرک بدنی میــان زنــان و مــردان از 
اختالف چشمگیری برخوردار است. بطور مثال 
در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، تنها 
حدود ۴۰ درصد از مردان تحرک کافی دارند که 
این رقم در میان زنان ۲۶ درصد برآورد می شود. 
در آمریکا، حدود نیمی از جمعیت مردان تحرک 
کافی دارند اما بیش از یک سوم جمعیت زنان در 

آمریکا از فعالیت بدنی کافی برخوردار نیستند.
همچنین بر پایه این تحقیق، میزان درآمد افراد 
در کشــورهای مختلف جهان با میزان فعالیت 
بدنی آنان ارتباط مستقیم دارد. بطور متوسط، 
در میان افرادی که درآمد پایین دارند، تنها ۱۶ 
درصد تحرک کافی بدنی دارند اما سطح فعالیت 
بدنی در میان افرادی که درآمد باالیی دارند، ۳۷ 

درصد عنوان شده است.
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سالمت.. 
بیمــاری قلبی یکــی از دالیل 

اصلــی مــرگ و میــر در جهــان 
کــه  هاســت  ســال  اســت. 
پیشــگیری از بیمــاری قلبــی 
یکــی از خطوط مقــدم فعالیت 
پژوهشگران محسوب می شود 
و نتایج این پژوهش ها نشــان 
داده انــد کــه بیمــاری قلبی با 
فعالیت جسمانی، رژیم غذایی 
و متاســفانه ژنتیــک در ارتباط 

است.
 خطــر بیمــاری قلبــی و دیگر 
مشــکالت قلب را می تــوان با 
ایجاد تغییراتی در سبک زندگی 

به حداقل رساند. 
به عنــوان مثال، رژیــم غذایی 
شما اثر قابل توجهی بر سالمت 

قلب دارد. فعالیت جســمانی می تواند 
عضالت قلب را در بهترین شکل خود 
حفظ کند. حتی شــادی نیز می تواند 
بــه ســالمت قلب کمک کنــد و خطر 
بیمــاری قلبی را به رغم افزایش ســن 

کاهش دهد.
امــا حتی اگر هرآنچــه را در توان دارید 
انجــام دهیــد تــا از مشــکالت قلبی 
پیشــگیری کنیــد، امکان وقــوع آنها 
همچنــان وجــود دارد. اگرچــه برخی 
بیشــتر از دیگــران، امــا هر فــردی در 
معــرض خطر بیماری قلبی قرار دارد، 
از ایــن رو آگاهی از نشــانه ها و عالئم 
مشکلی که می تواند در آینده رخ دهد، 

اهمیت دارد.
در شــرایطی که بیشــتر مردم آگاهند 
کــه تپش قلب، درد قفســه ســینه، و 
فشــار خون بــاال از نشــانه هــای بروز 
مشکل در قلب هستند، اما نشانه های 
غیرمنتظره دیگری نیز می توانند به در 
معرض خطر قرار داشــتن قلب اشــاره 

داشته باشند.
•

سرفه 
ســرفه مرتبط با بروز مشــکل در قلب 
با ســرفه ناشــی از یک ســرماخوردگی 
متفاوت اســت. اگر با ســرفه شدید که 
طی چند هفته از بین نمی رود، مواجه 
هســتید باید با پزشــک خود مشورت 
کنید. نارسایی احتقانی قلب می تواند 
موجب تجمع مایع در ریه ها شــود که 
این شــرایط خس خس سینه و سرفه 
هایی که با گذشــت زمان بهبود نمی 

یابند را به همراه دارد.
• 

افسردگی 
حــدود ۳۵۰ میلیــون نفر در سراســر 
جهان از افسردگی رنج می برند. روش 
هایی برای درمان این شرایط یا حداقل 
کمک به مدیریــت آن وجود دارند، اما 
همچنان درمان قطعــی و واقعی برای 
آن معرفــی نشــده اســت. گفته شــده 
است که افسردگی به طور مستقیم به 
بیماری قلبی منجر نمی شود، اما با به 
واســطه ارتباط با برخی عوامل سبک 

زندگی دیگر با آن پیوند خورده است.

 •
سرگیجه 

آریتمــی، ریتم غیر طبیعــی قلب، می 
تواند جریان خون به مغز را تحت تاثیر 
قرار دهد. همانند زمانی که به سرعت 
از جــای خود بلند می شــوید، هجوم 
ناگهانی خون به ســمت ســر می تواند 
موجب ســرگیجه ای ناخوشایند شود 
که حتی می تواند به غش کردن منجر 

شود.
• 

اختالل نعوظ 
برخی شــرایط ســالمت مــی توانند بر 
توانایی جنسی مردان تاثیرگذار باشند. 
از آنجایی که جریان خون برای کارکرد 
درست قسمت های مختلف بدن نیاز 
اســت، یک عضلــه ناکارآمــد قلب می 
تواند دلیل این شــرایط باشد. اختالل 
در نعوظ اغلب یکی از نخستین نشانه 
هــای مشــهود بــروز مشــکل در قلب 
مردان اســت که حتی حدود دو ســال 
پیش از بروز نشــانه هــا و عالئم دیگر 

پدیدار شود.
• 

خستگی 
در روزهای منتهی به یک حمله قلبی، 
بیماران حتی به رغم اســتراحت کافی 
نیز اغلب با احساس خستگی شدید و 
ضعف مواجه می شــوند. این احساس 
نســبت بــه یــک خســتگی جزئــی که 
ممکن اســت در پایان یــک روز کاری 
تجربه کنید، بسیار متفاوت است. این 

احساس مزمن و شدید است.
• 

بی اشتهایی  
حالت تهوع یا بی اشتهایی یک نشانه 
بارز بروز مشــکل در بدن است. یکی از 
مشکالت سالمت زمینه ای می تواند 
بروز مشــکل در قلــب باشــد. اگر بی 
اشتهایی پایدار است به پزشک مراجعه 
کنید تا شــرایط به دقت ارزیابی شود. 
هرچه زودتر مشــکل تشــخیص داده 
شود، شانس بیشــتری برای پرهیز از 

یک حمله قلبی وجود دارد.
• 

ریزش موی پاها 

مو بــه یک منبــع پایدار مــواد مغذی 
از جریــان خون برای رشــد نیــاز دارد. 
بــدون این مواد مغذی، بدن رشــد مو 
را متوقــف مــی کند. موی پــا احتماال 
نخستین مکانی است که این شرایط را 
تجربه می کند زیرا دورترین قسمت به 
قلب است. موی سر می تواند ایستگاه 

بعدی باشد.
• 

میگرن 
میگرن شرایطی شایع است. ۱۲ درصد 
مردم میگرن را تجربه می کنند، اما ۴۰ 
درصد افراد مبتال به بیماری قلبی با آن 
مواجه می شوند. پژوهش ها همچنان 
موفق به بیــان چرایی ارتباط بین آنها 

نشده اند.
• 

گرفتگی های عضالنی 
گرفتگی های عضالنی بیش از حد می 
تواند نشــانه ای از بروز مشکلی بزرگ 
باشــد. گرفتگی هــای عضالنی یکی از 
نشانه های چشمگیر بیماری سرخرگ 
محیطی، تشــکیل پالک در سرخرگ 
هــای پا، هســتند. این بیمــاری قابل 
درمان است، از این رو تشخیص هرچه 

زودتر نشانه ها اهمیت دارد.
• 

گردن درد یا فک درد 
شــاید فکر کنید کــه احســاس درد در 
قفسه سینه نخستین نشانه مشکالت 
قلبی محسوب می شــود، اما همواره 
ایــن گونــه نیســت. درد بــی دلیل در 
گــردن یا فک یک نشــانه بالقوه آنژین 
باشــد که این مشــکل قلبی به واسطه 
کمبود خون سرشار از اکسیژن در اندام 
شکل می گیرد. زنان نسبت به مردان 
احتمال بیشــتری دارد این عالئم غیر 
معمول را بروز دهند. اگر درد شدید را 
به طور مداوم احساس می کنید، زمان 

مراجعه به پزشک فرا رسیده است.
 •

تنگی نفس 
آیا پــس از باال رفتن از پله ها با کمبود 

نفس مواجه می شوید؟ 
اگر این گونه است، هراسان نشوید زیرا 
شرایطی عادی است. اما اگر با تنفگی 

و  نفــس 
نفس نفــس زدن پس از بلند 

شــدن ســریع از جای خود، پیاده 
روی هــای کوتاه، یا انجام فعالیتی 
ساده مواجه می شوید، بهتر است 
به پزشــک مراجعه کنیــد. توانایی 
بدن برای فعالیت بدون تنگی نفس 
به میزان پمپاژ خون وابسته است. 
تنگی نفس ناگهانی می تواند نشانه 

ای از بروز مشکل در قلب باشد.
• 

آپنه خواب 
آپنه خواب موجب بیداری فرد در میانه 
های شــب برای تنفس می شود. این 
ناهنجاری تنفسی با خطر بیشتر برای 
حمالت قلبــی و آریتمــی قلبی پیوند 
خــورده اســت. زمانی که افــراد مبتال 
بــه آپنه خواب یک اختــالل در تنفس 
طبیعی را تجربه می کنند، بدن کمبود 
اکســیژن را تشخیص داده و رگ های 
خونی را وادار می کند به ســرعت تنگ 
شوند که نیاز به جذب هوا را موجب می 
شود. تنش در رگ های خونی می تواند 
با گذشت زمان به بروز مشکالتی منجر 

شود.
• 

تورم پاها 
مــا دربــاره تــورم جزئــی صحبت نمی 
کنیم که به واسطه یک آسیب دیدگی یا 
گرمای هوا شکل گرفته است. این نوع 
از تورم که به نارسایی قلبی اشاره دارد، 
شــدید و قابــل توجه اســت. زمانی که 
خون به درستی جریان نمی یابد، تورم 
بــه واســطه تجمع خون در ســیاهرگ 

های پا شکل می گیرد.
• 

تورم یا درد لثه ها 
ســالمت لثه و ســالمت قلب بیشــتر 
از آنچــه فکر می کنید با یکدیگر پیوند 
خورده اند. بروز مشکلی در لثه ها می 
تواند پیوند نزدیکی با یک مشکل قلبی 
داشــته باشــد، زیرا آنها حــاوی برخی 
باکتری های مشــابه هستند. بیماری 
پریودنتال اغلب نشانه ای از یک مشکل 
قلبی زمینه ای اســت که هر دو مورد 
التهاب آســیب رســان به عنــوان یک 

نشانه چشمگیر را شامل می شوند.
• 

تعریق بی دلیل 
تعریق بــی دلیل می تواند به واقع یک 
نشــانه بد باشد. اگر در شرایطی عادی 
روی صندلی خود نشسته اید و به ناگاه 
با تعریق مواجه می شوید، این شرایط 
می تواند نشــانه ای اولیه از یک حمله 
قلبی پیش  رو باشد. با اورژانس تماس 
گرفته یا بــه نزدیک ترین بیمارســتان 

مراجعه کنید.
)منبع: دیلی میل(

نشانه های غیر منتظره قلبی ناسالم آنتی بیـوتیک 
از مصـرف 

خودسرانه آنها
پرهیز کنید 

به طور مکرر مریض می شوید. در فصول سرد اکثرا 
ســرماخورده هستید یا دچار عفونت های تنفسی 
می شوید. آن قدر برایتان آنتی بیوتیک تجویز شده 
است که تا گلویتان کمی درد می گیرد یا احساس 
می کنید بدنتان کمی داغ اســت، پزشک خودتان 
می شــوید و مصــرف قرص آنتی بیوتیــک را طبق 
نسخه های قبلی تان شروع می کنید . جالب آن که 
در برخی موارد خیلی هم از تجویز خودسرانه خود 
راضی هســتید و با کاهش عالئم درد و تب تصور 

می کنید کار درستی کرده اید .
ولــی واقعیــت آن اســت کــه مصرف خودســرانه 
آنتی بیوتیــک فقط برای مــدت کوتاهی به درمان 
شــما کمــک می کند و بــا ادامه مصــرف نابجای 
داروی آنتی بیوتیک دیگر قادر به مقابله با عفونت 
و عوامل میکروبی در بدنتان نخواهید بود و کنترل 
بیماری های عفونی شما را با مشکل بزرگی مواجه 

خواهد کرد. 
آیا می دانید قســمت عمده ای از بیمــاران عفونی 
و تب دار در ســطح جوامع بشری به بیماری های 
ویروسی مبتال هستند و نیاز به آنتی بیوتیک تراپی 
ندارند؟ در واقع در اکثر مطالعات در کشــورهای 
در حال توســعه و توســعه یافته بیشــترین میزان 
سوء مصرف آنتی بیوتیک  در همین بیماران اتفاق 
می افتد. توجه داشته باشید که مصرف آنتی بیوتیک 
فقط در بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها و با 

تجویز پزشک  مجاز است.
•

آنتی بیوتیک، فقط با جتویز پزشک 
تجویز آنتی بیوتیک صرفا با دســتور پزشک مجاز 
اســت و مصرف خودسرانه آنها نهایتا با عوارض و 
مشکالت جدی همراه خواهد بود. در مورد تجویز 
آنتی بیوتیک در سندرم های عفونی مختلف نیز در 
کشورهای توســعه یافته در بسیاری موارد، فقط 
گروه های خاصی از رشــته های تخصصی پزشکی 
مجــاز به تجویز یک دســته آنتی بیوتیکی با طیف 
اثر گسترده هســتند. جالب آن که گروه های دیگر 

پزشکی مجاز به همین تجویز نیز نیستند .
• 

بایدها و نبایدهای مصرف  آنتی بیوتیک 
از مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک  بشــدت پرهیز 

شود.
آنتی بیوتیک ها حتمــا در دز و دوره درمانی ای که 

پزشک تجویز کرده مصرف شوند.
داروهای مورد مصرف خود را به افراد دیگر توصیه 

نکنید.
تجویز آنتی بیوتیک هایی که برای طیف وســیعی 
از بیماری هــای عفونتــی تجویــز می شــود بایــد 
توسط پزشکان متخصص و ترجیحا متخصصان 
بیماری هــای عفونــی یــا در کــودکان، توســط 

فوق تخصص اطفال  صورت پذیرد.
- قبــل از تجویز آنتی بیوتیک  ارســال نمونه های 
کشــت میکروبی از محل مورد شک مدنظر  قرار 

گیرد.
- در ویزیت هــای پیگیــری، نتایــج کشــت های 
میکروبــی و آنتی بیوگرام هــای آنهــا در انتخــاب 

آنتی بیوتیک ها مد نظر قرار گیرد .
در موارد خاص و با نظر پزشک معالج می توان از 
بعضی آنتی بیوتیک های بدون عارضه یا با حداقل 

عوارض برای جنین یا شیرخوار استفاده کرد.

• 
آنتی بیوتیک نابجا با بدن چه 

می کند؟ 
اســتفاده کمتر و بهینــه از آنتی بیوتیک 
برای مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی 
امری ضروری اســت. بــه همین دلیل، 
تجویــز منطقی آنتی بیوتیــک از عفونت 
مقاوم و مکرر جلوگیری می کند. مصرف 
خودســرانه آنتی بیوتیک  به غیر از بحث 

ایجاد مقاومت میکروبی می تواند عوارض 
زیادی برای کلیه، کبد و سایر ارگان های 

بیمار به همراه داشته باشد.
• 

افزایش مرگ با میکروب های مقاوم 
به درمان ! 

 متاســفانه امــروزه با توجه به اســتفاده 
بی رویــه از آنتی بیوتیک توســط بیماران 
و پزشــکان طی دهه های اخیر با موجی 

از شیوع میکروارگانیســم های مقاوم در 
سراســر دنیا و بویــژه در کشــورهای در 
حال توسعه مواجهیم. سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( قرن حاضر را به عنوان 
قــرن با مرگ ومیــر باالی ناشــی از انواع 
میکروارگانیسم های مقاوم نامیده است. 

مهم تریــن نتایــج ناشــی از شــیوع این 
مقاومت هــا باال رفتن میــزان مرگ ومیر 
در  بســتری  بیمــاران  در  بخصــوص 

بیمارســتان ها و حداقــل افزایــش طول 
مــدت درمــان و افزایــش قابل مالحظه 
هزینه های درمــان خواهد بود. ضروری 
اســت بیمــاران و پزشــکان در تجویــز و 
مصرف آنتی بیوتیک  دقت الزم را داشته 
باشند و در مواردی که ابهامی در مصرف 
وجود دارد با متخصصــان بیماری های 
عفونــی یــا فوق تخصص عفونــی اطفال  

مشورت کنند.          •
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آزمايش خانگي ديدرنگ

هم اكنون با همكاري برخي ش��ركت هاي خارجي تس��ت كوررنگي ي��ا همان ديدرنگ در 
ابعاد جيبي و قيمت بسيار ارزان توليد انبوه شده و مردم مي توانند اين تست را از داروخانه ها و 

عينك سازي هاي معتبر تهيه كرده و خود و ساير اعضاي خانواده را ارزيابي كنند.
9
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افقي:
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2- قلعه – ابله – تيم ايتاليايي
3- پرنده زيبا – توگوشي – از هفت سين ها

4- نوعي تن پوش – صداي الس��تيك 
پنچر – دادني با وعده – جاي بي خطر

5- زمزمه كننده – تكان شديد 
س��وم  پس��ر   – انگلي��س  ش��هر   -6
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فران��ك  كريس��توفر  از  داس��تاني   -7
نويس��نده فرانس��وي – حال��ت تعادل و 

توازن – حرف عطف
8- به��ره اي از انس��انيت نب��رده – م��رد 
در  س��اكن  افس��انه اي  موج��ود  برف��ي 

كوه هاي هيماليا – تاكسي دريايي
– چاش��ني  س��حر  9- گياه ناژو – مرغ 

صبحانه
10- تذك��ره – از صف��ات باريتعال��ي – 

آشپز ضحاك
11- جانور وحشي و دشمن كشتزارها – 

پوشيده نگه داشتن
12- عزيزكننده – متش��كرم – شخص 

مبهم – فرومايه
13- اين هورمون در پاس��خ به كاهش 
س��ديم جري��ان خون و ي��ا كاهش حجم 

خون ترشح مي شود – سدي در استان مركزي – مسطح
14- آفريدگار – پول زيرميزي – نامي دخترانه 

15- گيج و سرگشته – اثري از توماس آتوي، نمايشنامه نويس انگليسي
عمودي:
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3- اسب چوبي معروف – نوعي پارچه – انتخاب شده
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سماقيان – كشتي جنگي
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مي توان به آبگرم معدني اهلل حق اشاره كرد – مفتش

7- شهر مراكش – آشكار – پايتخت ليديه
8- از عناصر فلزي – تكه پارچه كهنه – حركتي در جودو
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جنس مؤنث – داستان – مقياس 

طول
13- غذاي ايراني – كمك – 

جنگ تن به تن
14- هيمه – آه��وي كارتوني – 

گهواره
»ويلي��ام  مس��تعار  ن��ام   -15
س��يدني پورتر« - تيم فوتبال 

برزيلي

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4480یک جدول با دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

حل جدول ویژه شماره 4479 حل جدول عادی شماره 4479

جدول ويژه جدول عادي

���� :4   ����� ��� :34A21gadval4480����� :     ���� �����3         ����:     11:18:27  
  
  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
6                                
7                                
8                                
9                                

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
  
  

���� :2  ��� �����  :33A21- jadval4479  �����:    21/1/ 1389           ���� �����1         
����:     11:19:17  

  

����  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
1  �  �  �  � �  �  �    �  � �  �  � �  �  
2  �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  �  
3  �  �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  
4  �  �  �    �  �   �  �  �  �    �  �  �  
5  �  �    �  �  �  �  �    �  �  �  �      
6  �    �  �  �  �  �    � �  �  �    �  �  
7  �  �  �  �    �  �  �  �  �  �    �  �  �  
8  �  �  �  �  �    �  �  �    �  �  �  �  �  
9  �  �  �    �  �  �  �  �  �    �  �  �  �  

10 �  �    �  �  �  �    � �  �  �  �    �  
11     �  � �  �    �  �  �  �  �    � �  
12 �  �  �    �  �  �  �    �  �    �  �  �  
13 �  �  �  �    � �  �  �    �  �  � �  �  
14 �  �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  
15 � �  �  �  �  �  �    �  � �  �  �  �  �  

  

���� :2  ��� �����  :33A21- jadval4479  �����:    21/1/ 1389           ���� �����2         
����:     11:19:17  

  
 ����

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
1  �  �  �  �  �  �  �    �  �  �  �  � �  �  
2  �  �  �  �    �  �  � �    �  �  �  �  �  
3  �  � �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  
4  �  �  �    �  �    �  �  �  �    �  �  �  
5  �  �    �  �  �  �  �    �  �  �  �      
6  �    �  �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  
7  �  �  �  �   �  �  �  �  � �    �  �  �  
8  �  �  �  �  �    �  �  �    �  �  �  �  �  
9  �  �  �    � �  �  �  �  �    �  �  �  �  

10 �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  �    �  
11     �  �  �  �    �  �  �  � �    �  �  
12 �  �  �    �  �  �  �    �  �    �  �  �  
13 �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  � 
14 �  �  �  �  �    �  �  �  �    �  �  �  �  
15 � �  �  �  �  �  �    �  �  �  �  �  �  �  

شمارش معکوس 
برای افتتاح پل 126 متری

آخرین تماس
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10

قديم��ي بودن پ��ل فعلي جواديه ك��ه بيش از چند ده��ه قدم��ت دارد، نياز به 
اح��داث 6 خ��ط اضافه در مح��دوده راه آهن و ع��الوه بر آن كم ب��ودن ارتفاع اين 
پل، از داليلي بوده كه س��اخت پل جديد جواديه را به چش��م آورده است. ساخت 
اين پل گرچه ماه هاس��ت با وعده هاي اتمام و افتتاح مسئوالن شهري همراه بوده 
اس��ت، امروز انتظار مي رود ب��ا توجه به نياز مبرم ش��هروندان بخصوص در جنوب 
تهران براي دسترس��ي هاي محلي و فرامحلي، بهره برداري از آن با سرعت و دقت 

بيشتري محقق شود.

19

صفحه 19

آموزش سراسري 
مهارت فرزندپروري هوشمندانه

»ايران« از روند احداث پل جواديه گزارش می دهد

زیست بانك
 ثروت ملي پژوهشگران 

در صفحه ماجرا بخوانید

افقي:
1-كناي��ه از بس��يار مان��دن در جاي��ي – 

هادي
2- مخترع پيل الكتريكي – انديشمند و 
سياستمدار واقع بين هندي – از سازهاي 

موسيقي
3- مثن��وي اوح��دي مراغه اي – س��هل – 
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي... 

سال است
4- نش��انه فعل استمراري – سوداي ناله 

– ايوان، پيشخانه – جديد آذري
5- وسطي – شهري در استان يزد

6- گياه��ي علف��ي و دو س��اله از تيره 
طب��ي  كارب��رد  ب��ا  س��تاره اي ها  گل 
روماتيس��م،  چ��ون  بيماري هاي��ي  در 
نقرس، س��رفه، س��رخك و گلودرد – 

تخم كتان – خودم!
توس��عه  س��ازمان   – داي��ر  و  برق��رار   -7
صنعتي س��ازمان ملل متحد كه در س��ال 
1966 براساس قطعنامه مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد تأسيس گرديد – بچه 

مي كشد
8- ن��ام همس��ر س��ليمان – زن��گ گردن 

چهارپا – سفره رنگين كن
9- پرحرف��ي – رس��ول خ��دا – ن��ام پ��در 

ابراهيم)ع(
10- بازك��ن در گوي��ش آذري – هيكل، 

كالبد – بندباز
11- خدمتكار پير – وسيله نقليه آبي

12- نخ ابريشم – هيزم – حرف نداري – دور كردن
آسفالت و  يخ  روي  خوردن  سر  13- شعبه، فرقه – حركت زير حرف و عالمت آن – ابزار 

14- بيگانگان، ديگران – نهال نازك – پادشاه ساساني
بريتانياي  پادش��اهي متحد  انگلستان در كشور  15- علم جادوگري – ش��هري در ش��مال 

كبير و ايرلند شمالي كه خانه اسطوره معروف رابين هود نيز بوده است
عمودي:

شدن 1-يكي از غذاهاي اصيل ايراني – پراكنده 
2- دردها – قند سفيد – سركش

3- گل زينتي و دارويي – شكافنده – ميرغضب
4- با هاج آيد – با معنوي ميانه اي ندارد! – ستون بدن – با هوي آيد

5- تمدني كهن – روشنايي صبح – حرف مفعولي
6- شهر توت – هدايت كننده – دانه به دانه

– دندانساز 7- بي قيد و بند – گرافيك 
8- راستي خبر – لطيف، هموار – 

پول كم ارزش قديمي
– دش��ت،  په��ن  رش��ته   -9

صحرا – شهر بي قانون
10- ش��خص معين ش��ده براي 
كاري – دوچرخه س��وار مي زند – 

عدد ماه
11- نوعي از موسيقي غربي – 

از انواع ابرها – خواب خوش
12- واژه فقدان – عضوي در 
تيم فوتبال – آتش – بزرگش 

نشانه نزدن است!
13- سياره زهره – ابزار صيد 

ماهي – ناشناس
14- از صفات باريتعالي – رفتار 

به نرمي – فدراسيون قايقراني 
– رم��ان  15- ورم بناگ��وش 

جواد فاضل

با هدف آموزش پیشگیري از اعتیاد در خانواده ها اجرايي مي شود

تاكنون 38 مركز در چهار حوزه مختلف زيس��ت بانك ش��امل سلول هاي انساني 
و جان��وري )3 مركز(، حوزه ميكروارگانيس��م )14 مركز(، ح��وزه گياهي )19 مركز( 
و ح��وزه مولكولي )2 مركز( در كش��ور تش��كيل ش��ده اس��ت. اين مراكز زير پوش��ش 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نفت، بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي، س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت و جهاد دانش��گاهي در حال 

فعاليت هستند.

آزمايش خانگي ديدرنگ

هم اكنون با همكاري برخي ش��ركت هاي خارجي تس��ت كوررنگي ي��ا همان ديدرنگ در 
ابعاد جيبي و قيمت بسيار ارزان توليد انبوه شده و مردم مي توانند اين تست را از داروخانه ها و 

عينك سازي هاي معتبر تهيه كرده و خود و ساير اعضاي خانواده را ارزيابي كنند.
9

20

 19

افقي:
1-فيلمي از ميشل بالن – فديه

2- قلعه – ابله – تيم ايتاليايي
3- پرنده زيبا – توگوشي – از هفت سين ها

4- نوعي تن پوش – صداي الس��تيك 
پنچر – دادني با وعده – جاي بي خطر

5- زمزمه كننده – تكان شديد 
س��وم  پس��ر   – انگلي��س  ش��هر   -6

چنگيزخان – از ويتامين ها
فران��ك  كريس��توفر  از  داس��تاني   -7
نويس��نده فرانس��وي – حال��ت تعادل و 

توازن – حرف عطف
8- به��ره اي از انس��انيت نب��رده – م��رد 
در  س��اكن  افس��انه اي  موج��ود  برف��ي 

كوه هاي هيماليا – تاكسي دريايي
– چاش��ني  س��حر  9- گياه ناژو – مرغ 

صبحانه
10- تذك��ره – از صف��ات باريتعال��ي – 

آشپز ضحاك
11- جانور وحشي و دشمن كشتزارها – 

پوشيده نگه داشتن
12- عزيزكننده – متش��كرم – شخص 

مبهم – فرومايه
13- اين هورمون در پاس��خ به كاهش 
س��ديم جري��ان خون و ي��ا كاهش حجم 

خون ترشح مي شود – سدي در استان مركزي – مسطح
14- آفريدگار – پول زيرميزي – نامي دخترانه 

15- گيج و سرگشته – اثري از توماس آتوي، نمايشنامه نويس انگليسي
عمودي:

خلق با  1-اثري از رابيند رانات تاگور نويسنده و شاعر هندي – بدرفتار 
2- سياهي شهر – محدوده اي شامل چندشهر – لج

3- اسب چوبي معروف – نوعي پارچه – انتخاب شده
4- جان��ور پيش��اني س��فيد – ج��اي روش��نايي – درختچه بوم��ي نواحي گرمس��ير از تيره 

سماقيان – كشتي جنگي
5- پيكان، نيزه – ناسزا – نوعي انجير

6- سرراس��ت – از نقاط ديدني اين شهرس��تان،  عالوه بر دامنه هاي س��اواالن و بزگوش 
مي توان به آبگرم معدني اهلل حق اشاره كرد – مفتش

7- شهر مراكش – آشكار – پايتخت ليديه
8- از عناصر فلزي – تكه پارچه كهنه – حركتي در جودو

در  ش��هري   – بخ��ت   -9
اس��تان خراس��ان جنوبي – 

قوم آتيال
از  10- م��ار آذري – ميوه اي 

نوع خربزه – سكسكه
عل��م   – رگ  بري��دن   -11

آموختن – شن نرم
 – چارپ��ا  ش��مارش  واح��د   -12
جنس مؤنث – داستان – مقياس 

طول
13- غذاي ايراني – كمك – 

جنگ تن به تن
14- هيمه – آه��وي كارتوني – 

گهواره
»ويلي��ام  مس��تعار  ن��ام   -15
س��يدني پورتر« - تيم فوتبال 

برزيلي

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4480یک جدول با دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

حل جدول ویژه شماره 4479 حل جدول عادی شماره 4479

جدول ويژه جدول عادي
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10

قديم��ي بودن پ��ل فعلي جواديه ك��ه بيش از چند ده��ه قدم��ت دارد، نياز به 
اح��داث 6 خ��ط اضافه در مح��دوده راه آهن و ع��الوه بر آن كم ب��ودن ارتفاع اين 
پل، از داليلي بوده كه س��اخت پل جديد جواديه را به چش��م آورده است. ساخت 
اين پل گرچه ماه هاس��ت با وعده هاي اتمام و افتتاح مسئوالن شهري همراه بوده 
اس��ت، امروز انتظار مي رود ب��ا توجه به نياز مبرم ش��هروندان بخصوص در جنوب 
تهران براي دسترس��ي هاي محلي و فرامحلي، بهره برداري از آن با سرعت و دقت 

بيشتري محقق شود.

19

صفحه 19

آموزش سراسري 
مهارت فرزندپروري هوشمندانه

»ايران« از روند احداث پل جواديه گزارش می دهد

زیست بانك
 ثروت ملي پژوهشگران 

در صفحه ماجرا بخوانید

افقي:
1-كناي��ه از بس��يار مان��دن در جاي��ي – 

هادي
2- مخترع پيل الكتريكي – انديشمند و 
سياستمدار واقع بين هندي – از سازهاي 

موسيقي
3- مثن��وي اوح��دي مراغه اي – س��هل – 
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي... 

سال است
4- نش��انه فعل استمراري – سوداي ناله 

– ايوان، پيشخانه – جديد آذري
5- وسطي – شهري در استان يزد

6- گياه��ي علف��ي و دو س��اله از تيره 
طب��ي  كارب��رد  ب��ا  س��تاره اي ها  گل 
روماتيس��م،  چ��ون  بيماري هاي��ي  در 
نقرس، س��رفه، س��رخك و گلودرد – 

تخم كتان – خودم!
توس��عه  س��ازمان   – داي��ر  و  برق��رار   -7
صنعتي س��ازمان ملل متحد كه در س��ال 
1966 براساس قطعنامه مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد تأسيس گرديد – بچه 

مي كشد
8- ن��ام همس��ر س��ليمان – زن��گ گردن 

چهارپا – سفره رنگين كن
9- پرحرف��ي – رس��ول خ��دا – ن��ام پ��در 

ابراهيم)ع(
10- بازك��ن در گوي��ش آذري – هيكل، 

كالبد – بندباز
11- خدمتكار پير – وسيله نقليه آبي

12- نخ ابريشم – هيزم – حرف نداري – دور كردن
آسفالت و  يخ  روي  خوردن  سر  13- شعبه، فرقه – حركت زير حرف و عالمت آن – ابزار 

14- بيگانگان، ديگران – نهال نازك – پادشاه ساساني
بريتانياي  پادش��اهي متحد  انگلستان در كشور  15- علم جادوگري – ش��هري در ش��مال 

كبير و ايرلند شمالي كه خانه اسطوره معروف رابين هود نيز بوده است
عمودي:

شدن 1-يكي از غذاهاي اصيل ايراني – پراكنده 
2- دردها – قند سفيد – سركش

3- گل زينتي و دارويي – شكافنده – ميرغضب
4- با هاج آيد – با معنوي ميانه اي ندارد! – ستون بدن – با هوي آيد

5- تمدني كهن – روشنايي صبح – حرف مفعولي
6- شهر توت – هدايت كننده – دانه به دانه

– دندانساز 7- بي قيد و بند – گرافيك 
8- راستي خبر – لطيف، هموار – 

پول كم ارزش قديمي
– دش��ت،  په��ن  رش��ته   -9

صحرا – شهر بي قانون
10- ش��خص معين ش��ده براي 
كاري – دوچرخه س��وار مي زند – 

عدد ماه
11- نوعي از موسيقي غربي – 

از انواع ابرها – خواب خوش
12- واژه فقدان – عضوي در 
تيم فوتبال – آتش – بزرگش 

نشانه نزدن است!
13- سياره زهره – ابزار صيد 

ماهي – ناشناس
14- از صفات باريتعالي – رفتار 

به نرمي – فدراسيون قايقراني 
– رم��ان  15- ورم بناگ��وش 

جواد فاضل

با هدف آموزش پیشگیري از اعتیاد در خانواده ها اجرايي مي شود

تاكنون 38 مركز در چهار حوزه مختلف زيس��ت بانك ش��امل سلول هاي انساني 
و جان��وري )3 مركز(، حوزه ميكروارگانيس��م )14 مركز(، ح��وزه گياهي )19 مركز( 
و ح��وزه مولكولي )2 مركز( در كش��ور تش��كيل ش��ده اس��ت. اين مراكز زير پوش��ش 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نفت، بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��كي، س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت و جهاد دانش��گاهي در حال 

فعاليت هستند.

مکمل های غذایی فاید ه  ندارند و می توانند مضر هم باشند
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را بر روی سایت بخوانید 

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

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

Vaudreuil-Dorion
501 Harwood Blvd.
450 455-9299

Pierrefonds
15757 Gouin Blvd. W.
514 620-1890

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

Laval
1877 Curé-Labelle Blvd.
450 688-1891

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

Brossard
8100 Taschereau Blvd.
450 466-1892

LIQUIDATION CENTERS

May 25 and 26, 2013 only.

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

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

Magasins Centres de liquidationwww.prillo.ca

Pierrefonds
15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
450 688.1891

Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
vendu! 

la qualité au plus bas prix

Prillo liquide65%
jusqu’à

de
rabais

Meubles prillo

Mega

vente

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

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

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

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

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

879$

999$

999$1399$

1699$ 1099$ 1899$

999$

699$

2299$

879$

699$

Sectionnel

Canapé

Sectionnel

CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx

Sectionnel

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

سالمت.. 

24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
8 7 9 5

9 5 6 8 2

3 4

4 7 9

7 6 3

6 1 5 7

4 3 5

9 6

7 4 8 1

14
4 9

8 6 3

7 2 9

8 1

4 3 2

3 6 7

2 5 7

6 8

1 5 6

15
7 2 1

9 6

8 1 5

2 6 5

5 8

4 8 1 3 7

6 4

7 3 9

6 3 2 1

16
4

1 4 6 3

9 7 3 6

2 9 7 5

4 6 3 9 7

2 6

2 8 9

6 5 8 4

1 7

بررسی وضعیت سالمت بیش از دو 
میلیون نفر که از مکمل های غذایی 
اســتفاده کردند نشــان میدهد که 
ویتامین هــا، امالح و اســیدهای 
چــرب کــه بــه صــورت قــرص یا 
کپسول فروخته میشود، تأثیری بر 
احتمال خطر ابتال به سکته ندارد و 

میتوانند مضر باشند.
و  امالح معدنــی  ویتامین هــا، 
اســیدهای چرب امــگا ۳ کــه بــه 
صورت مکمل هــای غذایی عرضه 
می شــوند، در شمار پرفروش ترین 
محصوالت داروخانه ها در بسیاری 
هســتند.  جهــان  از کشــورهای 
مکمل هــای غذایــی در آلمــان به 
وفور در دســترس هستند و سال 
۲۰۱۵ میالدی حدود یک میلیارد 

و صدهزار یورو فروش داشتند.
این مکمل ها ترکیب های مختلفی 
دارنــد و خریداران آنهــا امیدوارند 
کــه بــا مصــرف آنهــا به ســالمت 
خود فایده برســانند.در تبلیغ این 
مکمل های غذایی کــه به صورت 
قرص ، قرص هــای مکیدنی، پودر 
یا کپســول عرضه می شــود، ادعا 
می شــود که مصــرف آنهــا "خطر 
ابتال به بیماری های قلب و عروق 

را کاهش می دهد" یا اینکه 
"با تقویت سیســتم ایمنی 
بدن خطر ابتال به بیماری  

را کاهش می د هند". 
می گوینــد  پژوهشــگران 
خریداران این محصوالت، 
خریــد  بابــت  کــه  پولــی 
مکمل هــای غذایــی خرج 
می کننــد می توانند هزینه 

کار دیگــری کنند کــه فایده 
بیشتری برای سالمت آنها داشته 

باشد.
نتیجــه تحقیقات گســترد ه ای که 
در مــورد ایــن مکمل هــا صــورت 
گرفته نشــان می دهد ویتامین ها، 
امــالح مانند مگنزیوم یا کلســیم 
یــا کپســول های روغن ماهــی بــا 
اســید های چــرب امــگا ۳ کــه به 
مصــرف  مکمل غذایــی  صــورت 
می شوند، بدن را در برابر خطراتی 
مانند مرگ بر اثر سکته های قلبی 

یا مغزی محافظت نمی کنند.
پزشکان آمریکایی مرکز کاردیولوژی 
دانشگاه آالباما در بیرمنگم  ۳۲۴۹ 
تحقیق را که در فاصله ســال های 
۱۹۷۰ تــا ۲۰۱۶ میــالدی صورت 
بررســی کردنــد کــه در  گرفتــه،  

مجموع  شــامل پرونده ســالمت 
بیــش از دو میلیون نفــر بوده که 
مکمل های غذایی مصــرف کرده 
بودند. در میان این تحقیقات ۱۸ 
پژوهش به دلیل معیارهای در نظر 
گرفته شــده از ارزش علمی باالیی 

برخوردار بودند. 
پتر برلیــت رئیس انجمن اعصاب 
آلمــان و رئیس  پیشــین کلینیک 
نورولوژی بیمارستان آلفرید کروپ 

در شهر اسن می  گوید: 
از  هیچ کــدام  اینکــه  »نتیجــه 
ایــن تحقیقــات ثابــت نکــرده که 
فایــده ای  غذایــی  مکمل هــای 
دارنــد کــه بتــوان ادعا کــرد برای 
همه مصرف کننــدگان آنها صادق 

است.«
از آن گذشــته، احتمــال مــرگ در 

اثــر بیماری های قلــب و عروق در 
افرادی کــه مکمل غذایی مصرف 
کردنــد تفاوتــی بــا افــرادی کــه 
مکمل غذایــی مصــرف نکردنــد، 
نداشته است. این مسئله در مورد 
احتمال مرگ بر اثر ســکته مغزی 
یا احتمال وقوع سکته های مغزی 

هم صادق بوده است.
تــالش  آمریکایــی  پژوهشــگران 
بسیاری کردند تا زیرمجموعه هایی 
پیدا کننــد که احتمــاال از مصرف 

مکمل های غذایی برکنار باشند.
انجمــن نورولوژی آلمــان و بنیاد 
ســکته های مغزی آلمان می گوید 
پاسخ "همواره منفی" بوده است. 
هیــچ تفاوتی هم نمی کرده اســت 
که فــرد چه مدتــی از مکمل های 
غذایی اســتفاده کرده، چه ســنی 

داشــته اســت، مــرد یــا زن 
بوده، سیگاری، غیرسیگاری 
یــا ورزش کار بــوده یــا خیر: 
مصرف مکمل هــای غذایی 
هیچ فایده مشخصی نداشته 

است.  
مکمل های غذایی 

می توانند مضر باشند 
معتقدنــد  پژوهشــگران 
مکمل های غذایی برخالف 
آنچــه تصور می شــود نــه تنها 
فایده ندارند، بلکه می توانند مضر 

باشند. 
پتر برلیــت رئیس انجمن اعصاب 
آلمان معتقد است نتیجه تحقیقاتی 
کــه در ایــن زمینه صــورت گرفته 

"هشداردهنده" است. 
او تأکیــد می کند پژوهشــگران به 
تازگی به این نتیجه رســیده اند که 
تأثیر ویتامین ها و امالح به صورت 
طبیعــی با تأثیر آنهــا در دوز باال و 
بسته بندی شــده به صورت قرص 
یا کپسول فرق می کند. در نتیجه 
احتمــال مضــر بــودن آنهــا برای 

سالمت بدن وجود دارد.
اعضــای  مثــال  عنــوان  بــه 
Cochrane Library یک شبکه 
جهانی از پزشــکان و پژوهشگران، 

صــورت  بــه 
ســال  از  تحقیــق   ۷۸ تصادفــی 
۲۰۱۲ میالدی را که از نظر علمی 
"استاندارد طالیی" داشتند دوباره 
بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها 
نشــان داده که مکمل های غذایی 
نــه مانع بــروز ســکته های مغزی 
می شــوند و نــه خطر مــرگ در اثر 
ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی را 

کاهش می دهند.
آرمین گراو مدیر بنیاد سکته مغزی 
در آلمــان می گویــد: »از فــروش 
این محصوالت تنهــا تولیدکننده 
او  می بــرد.«  ســود  فروشــنده  و 
تأکیــد می کند که مدارک روشــنی 
وجــود دارد کــه نشــان می دهد از 
جملــه مــواردی که مانــع ابتال به 
بیماری های قلب و عروق می شود 
تغذیه متعادل و ســالم اســت. او 
می گوید: »در برگ ساالد، میوه و 
سبزیجات به اندازه کافی ویتامین و 

امالح وجود دارد.«
گروا توصیه می کند اگر می خواهید 
ســالم بمانید غذای سالم بخورید 
از استعمال سیگار ، نوشیدن الکل 
زیــاد پرهیــز کنید و تحــرک کافی 

داشته باشید.  
•
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صرافــــی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

w w w . p a i v a n d . c a
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید... 

گرانقیمت به مدرسه می آیند. آقای 
بهرنگ می گفت که در شــهرهای 
بــزرگ بچه هــای ثروتمنــد ایــن 
جــوری می کننــد و خیلــی هم به 

خودشان می نازند."
به رغم این کاستی ها، محمدهادی 
محمدی معتقــد اســت: "در آثار 
صمد در هر دو حــوزه گردآوری و 
آفرینش، نشانه هایی هست که بر 
پایه آن می توان این گزاره شرطی را 
مطرح کرد، که اگر صمد می ماند، 
چهره ای بس بزرگ و تاثیر گذار در 
ادبیات کودکان ایران می شد. اما 
در حالــت حقیقی این فرصت از او 

گرفته شد."

مرگ صمد، زایش اسطوره
"مــرگ خیلــی آســان می تواند به 
سراغ من بیاید، اما من تا می توانم 
زندگی کنم نباید به پیشــواز مرگ 
بروم. البتــه اگر یک وقتی ناچار با 
مرگ روبرو شــدم - که می شــوم 
- مهم نیســت، مهم این اســت 
که زندگی یا مرگ من چه اثری در 

زندگی دیگران داشته باشد…"
این ســطرها از کتاب ماهی ســیاه 
کوچولو - مشــهورترین اثرش - 
طنینی پیشــگویانه یافتند و البته 
تعبیر شدند. صمد نیز چون ماهی 
ســیاه کوچولو در آب ها جان داد. 
نویســندگان معتــرض و مبــارزان 
آن دوران و پیشــاپیش آنان جالل 
آل احمــد نگذاشــتند که مــرگ او 
هــدر بــرود و به این گمــان دامن 
زدند که در غرق شــدن او در ارس 

دست های ساواک در کار است. 

حساسیت نیروهای امنیتی درباره 
دوستی صمد با مبارزان سیاسی، 
تمایلش بــه مرام مارکسیســتی و 
فعالیت هــای تاثیرگذار فرهنگی- 
سیاسی اش در تبریز در پروردن این 
شایعه بسیار موثر بود. بدین سان 
مرگش بسیار تاثیرگذار از آب درآمد 
و او بدل شد به یکی از اسطوره های 

مبارزه در ایران.
جالل آل احمد که یادداشت صمد 
و افســانه عوام را نگاشت و شایعه 
قتل او را پر و بال داد، بعدتر نوشت 
که در این باره افسانه ساخته بوده 
محمــدی  محمدهــادی  اســت. 
دربــاره تفاوت اســطوره  و واقعیت 
صمد می گوید: "به طور کلی ما دو 
صمد داریم، صمدی که به راستی 
بــود و صمــدی که ســازوکارهای 

پیچیده اجتماعی از او ساخت. 
صمــد در دهه چهــل و در روزگار 
رویش جنبش چریکی ایران چهره 
شد. جنبش چریکی ایران، از جنبه 
معرفتی بیش از آن که بر اندیشــه 
های عقالنی شــکل گرفته باشد، 
برپایه آیین های اسطوره ای مانند 
اسطوره سیاوش شکل گرفته بود. 
آیین های اسطوره ای چون بر پایه 
زمان گردان یا چرخشــی اســتوار 
هستند، نیاز به نماد و نشان دارند 
تــا در هــر چرخش زمانــی، انرژی 
آیینی خــود را بازیابــی کنند. این 
گروه ها، ابتدا صمد را شهید کردند 
و سپس از او مانند دیگر کشتگان، 
نماد و نشان جنبش چریکی ایران 
را ساختند. با این کارها بازشناسی 
صمــد واقعی و صمد اســطوره ای 

برای نســل های بعد بسیار دشوار 
شد."

کتــاب ماهی ســیاه کوچولو شــد 
مانیفست جنبش مسلحانه. تعهد 
و خشــم انقالبی اش را ستودند و 
آن را اثــری نمادیــن درباره مبارزه 
قهرآمیز تفسیر کردند و مرگ صمد 
را بــه مرگ ماهی ســیاه در گلوی 

ماهی خوار شبیه دانستند.
دو ســال بعد در ۱۳۴۹نخســتین 
گلوله ها در جنگل های ســیاهکل 
شلیک شد و جنبش مسلحانه به 
طور رسمی اعالم موجودیت کرد. 
بعدتر ســازمان چریک های فدائی 
خلق تشکیل شد که برخی دوستان 
نزدیک صمد مانند بهروز دهقانی 

نیز به عضویت آن درآمدند.
نیــم قــرن پــس از مــرگ صمــد 
بهرنگی، فرصتی اســت کــه ورای 
اســطوره ، به واقعیت و اهمیت او 
نظر کنیم. محمدهادی محمدی 

می گوید: 
"فاصله بود و نبودش تنها ۲۹سال 
به درازا کشید. یعنی در بالنده ترین 
روزهایی که یک انســان می تواند 
باشــد و بهره ببرد و بهــره بدهد، 
از دســت رفت. کار بســیار بزرگ 
او، آموزگاری کودکان روستاهای 
محــروم آذربایجــان و بزرگ تــر و 
باارزش تر از آن، الگودهی گونه ای 
از آموزش و پرورش به فرودســتان 
بــود کــه او را تــا جایــگاه پائولــو 
فریره)نظریه پــرداز تعلیم و تربیت 

انتقادی( ایران باال می برد."
بهروز روحانی )روزنامه نگار(
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When you think of 
Canada, you probably 
think of its picture postcard 
beauty – wide-open spaces, 
dramatic mountains, pris-
tine forests and majestic 
lakes. What might not 
come to mind, however, is 
that Canada is a modern, 
progressive, open and tol-
erant multi-cultural society 
with 2 official languages – 
English and French.
Living in Canada is similar 
in many respects to living 
in other Western countries; 
however there are some 
aspects of daily life that 
are unique to our nation. 
Our website will give you 
a high level overview of 
our country as well as 
some helpful tips to know 
before you arrive to study 
in Canada.
In Canada, each province 
and territory is in charge of 

their 
own education system.
Schools that teach students 
up to the grade 12 level 
are known as primary and 
secondary schools. Primary 
usually means grades 1-8 
and secondary usually 
means grades 9-12.
All primary and secondary 
schools in Canada can en-
rol international students.
There are special rules for 
minor children studying in 
Canada.
Each post-secondary school 
has its own set of rules on 
how to apply, including the 
level of English or French 
you need to be accepted.
Profiles of Canadian 
universities, a large study 
programs database and 
help to plan your university 
education
Many schools in Canada 
teach English or French as 

a 
second language. 
The Association des uni-
versités de la francophonie 
canadienne has information 
on university programs in 
French, English, or both.
Provinces and territories 
approve (or “designate”) 
schools that can enrol 
international students. 
These schools are known 
as designated learning 
institutions (DLI).
If you need a study permit, 
your acceptance letter must 
be from a DLI.
All primary and second-
ary schools in Canada are 
DLIs. 
Once you choose a school, 
college or university, you 
must apply to go there. 
Every school has different 
rules on how to apply.

•
Make sure you apply at 
least:
- six months in advance if 
you want to study at a pri-
mary or secondary school,
- a year in advance for a 
post-secondary program at 
a university, college, etc.
- Contact the school where 
you want to study to learn 
how to apply. Your school 
will be able to tell you 
about: the cost to apply, tui-
tion fees, health insurance, 
rent and how much it costs 
to live in Canada, language 
tests.
The Government of Canada 
doesn’t pay for the medical 
costs of foreign students.
Health coverage for foreign 
students is different de-
pending on where you live. 
Contact the school you 
are applying to for more 
information about health 
insurance.
•
Before you apply for a 
study permit, you need the 
following:
- an acceptance letter from 
a designated learning insti-
tution (DLI)

- a valid passport or travel 
document
•
- show proof that you have 
enough money to pay for 
your:
- tuition fees
- living expenses for 
yourself and any family 
members who come with 
you to Canada and
- return transportation for 
yourself and any family 
members who come with 
you to Canada

be a law-abiding citizen 
with no criminal record and 
not be a risk to the security 
of Canada. You - may have 
to provide a police certifi-
cate.
- be in good health. You 
may need to complete a 
medical exam.
- convince an immigration 
officer that you will leave 
Canada at the end of your 
studies.
•
Note: 
If your school asked you to 
take some courses before 
they will accept you into 
the main program (con-

ditional acceptance), we 
will only issue your study 
permit for the length of 
these courses. When you 
get accepted into the main 
program, you can apply to 
extend your stay as student 
from within Canada.
Generally, you must apply 
for a study permit before 
you come to Canada. Some 
people can apply for a 
study permit from within 
Canada. In some cases, 
you can apply when you 
arrive in Canada at the port 
of entry. Make sure you 
understand which option is 
available to you.
_____________
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

Immigration Canada Maria 
Cottone
Represented by Jean Sébas-
tien Boudreault (Lawyer) 
www.mariacottone.com
info@immigrtioncmc.com 

Student life in Canada

کریمی نیا ۲۰ ســپتامبر ۲۰۱۲، با 
اتهام خشونت و تهدید روبرو شد، 
اما یک سال بعد تبرئه شد. او طی 
تماس تلفنی خبرنگار CBC مدعی 
شــد که هرگز همســرش را کتک 

نزده بود!
دادگاه بریتیــش کلمبیا در ســال 
۲۰۱۵ حکــم طــالق ایــن زوج را 

صادر کرد.
اندکی بعــد از طــالق، خانم ناصر 
برای ســفر به ایران و دیدار با مادر 
بیمــار و خواهــرش کــه مبتال به 
 cerebral بیمــاری فلــج مغــزی
palsy است اقدام کرد. اما وکیل 
اش در ایــران بــه وی هشــدار داد 
که بدون ثبت طــالق در ایران، با 
مشکل بزرگی روبرو شده و در ایران 
گرفتار خواهد شد. او گفت:»وکیل 
ام گفت که نباید به ایران بیایی.« 

بر اساس قوانین ایران، زن متاهل 
نمی تواند بدون اجازه شوهر طالق 
بگیرد. مگر این که بتواند خشونت 

و یا خیانت همسر را ثابت کند. 

خانم ناصــر برای طــالق در ایران 
اقدام کرد، اما تقاضایش رد شــد. 
نیــز  او  تجدیدنظــر  درخواســت 
بــی نتیجه بــود. زیــرا دادگاه او را 
واجد شــرایط تشخیص نداد. وی 
گفت:»خبر وحشتناکی بود. دو، 

سه روز تمام گریه کردم.« 

فریبــا ناصــر بــرای دریافت کمک 
به سیســتم قضایی کانادا متوسل 
شــد. او در مــاه مــی ۲۰۱۸، در 
دادگاه بریتیش کلمبیا پیروز شد و 
کریمی نیا ملزم شــد تا پایان جون 
درخواســت طــالق را در ایــران به 
جریان بیندازد. اما تا به این لحظه 
از اجــرای حکــم خــودداری کرده 

است.
کریمی نیــا در مصاحبــه تلفنی ۲ 
ســپتامبر، کمبود منابــع مالی و 
دشــواری یافتن وکیل را به عنوان 

دلیل ذکر کرد. 
خانم ناصر مــی گوید که نمی داند 
چه بایــد بکند و آیا کانــادا قادر به 
کمک بیشــتر به وی می باشــد یا 

خیر. 
یوســفی مــی گویــد کــه در طول 
فعالیــت ده ســال گذشــته اش به 
عنوان وکیل خانــواده، بر روی ده 
ها پرونده طــالق زوج های ایرانی 
کار کرده است. از نظر یوسفی، کار 
زیادی از دســت نهادهای قضایی 
کانــادا به جز محاکمــه کریمی نیا 
به جرم نقض حکــم دادگاه برنمی 
آید. یوســفی افــزود: »شــما نمی 
توانید یک دولت خارجی را مجبور 
کنیــد کاری که می گویید را انجام 

بدهد.« 
تفــاوت بین یــک ازدواج کانادایی 
اصولــی  ایرانــی،  ازدواج  یــک  و 

اســت کــه در آنهــا ریشــه دارند. 
یوسفی گفت ازدواج کانادایی یک 
قرارداد مدنی است و ازدواج ایرانی 
تابع دستورات مذهبی و شرایطی 
کــه بــرای ازدواج و طالق تعیین 

شده است. 
وی افــزود: »فکــر مــی کنــم که 
دولــت ایــران بــه همیــن دلیــل 
طالق کانادایی را به رسمیت نمی 
شناسد. آنها می گویند جنبه های 
مذهبی یا الزامات طالق ایرانی در 
طالق های کانادایی در نظر گرفته 

نمی شوند.« 
وی در ادامــه گفــت: »اگر فردی 
بخواهــد مشــکل ایجــاد کــرده و 
همسرش را از آزادی و حقوق اش 
در ایــران محروم کند… می تواند 
موضوع طالق ایرانی را وسیله قرار 
بدهــد. این به معنای واقعی کلمه 
نماد سوءاستفاده از قدرت است.« 
خانم ناصــر می گوید که مشــکل 
زنان دیگر که مانند او به دام افتاده 

اند را درک می کند. 
او مــی گویــد: »تــا آنجــا کــه می 
دانم، بسیاری از خانم های ایرانی 
مشــکالت مشــابهی با من دارند. 
واقعا ناراحت هســتم… درســت 
نیســت که زنــان همیشــه تحت 
کنترل مردان قرار داشته باشند.«
CBC تورنتو- به نقل از
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پس ا زگذشت زمان هنوز... خبردرگذشت تلخ و نابهنگام 
دوست مهربان و عزیزمان 

روانشاد بانو منصوره  مجیدی 
چنان سنگین و جانسوز است، که به دشواری به باور می نشیند،

تسلیت واژه ی کوچكی است در برابر غم بزرگ وارده؛
درگذشت غم انگیز او را به همه ی یاران و عزیزانش 

تسلیت عرض نموده، برای همگی دراین روزهای دشوار، 
صبر و بردبارى آرزومندیم.

زری محبی و خانواده )کالیفرنیا( 

 همدردی

         نکوانمحیا�              زهی 
از تمامی دوستان، سروران، یاران، 
عزیزان و بستگانی که در ایام سخت 
سوگواری از دست دادن برادر و   عزیز دلبندمان، 

زنده نام دکتر ناصر اویسی
در مونتریال، با حضور چشمگیر و پرمهر خود 

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

ایمیل و فیسبوک و... ما را همراهی نمودند، 
 صمیمانه سپاسگزاری نموده،برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید. 

خانواده های اویسی، 
                      اعلمیان 

جتلیل زندگی پربار
با کمال تاثر باخبر شدیم، 

استاد  زنده یاد نیکوکار
جناب دکتر امساعیل قدیریان 

)برادر ارشد دکتر پرویز قدیریان فقید(
د ر تهران درگذشت.

دکتر اسماعیل قدیریان سالها عمر خود را در رشته 
علوم آزمایشگاهی مایه گذاشت؛ چه در دوران پیش از 

انقالب و چه پس از آن که بعلت بهائی بودن از محیط 
دانشگاهی اخراج شده بود، با وجود محدودیتهای 

بسیار و بخاطر عشقی که به این سرزمین داشت، از 
ایران خارج نشد و به تربیت اساتید و دانشجویان 

برجسته ای پرداخت. وی بی تردید در این راه  
خدمات علمی بسیار ارزنده ای به جامعه پزشکی 

ایران و جهانیان ارائه نموده اند.
یاد ارجمندش را گرامی می داریم.

دوستدارانش در پیوند مونتریال و ونکوور 

         نکوانمحیا�              زهی 

ـــــــــــــــــــــــ
با یاد ارجمند لیلی ایمن 

لیلی ایمن )آهــی( از بنیان گذاران 
شــورای کتــاب کــودک و اســتاد 
ادبیات کودکان، در سال ۱۳۰۸ در 
تهران متولد شــد و در خانواده ای 
ایران دوســت و پایبنــد بــه اصول 

اخال قی پرورش یافت.
وی تحصیــال ت عالــی خــود را در 
مسکو در رشته زبان در ۱۶ سالگی 
آغــاز كــرد و ســپس در دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه تهران در رشــته 
فلسفه و علوم تربیتی ادامه داد. او 
شاگرد استادانی چون دكتر هوشیار 
و دكتر صدیقی بود. ســپس برای 
ادامه تحصیل به انگلستان رفت تا 
در رشته روان شناسی كودك دكترا 
بگیرد، اما در نیمه راه به سبب قطع 
ارز دانشجویی ناچار شد بازگردد. 
هنــگام تدریــس در دبســتان ها و 
دبیرســتان ها به كمبود چشمگیر 
كتاب بــرای كــودكان و نوجوانان 
پی برد. از ســوی دیگر همکاری با 
ناشــران او را از بی  توجهی آنان به 
اهمیت ادبیات كودكان آگاه كرد. 
تدریس در كال س های تربیت معلم 
برای كودكستان ها و دبستان ها و 
همکاری با مجله »ســپیده فردا« 
زمینه هــای  فرهــاد،  مدرســه  و 
اصلی پیدایش تفكر سازمانی برای 
بهســازی و ترویج ادبیات كودكان 

را در او فراهم كرد.
لیلــی ایمن و ثمینــه باغچه بان از 
اعضــای گروهی بودند كــه وزارت 
آموزش و پرورش و بنگاه انتشارات 
فرانكلین در سال ۱۳۳۸ به »تیچرز 

در  كلمبیــا  كالــج« 
امریکا فرســتاد تا با 
شــیوه علمــی تهیه 
درســی  كتاب هــای 

آشنا شوند. 
در آنجا با مؤسسات 
مختلفی آشــنا شــد 
ترویــج  بــرای  كــه 
كــودكان  ادبیــات 
این  كار می كردنــد. 
آشــنایی لیلی ایمن 
را بــر آن داشــت كه 
بــه  خدمــت  بــرای 
ادبیات كــودكان در 
ایران، نیاز به نهادی 

مستقل است. 
این فكر را با دوست 
دیریــن خــود خانم 

تــوران میرهــادی در 
میــان گذاشــت و چنین بــود كه 
شــورای كتاب كودک نخســت با 
كمك پنج نفر: تــوران میرهادی ، 
ماه آ فرید آدمیت ، لیلی ایمن و آقایان 
دكتر احمــدی و دكتــر مجتبایی 

شکل گرفت.
ایمن با هر سازمان دولتی و ملی كه 
در راه تحول خواندنی های كودكان 
و نوجوانــان و تربیــت معلمــان و 
مربیان گام برمی داشت، صادقانه 
همکاری داشــت. تدریس ادبیات 
كــودكان را در كال س های تربیت 
معلم و كتابدار آغاز كرد و سپس آن 
را چون مبحثی از آموزش خواندن 
تدریــس  روش  برنامه هــای  در 

وارد دانشــگاه  خواندن 
تربیت معلم كرد. لیلی 
ایمن در مدرسه عالی 
مدرســه  و  دختــران 
عالــی پــارس نیــز در 
بخش مربوط به تعلیم 
و تربیــت بــه عنــوان 
مســتقل،  درســی 
را  كــودكان  ادبیــات 

تدریس می كرد. 
دهــه  در  ســرانجام 
بــه  درس  ایــن   ۵۰
شکل درسی مستقل 
علــوم  دانشــکده  در 
رشــته  تربیتــی، 
كتابــداری، درآمد كه 
در ســطح لیسانس و 
فوق لیسانس تدریس 

می شد. 
وى همسر ايرج آهى بود و تا سال 
۱۳٥۹ كه به امريکا مهاجرت كرد 
دبير هيئت مديره شــوراى كتاب 

كودك بود.
خانــم لیلی ایمــن از شــهروندان 

بهایی ایران بود.
از لیلی ایمن ۳۹ اثر منتشــر شده 
است که برخی از آن ها عبارتند از:

- کتاب پالتو قرمزکتاب هر که پیدا 
کرد مال خودش

- مقاله انجمن های خانه و مدرسه 
به خانه تکانی نیاز دارند

- مقاله کتاب های خوب کدامند؟
ــ ور ا ی   - مقاله نقدها و نظرها: ش

ک ت  اب  ک ودک

سپاسـگزاری
بزرگداشت یاد و خاطره 
آقای ناصر اویسی
فعال اجتماعی، فرهنگی شهر مونترال
----------
برنامه شامل: یاد واره، نوای موسیقی و پذیرایی
-----------
زمان: شنبه 22 سپتامبر    ساعت 6 عصر
مکان: 52۰6 بلوار دکاری، سوئیت شماره 3
-----------
برگزار کننده: کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما

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

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY
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"اشتباه اشتبــــاه است" 
نباید نگهش داشت!

کفش  جفت  يک  گذشته،  سال 
خريدم که رنگش قشنگ بود، اما 

اندکي پاهايم را آزرده مي کرد. 
فروشنده گفت: کمي که بگذرد، 

جا بازمي کند. 
خيلي  پوشيدم.  خريدم. 
باز نکرد.  اما جا  گذشت 
فقط استخوان های پايم 

را آزرده مي ساخت.
بهر حال  گفتم  با خودم 
است  رنگي  همان  اين 
در  خواهم،  مي  که 
مي  کوتاه  مسيرهای 

پوشم!
هم  کوتاه  مسيرهای  در 

پاهايم را آزرده مي کرد.
من اشتباه کرده بودم. کفشی که 
هر چقدر  کرد،  آزرده می  را  پایم 
می  نباید  بود،  خوشرنگ  هم 
خریدم. و وقتی خریدم و فهمیدم 

می  نگهش  نباید  کردم،  اشتباه 
داشتم!

نباید  است"  اشتباه  "اشتباه 
نگهش داشت. 

نباید طی روزها و سال ها حملش 
تغییر  اینکه  امید  به  کرد 
دلخواه  امری  به  و  کند 

تبدیل شود.
آزرده  به  فقط  اشتباه 
خواهد  ادامه  کردنش 
داد، نباید به آزرده شدن 

عادت کرد!
دور  را  ها  کفش  امروز، 

انداختم!  
)پائولو کوئلیو (
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی، در شرق کانادا 

یکم   و   پانزدهم هر ماه منتشر می شود

راهنمای مشاغل ایرانیان  مونتریال

since 
1993

ازنازی بپرس!... 
زالل که باشی، 

آمسان در تو 
پیداست... 

این جهان،  جهان تغییر است خود  را داشته باشیم ... باید شــهامت  ترک ســاحل آرام برای کشف اقیانوس های جدید، 
نه تقدیر...

  باخنت یک رویداد 
است اما... 

•
  باختن یک رویداد است

ذهنی  مدل  یک  بودن  بازنده  اما 
است.

•
بخت خوب یک رویداد است

ذهنی  مدل  یک  خوشبختی  اما 
است.

•
زنده بودن یک رویداد است

ذهنی  مدل  یک  کردن  زندگی  اما 
است. 

 حواسمان باشد کــه رویدادها را ما 
انتخاب نمیکنیم، ولی "مدلهای 

ذهنیمان "را خودمان میسازیم.
-—————

رژیمی برای زندگی.. 
پیشنهاد می کنم برای زندگیمان 

یک رژیم بنویسیم:
•

یک رژیم برای رهائی از فشــارهای  

ســنگینی روزگار که گاهی بر سینه 
ما سنگینی می کند.

•
رژیمی که مختص چاقی یا الغری 

نیست.
•

گاهی بایــد یک رژیم خــوب برای 
احساس و افکارمان بنویسیم؛

مانند:
-رژیم کمتر حرص خوردن
-رژیم پرهیز از کبر و غرور

-رژیم  دوری از حرص و طمع 
-رژیم پرهیــز از فــزون خواهی و 

تجمل طلبی
-رژیم دوری از تنفر و کینه

-رژیم بی اندازه مهربان بودن
-رژیم بی توقع دوست داشتن

-رژیم انتظار بی مورد داشــتن از 
دیگران

-رژیم دوری از افکار منفی 
-رژیم دوری از رفتارهای منفی 

بیائیــد:
- رژیم آرامش 

-رژیم محبت و مهربانی

-رژیم بخشش و گذشت بگیریم.
بیائیداز همین لحظه شروع کنیم . 
قول می دهم ظرف یک هفته چند 

کیلو از استرس های ما کم شود.
—————

رایحه ی حرف ها...
مواظب رایحه حرفهایمان باشیم ؛

حرفها رایحه دارند ، بو دارند ، عطر 
دارند …

رایحه حرفهایمان تا ساعتها روی 
جان و تن می نشیند …

تا مدتها در فضا میماند …
تا ســالها در خاطره هــا جا خوش 

میکند …
عطــر حرفهایمان ، هر چه باشــد 
تند و تلخ ، گرم و شــیرین ، تیز و 

شورانگیز ، آرام و روح انگیز و …
مــا را، در خاطره ها به یاد می آورد 

…

را  حرفهــایـــت  رایحــــه  شــمیم 
انتخـاب کن؛

بــدان که بــه یــاد میمــاند

خانواده های موفق چه خصوصیاتی دارند؟
•

۱- در بین اعضای خانواده جمله 
" به من چه یا به تو چه " رد و بدل 
نمی شود، چرا که اعضا به گفتگو 
و مشــورت منطقی اعتقاد دارند و 

احساس مسئولیت می کنند.
•

۲- افــراد به یکدیگر اعتماد دارند 
و از این اعتماد سوء استفاده نمی 
کنند و اعتماد را یکی از پایدارترین 
ویژگــی ازدواج موفــق و خانــواده 

موفق می دانند. 
•

۳- تــا جایی که امکان دارد با هم 
هستند و در مهمانی ها یا کارهای 

مربوط به خانواده تنها نمی روند. 
همدلــی، همــکاری، همفکــری، 
خانــواده  بقــای  را  هماهنگــی 

خوشبخت می دانند. 
•

٤- با هم اتحاد دارند و در مسائل 
مختلف ، با گفتگو و مشــورت به 
تفاهم می رسند و سعی می کنند 
اگر سوء تفاهم به وجود آمد، آن را 
در درون خود بدون این که کســی 

بفهمد حل کنند.
•

٥- به ســلیقه ها و عقاید یکدیگر 
آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و 

عمل می کنند. 

•
٦- نســبت به هم شــرم مسموم 
ندارند یعنی خواسته های طبیعی 
یــا  نگرانــی  بــدون  را  خودشــان 

خشونت ابراز می کنند. 
•

۷- بــه حریــم یکدیگــر احتــرام 
گذاشــته و از حدود مشخص شده 

خود فراتر نمی روند. 
•

و  روحــی  ســالمت  نگــران   -۸
جســمی یکدیگــر بــوده و از هــم 
مراقبت مــی کنند . اگــر چنانچه 
مشکلی به وجود آید ، سعی وافر در 

حل مشکل را دارند. 

 هندی ها به گاو احترام می گذارند
 من هم به اعتقادات شان احترام می گذارم،

 اما اگر گاوشان به من شاخ بزند من نه تنها به 
گاوشان احترام نمی گذارم بلکه شاخ گاوشان را 

هم خواهم شکست.
---------
) چارلز بوکوفسکی(
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

مجمع عمومی
اجنمن زنان

انجمن زنان در تاریخ 
7   اکتبر 2018 

در دفتر انجمن زنان 
از ساعت 11 تا 13.30 برگزار 

میگردد. به همــه زنان عالقمند 
خوش آمد می گوئیم:
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
(Metro: Jarry)

تسلیت    
در سوگ زانیار،لقمان و رامین... 

هرشب ستاره ای به زمین می کشندو باز 
این آسمان غمزده غرق ستاره هاست
همصدا با ما مادران پارک الله ایران، 

با قلبی آکنده از درد و اندوه و ناباوری،  
این غم بزرگ را به دایه شریفه، دایه آمنه و دایه امینه 

و همه ملت ایران تسلیت گفته یادشان را گرامی می داریم.    
مـــادران صلح مونترآل    

انتخابات کبک...
در تاریــخ ۱۸ آوریل ۱۹۴۰ مجلس 
کبک حق رای زنان را پس از سالها 

مبارزه به تصویب رسانید. 
در حالیکه زنــان کانادا حق رای را 
در سال ۱۹۱۸ بدست آورده بودند. 
ولی کلیســای کاتولیک و اکثریت 
روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس 
و حتــی برخی از زنان با این حرکت 

موافق نبودند.  
 زنــان کبک پس از ســالها مبارزه 
با ۱۴ ســال راه پیمائی زنان به دور 
مجلــس و ارائه پــروژه قانون حق 
رای زنان در نهایت در سال ۱۹۴۰ 

حق رای را بدست آوردند. 

زنــان کبــک بــرای اولین بــار در 
۱۹۴۴ در انتخابات شــرکت کردند 
ولــی انتخاب اولین زن در پارلمان 
خانــم  و  افتــاد  اتفــاق  در ۱۹۶۱ 
ترز کســگرن، از فعالیــن زنــان به 
نمایندگی مجلس انتخاب شــد - 
یعنی ۲۱ ســال بعد، او اولین زنی 
بــود که بعنــوان وزیر ســوگند یاد 
کرد و ۵۲ سال بعد در سال ۲۰۱۲ 
اولین نخست وزیر زن )خانم پولین 

ماروآ( به مجلس کبک راه یافت. 
 ولــی خانــم کســگرن هنــوز حق 
امضا برای اجاره اپارتمان در کبک 
را نداشــت و همســرش بایــد قرار 

داد او را امضــا میکرد! اما وقتی او 
را  به گذاشــتن کاله بر سرمجبور 
کردنــد او زیر بار نرفت و گفت مگر 
مردان کاله بر سر میگذارند که من 

بگذارم.
با آغاز انقالب آرام در سالهای ۶۰ و 
کوتاه کردن دست کلیسا از حیات 
اجتماعی، جدائــی دین از دولت و 
راه یافتن زنان به تحصیالت عالیه 
و نهایتا حق ســقط جنین آغازی 
بــود برای ورود زنــان به اجتماع و 

حق طلبی انان.و اینگونه ب 
ود که زنــان در راه آزادی و برابری 

گام نهادند...

فمینیسم چه کاری می تواند 
انجام دهد؟ 

بااینکه فمینیســم این روزها 
به عنوان یک جنبش اجتماعی 
قدرتمند شــناخته می شود و 
یکــی از موضوعات سیاســی 
جنجالی اســت، اما در جهان 
به طور هم زمان شاهد افزایش 

زن ستیزی نیز هستیم.
مشــغول  زنــان  درحالی کــه 
مبــارزه هســتند، به ســمت 
ادارات می دونــد و رکوردهای 
جدیدی از برابری جنســیتی 
را بــه نام خود ثبت می کنند، 
ظهــور  شــاهد  هم زمــان 
نســل جوانی از مــردان غالبًا 
سفیدپوست بنیادگرا هستیم 
که مشکالت خود را ناشی از 

پیشرفت زنان می دانند.
چه خشــم مردان جــوان که 
تصــور می کننــد بــه لحــاظ 
جنســی حقی بر زنان دارند یا 
بر اساس کلیشه های متداول 
ویژگی هایــی مانند قــدرت و 
خشــونت را به »مرد واقعی« 
بــودن نســبت می دهنــد را 
تروریسمی زن ستیزانه بدانیم 
یــا ندانیــم، اما هیــچ گاه این 
اندازه مشــخص نبوده اســت 

که مردان این روزها نیاز مبرمی به 
مداخله دارند.

اگرچه فمینیست ها همیشه اذعان 
داشته اند که پسران نیز با ساختاری 
مردســاالرانه مواجــه هســتند اما 
نتوانسته اند در ساختن ساختاری 
مشــابه با آنچه بــرای دختران برپا 
کرده اند بــرای پســران نیز موفق 
عمــل کننــد. اگــر می خواهیم از 
جلوگیری  مردان  جنســیت زدگی 
کنیم باید این روند و این بی توجهی 

را متوقف کنیم.
یکــی از بزرگتریــن موفقیت هــای 
فمینیسم، ایجاد فرهنگی جایگزین 
برای زنان و دختران اســت که در 
جریان اصلی با تمام محدودیت های 
ســاختاری آن زندگــی می کننــد؛ 
به عنوان مثال جایگزینی »جنبش 
نگاه مثبت به بدن« به جای جریانی 
که خواهان القای اســتانداردهای 

غیرواقعــی زیبایی بــه زنان و 
دختــران اســت. هنگامی که 
زنان با نگاه ســنتی رسانه ها 
بــه خــود مواجه می شــوند، 
می توانند وبالگ ها و مجالت 
فمینیســتی را جایگزیــن آن 
رســانه ها کنند. دانشجویان 
دختری که دارای سوال های 
انتقادی در خصوص مباحث 
جنسیتی هستند می توانند در 
رشته های مرتبط با مطالعات 
زنان به تحصیل خــود ادامه 

دهند.
ده هــا  دختربچه هــا  بــرای 
فضــای مجازی یا حقیقی، از 

کمپین های شبکه های اجتماعی 
گرفتــه تــا انجمن هــای برابــری 
جنســیتی پس از مدرســه، وجود 
دارد تــا بتواننــد جایگزینــی برای 
ساختار جنســیت زده ای بیابند که 
در آن زندگــی می کننــد؛ اما برای 
پسران و مردان جوان هیچ فرهنگ 

جایگزینی وجود ندارد. 
همان طور که »ساراریچ« اخیرًا در 

نشریه آتالنتیک نوشته است: 
»درحالی کــه جامعــه بــه دختران 
تصویر متفاوتــی از آنچه می توانند 
از زندگی انتظار داشته باشند ارائه 
می دهد اما برای پسران در گروه ها 
و رده هــای مختلف بــرای چگونه 
زیســتن در جهان آلترناتیوی ارائه 

نمی شود.«
این شــکاف موجب شــده اســت 
پســران مســتعد پذیرش باورهای 
ضد زن شوند و به سمت گروه های 

افراطی جذب شوند که علیه زنان 
فعالیت می کنند. 

مثاًل در ســال های گذشته شاهد 
ظهور مرد جوان آمریکایی یا استاد 
دانشــگاه و فیلسوفی کانادایی در 
یوتیــوب بودیم که دانشــجویان 
را به این چالــش فرامی خواند که 
باید مردان را سرپرست و مسئول 
دانست زیرا آن ها بهتر و شایسته تر 

از زنان هستند! 
یــا مــردی ایــن ادعــا را مطــرح 
کــرده اســت کــه اگــر زنــان در 
محیط کارشــان آرایــش نکنند، 
آزار جنســی می توانــد تبدیــل به 
معضــل نشــود یا با توقــف اجبار 
تک همسری می توان از گسترش 
مردانی جلوگیری کرد که به دلیل 
سرکوب نیازهایشان دست به قتل 

می زنند. 
) او همچنین ادعا داشــته اســت 
که چگونه زنان به ســمت مردان 

خشونت گر تمایل دارند!(
انجمن هــا و گروه هــای مجــازی 
ضد زن، مشــاوره های خطرناکی 
بــه مــردان جوانــی می دهنــد که 
تحت فشــار جنســی هســتند- 
بــه  کــه  زنانــی  از  کــه  مردانــی 
آن هــا تمایل داشــته اند پاســخ نه 
شــنیده اند-. به آن هــا می گویند 
»مهم نیست توقعاتشان در روابط 
جنســی کــه می خواهنــد داشــته 
باشــند چــه قــدر بــد و نادرســت 
اســت!« ایــن گروه ها به پســران 
جوان القاء می کنند همه مشکالت 
ناشــی از آزادی زنــان اســت. اگــر 
آن هــا حــق انتخــاب نداشــتند، 
مردان می توانســتند با هر زنی که 
می خواهند رابطه جنســی داشته 

باشند و از آن ها نه نشنوند.
برخی از پسران و مردان جوان این 
صفحات را جستجو می کنند نه به 
خاطر اینکه آن ها ذاتًا از زنان متنفر 
هســتند یــا آن هــا را در جایگاهی 
پایین تــر از خــود می داننــد، بلکه 
بسیاری از آن ها عضو این گروه ها 
می شوند چون افسرده اند و جوابی 
برای ســوال هایی که آن ها را گیج 

کرده است پیدا نکرده اند. 
مثــاًل مرد جوانــی در صفحه 
توضیــح  خــود  شــخصی 
می دهد چگونــه به عضویت 
انجمن هــای این چنینــی در 
محیط های مجــازی درآمده 

است. 
او می گوید »من بســیار تنها 
بودم و تا سن ۱۷ سالگی هیچ 
رابطــه جنســی ای را تجربــه 

نکرده بودم«.
واقعیــت این اســت باورهای 
فمینیستی می تواند به مردان 
نیز کمــک کند. ایــن باورها 
می توانــد به مــردان بیاموزد 

چگونه جواب نه شنیدن و احترام 
به آن می تواند مــردان را قدرتمند 
سازد و یا چگونه آموختن این باورها 
می تواند به شکسته شدن سکوت 
مردان در ارتباط با خشــونت های 
جنســی که روبه رو می شوند منجر 
شــود. پسران به فرهنگی که برای 

دخترانمان ساختیم، نیاز دارند.
نظریــه غیرقابل انکار فمینیســتی 
وجــود دارد که می گویــد با وجود 
این کــه درصــد زیــادی از مــردان 
سفیدپوســت در رده هــای بــاالی 
مدیریتی و تصمیم گیری هستند اما 
فرهنگ سازی در خصوص پسران 
را از دســت داده ایــم. واقعیت این 

است که مردان به لحاظ اقتصادی 
و فرهنگی دارای قدرت بیشــتری 
نسبت به زنان هستند؛ از دیگر سو 
اغلب مردان در محاصره الگوهایی 
هستند که موجب تشدید و تقویت 
آن هــا  در  جنســیتی  نقش هــای 
می شود بدون اینکه به آن ها نشان 
دهد این نقش های ســنتی به چه 
میزان برای خود مردان و پســران 

می تواندآسیب زا باشد.
مدت هــای  بــرای  فمینیســت ها 
طوالنی بــر موضوعاتی چون حق 
تولیدمثل آزاد، توقــف آزار و اذیت 
جنســی و خشــونت علیــه زنــان 
متمرکــز شــده اند؛ موضوعاتی که 

زنان در شــکل گیری آن ها نقشــی 
نداشــته اند و مــردان هســتند که 
آن ها را به وجود آورده اند. واقعیت 
این است تا وقتی ما با این موضوع 
دست به گریبان هستیم که چگونه 
زن ســتیزی را کاهش دهیــم و تا 
وقتی که از رشد مردان و پسرانمان 
جنســیتی  آگاهــی  خصــوص  در 
مطمئــن نشــویم، نمی توانیــم به 
امیــدوار  زنــان  برابــری  و  آزادی 

باشیم. 
منبع: 

www.nytimes.com 

برگردان: بنفشه جمالی

برای پسران

امسال روز اول اکتبر انتخابات کبک برگزار می گردد:
در مرحله اول باید مطمئن شوید 
که در لیســت انتخاباتی هستید، 
در صورتــی کــه کارت انتخاباتی را 
دریافــت نکــرده اید بایــد ازطریق  
بــا  اینترنــت و تمــاس   DGEQ
مسئول انتخابات کبک اطمینان 

حاصل نمائید. 
 چهار حزب اصلی در این انتخابات 

شرکت دارند. 
• حزب لیبــرال به رهبری فیلیپ 

کویار، لیبرال دموکرات 
• حــزب کک به رهبری فرانســوا 

لوگوبا گرایشات راست گرایانه 
• حزب پارتی کبکوآ به رهبری ژان 

فرانسوآ لیزه استقالل طلب و 
•  حزب کبک ســولیدر به رهبری 
دو ســخنگو، گابرییل نــادو دوبوآ 
وخانم مانون ماســه با گرایشــات 

سوسیال دموکراتیک 

کمتــر  اینجــا  در  متاســفانه 
هموطنانمــان رغبــت به شــرکت 
در انتخابات نشــان میدهند، ولی 
وظیفه شــهروندی ایجاب میکند 
تا آگاهانه در این انتخابات شرکت 
کنیم حال که ما به این سر جهان 
پرتاب شــده ایم فرصتی ست برای 
تمریــن دموکراســی ، پیگیری در 

شناخت احزاب و انتخاب اصلح. 
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که افســرده هســتند حتی انرژی 
و عالقــه خود به غذا خــوردن را از 
دســت می دهند یا ممکن اســت 
اشــتیاق به غــذا خــوردن در آنها 

افزایش یابد.
غــذا خــوردن بیــش از حــد یا بی 
اشــتهایی ممکــن اســت رابطــه 
چندانی با گرسنگی نداشته باشند 
زیــرا افســردگی می توانــد بر مواد 
شیمیایی یا بخش هایی از مغز که 
با احساس رضایت و کنترل اشتها 

مرتبط هستند، اثرگذار باشد.
•

عالقه ای به برقراری ارتباط با 
دیگران ندارید 

اگر متوجه شده اید فردی که پیش 
از این اجتماعی بوده و رابطه گرمی 
با خانواده، دوستان، یا همکارانش 
داشته است، اکنون حتی از حضور 
در فعالیت های عــادی نیز طفره 
می رود ممکن اســت با یک مورد 

افسردگی مواجه باشید.
انزوای اجتماعی و دوری جســتن 
از جمــع از عالئم شــناخته شــده 
افسردگی هســتند. نشانه دیگری 
که باید به آن توجه داشــته باشید 
کاهش در بیان عاطفی است. شما 
حتی می توانید این را در چهره فرد 
نیز مشــاهده کنید زیــرا عضالت 
صــورت کمتــر بــه کار گرفتــه می 

شوند.
•

درد زیادی دارید 
افســردگی آسیب رســان اســت و 
ممکــن اســت موجــب بســیاری 
مشــکالت جســمانی غیــر قابــل 
ســردرد،  جملــه  از  توضیــح، 
مشکالت گوارشی و کمر درد شود. 
درد بسیار واقعی است و برخی افراد 
ممکن اســت برای دردهای مبهم 
خود به پزشک مراجعه کرده و ابتال 
به افسردگی در آنها تشخیص داده 

نشــود، در شــرایطی که سرچشه 
تمامی مشــکالت محســوب می 

شود.
درد و افســردگی برخــی از مــواد 
شــیمیایی مغــزی مشــابه را بــه 
اشــتراک مــی گذارند. ایــن مواد 
شــیمیایی از طریــق مســیرهای 
عصبی مشخص ســفر می کنند. 
نتیجــه نهایــی ایــن اســت کــه 
افسردگی می تواند حساسیت مغز 

به درد را تغییر دهد.
افســردگی و بیمــاری قلبــی نیــز 
دســت در دســت یکدیگــر دارند. 
پژوهش ها نشــان داده اند افرادی 
که بــه افســردگی و بیماری قلبی 
مبتــال هســتند در معــرض خطر 
بیشتر مرگ قرار دارند. و افسردگی 
همانند فشار خون باال و کلسترول 
باال یــک عامل خطرآفریــن برای 

بیماری قلبی است.
source: TODAY

سرخن های افسردگی و...   << ادامه از صفحه: 22
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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

هادی خرسندی

www.iraneabad.( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد است
org( برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن 

korosherfani@yahoo.com :کنید. آدرس ایمیل برای تماس

بچه ماهی مازندران 
   و مرغ ماهیخوار

»بشنوید  ای دوستان این داستان«
نقل ماهی بچۀ مازندران

شاد بودی در دل دریای آب
رفتی از اینسو به آنسو با شتاب

ناگهانی کار طفلک زار شد
تا اسیر مرغ ماهیخوار شد

گفت: - ای مرغ عزیز خوش خصال!
رحم کن بر این کپور بچه سال

من هزاران آرزو دارم هنوز
کل عمر من دو ماه است و سه روز
پس چه خوش باشد که آزادم کنی

با صفای خویشتن شادم کنی
داد پاسخ مرغ )از بیخ گلو(
)تا نیفتد ماهی از منقار او(

گفت: - حرفش را نزن جان کپور
خسته ام من آمده از راه دور

- از کجا؟ یعنی که از بابلسری؟
یا ز الهیجان و رشت و آنوری؟

گفت: - من از استراخان ام عزیز
از دیار حاج طرخانم عزیز

از شمال ساحل روس آمدم
مستقیم اینجا به چالوس آمدم

ماهیک پرسید: - در آب شمال
قحط ماهی شد مگر ای گنده بال؟

راستی که بابت این حرص و آز
صرف دارد اینهمه راه دراز؟

چند روزی کرده ای طی طریق
تا مرا در کام گیری ای دریغ!

گفت ماهیخوار در پاسخ: - درست
ظاهرا حق با تو و امثال توست
لیک آقا گفته ما بی شرط و قید

راهی اینجا شویم از بهر صید
گفته: ضمن اینکه من دارم جواز
مرغ همسایه همیشه بوده غاز!
همچنین گفته: قراردادی جدید

میشود امضا به زودی با امید
طبق آن راحت نموده کار را

کار ما مرغان ماهیخوار را
هرچه ماهی هست در مازندران

جانب روسیه میگردد روان
پس شما باید بیائید آنطرف!
تا نگردد وقت ما بیخود تلف

ما بگیریم و بُلمبانیم زود
ترکمانچای اش به این خوبی نبود!

کاینچنین بی چانه و بی گفتگو
لقمه آید صاف راحت در گلو

بچه ماهی گفت: - آن صاحب کلید
میدهد امضا به پیمان جدید؟

گفت: - ایشان بهر پوتین همچنان
با سر خم میدهد دم را تکان!

••••

جبهه جمهوری دوم ایران: رابطه ی مفید احزاب و شهروندان 
رژیم ورشکسته ی جمهوری اسالمی در 
ورطــه ی بحران های چندگانــه ی خود 
دســت و پا می زند و با افزایش اعدام ها و 
حمالت نظامی، در این سوی و آن سوی، 
ادای یــک حکومت زنــده را در می آورد. 
این در حالیســت که مرگ نظام در زیربار 
فشارها، تحریم ها، سوء مدیریت، فساد و 

خشم تاریخی مردم حتمی است. 
بــا این وجود نبایــد از یاد برد که مثل هر 
تغییــر رژیمی، این یکی هم به یک قدرت 
جایگزین دارد تا شر حاکمیت دیکتاتوری 
را از وجود میهن ما بکند. نیروی جایگزین 
عبارت اســت یــک قدرت سیاســی که از 
حمایــت مردم برخوردار اســت و توانایی 
کنــار زدن رژیم و مدیریــت دوران گذار را 

برعهده دارد. 
برای این منظور، در کنار سایر تالش ها، 
»حزب ایران آباد«)۱(  به همراه »جریان 
ایــران لیبــرال« )۲(  اقــدام در مرداد ماه 
۱۳۹۷ اقدام به تشــکیل جبهه ای کردند 

به نام »جبهه ی جمهوری دوم ایران«. 
ایــن نام بــر مبنــای یک طرح سیاســی 

انتخاب شد: 
جمهــوری دوم بــه آن دورانــی اطــالق 
خواهد شــد که پس از پایان دوران تاریک 
و نابودساز چهل ساله ی رژیم جمهوری 
اســالمی، بــه عنــوان دوران »جمهوری 
اول«، کشورمان به سوی یک جمهوری 

الئیک و دمکراتیک حرکت می کنیم.
جبهه ی جمهوری دوم می بایست برای 

این منظور دو کار مهم را تدارک ببیند: 
نخســت هماهنگی و هدایــت اعتراضات 
اجتماعــی برای پایــان دادن به عمر رژیم 
پلید اسالمی کنونی و دوم مدیریت کردن 
جوانب مختلــف کار مدیریت کشــور در 
دوران گــذار، دوران پــس از خلــع قدرت 
نظــام. در برنامــه ها و مطالبــی که تا به 
حــال توســط جبهــه ی جمهــوری دوم 
منتشــر شده اســت و در وبســایت آن در 
دســترس همگان می باشــد.)۳(  روش 
های کاری برای این منظور توضیح داده 

شده و بازهم توضیحات فنی بیشتری بر 
آن افزوده خواهد شد. 

مشــکل اما در طراحی برنامــه های الزم 
در این زمینه نیست. چالش اصلی کار در 

اجرای آنهاست. 
مثل هــر پــروژه ی دیگری، طــرح های 
جبهه ی جمهــوری دوم ایران نیز نیاز به 

دو عنصر دارد:
 1( نیروی انسانی کافی و کارآمد

 2( امکانات مادی و منابع مالی. 
در صــورت عــدم تهیه ی ایــن دو، طرح 
های این جبهه نیز، مثل موارد گذشته، 
با ناکامی مواجه خواهد شد. هر جبهه ی 
سیاسی برای کسب قدرت نیاز به این دو 
سری ملزومات دارد. اما برای دستیابی به 

آنها نیز دو روش متداول است: 
در روش نخست جبهه به مردم روی می 
آورد و از شــهروندان جامعــه ای کــه قرار 
است این تغییرات در آن صورت گیرد می 
خواهد که نیروی انســانی و منابع مادی 
را بــرای آن فراهــم کننــد. در این روش، 
ســالمت و خصلت مردمی کار حفظ می 
شــود و در صــورت موفقیت نیز شــانس 
برای برقرار یــک حکومت مطلوب مردم 

فراهم می گردد. 
در روش دوم، جبهــه بــه ســراغ منابــع 
غیرمردمی مــی رود. به طور مثال کمک 
هــای مالــی دولت های بیگانــه و در این 
صورت، خواســته یا ناخواســته، به نوکر 
دســت به سینه ی آنها تبدیل می شود و 

نمی تواند از منافع ملت خود دفاع کند. 
جبهه ی جمهوری دوم ایران برای پیشبرد 
کار خود، و به عنوان یک تشکل مبتنی بر 
اخالق و حرفه ای گرایی، روش نخســت 
را انتخــاب کرده اســت. یعنــی نیازهای 
خــود را در دو زمینه ی نیروی انســانی و 
منابع مادی با مردم در میان گذاشــته و 
می گذارد. هدف آنست که مردم از محتوا 
و برنامــه ی کاری جبهه بــرای کنار زدن 
اســتبداد اســالمی و جایگزینی آن با یک 
جمهوری دمکراتیک و الئیک آشنا شوند 

و تصمیم بگیرند که چه می خواهند کنند: 
حمایت و پشــتیبانی فعال و یــا انفعال و 

بی توجهی. 
نتیجه ی هر یک از این دو نیز مشــخص 

است: 
اولی بــه یک تغییر دمکراتیــک و نجات 

بخش میهن می انجامد و 
دومی بــه ادامــه ی اســتبداد مذهبی و 

نابودی کشور. 
پــس اینــک و امــروز، در ورای آن چــه 
سیاســیون ما باید می کردنــد، موضوع 
جدیت شهروندان ایرانی در داخل و خارج 
از کشــور مطرح اســت که آیــا تغییر می 

خواهند یا خیر. 
این نکته از آن روی مهم است که سیاست 
یک مســیر دو طرفه اســت میان فعالین 
سیاسی از یکســو و شــهروندان از سوی 
دیگر. هر دو باید به یکدیگر بپردازند و به 
هم توجه کنند. در غیر این صورت در بن 

بست باقی خواهیم ماند. 
هر شــهروند ایرانی باید بداند که سازمان 
ها و احزاب سیاســی قادر به هیچ معجزه 
ای نیســتند. در سیاســت معجزه معنی 
ندارد. فقط تالش برنامه ریزی، هدفمند 
و جدیت است که تعیین می کند چه روی 
خواهــد دهد. از انفعال، تماشــا، ترس و 
ناامیدی چیزی بیرون نمی آید. شهروندی 
که کوشش و تالش نکند مجبور به تحمل 
شرایط وخیم اســت تا فاجعه از راه رسد. 
تالش هایــی مانند جبهــه ی جمهوری 
دوم ایران از جانب فعالین سیاسی تشکیل 
دهنده ی آن نشــان می دهد که بستر کار 
و تالش به طور مشخص و ملموس برای 
شهروندان فراهم شده اســت. امروز این 
جبهه  یک چارچوب قوی است برای هر 
میزان کار یا هر میزان مشــارکتی که یک 
ایرانــی می خواهد برای تغییر سرنوشــت 
کشور داشته باشــد. هرکس می تواند در 
حد یک ســاعت در هفته هم که هســت 
کوشــا باشــد، تالش منظم بکنــد و یا با 
همیاری مالی خــود امکانات مادی برای 

پیشــبرد پروژه ی سیاسی جبهه را فراهم 
کند. چه در داخل و چه در خارج از کشور. 
جبهــه ی جمهوری دوم نیــاز به همه ی 
آن ایرانیانــی دارد که باور داشــته باشــند 
تغییــر الزم و شــدنی اســت. در نبود هر 
یک از این دو عنصر، فرد حرکت نخواهد 
کرد. از یک ســو باید باور آوریم که بدون 
تغییر، ایران نابود خواهد شد؛ پس، الزم 
است که تغییر کنیم. دوم، باید باور داشته 
باشــیم که این تغییر شدنی و امکان پذیر 
اســت و موفقیت آن، در صورت مشارکت 
ما، حتمی اســت. یعنی هم بــه آگاهی از 
ضرورت تغییر نیاز است و هم به امید در 
مورد شــدنی بودن آن. ایــن دو عنصری 
است که اگر نزد هر هموطنی یافت شود 
می تواند راه و بســتری برای حضور او در 
جبهه ی جمهوری دوم ایران باشــد. چرا 
که این جبهه از چنین افرادی ساخته شده 
است. از کسانی که در مورد اهمیت و لزوم 
کنار زدن رژیم جمهوری اسالمی کمترین 
تردیــدی ندارند و در عین حال اطمینان 
دارنــد که این مهم شــدنی و قابل تحقق 
اســت. این همان اعتماد به نفس جمعی 
اســت که در این شرایط بسیار حساس از 

تاریخ ایران نیاز داریم. 
پس، این جبهه متشکل از ایرانیان باورمند 
و پرکاری است که می خواهند کشورشان 
را از دشــمنانی که نزدیک به چهل ســال 
اســت بر آن حاکم شده اند پس بگیرند و 
آن را بــه یک ایران متفاوت تبدیل کنند. 
یک ایران شکوفا، دمکراتیک، پیشرفته و 
آزاد که در آن بســاط دین از سیاست جدا 
گشــته و مردم به طور فعــال در مدیریت 
کشــور در ســطوح خرد و کالن مشارکت 
می کننــد. درهای این جبهه هم به روی 
ســازمان ها و احزاب سیاســی مردمی باز 
اســت و هــم بــه روی هموطنانــی که به 
آزادی و آبــادی ایران در ســایه ی آگاهی، 

هم عشق و هم باور دارند.
1) iraneabad.org 
2) iranliberal.com
3) j2iran.org

در سیاست معجزه معنی ندارد. 
فقط تالش برنامه ریزی، هدفمند و 
جدیت است که تعیین می کند چه 

روی خواهد دهد.
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. . . نظنـز
ما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!
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کانادا – مدینه منّوره مونرآل – پانزدهم ماه سپتامبر املبارک! سال 2۰۱8 دربدری
برابر با بیست و چهارم شهریور ماه سال ۱397 مهرورزی زجنیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.     پیر خراسانی

نکو نامی که یاد و نامش هرگز نخواهد ُمرد؟
روز یکشــنبه دّوم سپتامبر برابر با 
۱۱ شــهریور یکــی از ســتون های 
محکم و استوار فرهنگ ایران زمین 
فرو ریخت منظور ما زنده یاد استاد 
احسان یار شاطر است که در سن 
۹۸ سالگی و در کالیفرنیای  آمریکا 
درگذشــت. مقام واالی ایشان در 
خدمــت بــه فرهنگ ایــران زمین 

بر کســی پوشــیده نیســت 
که یکــی از مهــم ترین این 
خدمــات تدوین دانشــنامه 
»ایرانیکا« است. این ضایعه 
بــه خانــواده،  را  فرهنگــی 
آن  همــکاران  دوســتان، 
زنده یاد و همه اهالی قبیله 
دانش و ادب ایران تســلیت 

می گوئیم و آرزو داریم 
که کار سترگ این مرد 
بــزرگ یعنــی تدویــن 
»ایرانیکا« را همراهان 
و همکارانش ادامه داده  
و به پایان برسانند. یاد 
و نــام این بــزرگ مرد 

زنده و جاودان باد.

دختــــــر آقای وزیر!؟
درخبرهــا آمده بود که حکم دختر 
وزیر دارو فروش صادر شد و ضمن 
گرفتــن میلیاردهــا جریمــه برای 
رهبر معّظم، داروهای دختر وزیر 
نیز منهدم شد!؟ ما گرفتن جریمه 
را باور می کنیم ولی انهدام داروها 
را خیر! چون همه اموال چه بد چه 
خــوب از آن خدا هســتند  و رهبر 
معّظم هــم نماینده خــدا در روی 

زمین! پنج میلیارد جریمه که مال 
آقاســت! کافیــه پــدرش یک زنگ 
بزنــه  و بانک مقداری از بدهکاری 
اش رو ببخشــه یا مثاًل با شــرایط 
قرض الحســنه تمدیــد کنه یعنی 
جریمــه از جیــب مردم میــره و به 
جیب رهبر معّظم ریخته میشه!؟ 
ولی چیزی را که ما اصاًل باور نمی 
کنیم ازبین بردن داروهاست؟ چه 

کسی  باور می کنه کسانی که برنج 
آلوده هندی را به نام محســن می 
فروشــند داروی کمیاب را منهدم 
کنند؟ جانیان و دزدانی که ســیب 
زمینی گندیده را به کارخانه چیپس 
می فروشند و داروهای هندی را در 
اتاق عمل به کار می برند که صدها 
بیمار را روانه بهشت کرده؛ ممکن 
نیســت این داروها را منهدم کنند 
بلکه برای رضای خدا و پیشــرفت 

اسالم به مردم خواهند فروخت!

دادگاه الهه!؟
دوتا دهاتی دعواشــون شــد قرار 
گذاشــتند بیرون ده با هم دست 
وپنجه نرم کنند اولی مثل آخوند 
ها مشــنگ بــود به محــض این 
کــه طرف یقه شــو گرفــت داد زد 
ول کن به یقه مــن چکار داری؟ 

طرف اومد مشــت بزنه باز داد زد 
چرا مشت می زنی؟ ماهمشهری 
هســتیم طرف کمرشو گرفت داد 
زد کمــرو ول کن! می خوای منو 
بکشی؟ این شده حکایت آخوند که 
رفته دادگاه الهه و میلیون ها دالر 
خرج کــرده که امریکا رو محکوم 
کنــه کــه:  ایــن خالف دوســتی 

دوکشوره!  توبدی!  وحق نداشتی 
کمر منو بگیری! نباید یقه منو می 
گرفتی!  خوب مشنگ تو هرسال 
کارمند ها و دانشــجو ها رو جمع 
می کنی پرچم آمریکا رو آتیش می 
زنی وبراش خط  و نشان می کشی 
حاال که آمده باهات بجنگه میگی  

یقه رو ول کن! کمرو نگیر

به نّیت 124 هزار پیغمبر خدا؟!
باالخــره به نّیت ۱۲ امــام، دالر به 
دوازده هــزار تومــن رســید! صبر 
کنین صلوات نفرستید؛ به زودی 
بــه نّیــت ۱۴  معصــوم دالر به ۱۴  
هزار تومن خواهد رسید و اگر کمی 
صبر انقالبی داشته باشید به زودی 
به نّیت ۱۲۴ هــزار پیغمبر خدا به 
۱۲۴ هزار تومان در مقابل یک دالر 
شــیطان بزرگ هم خواهد رسید! 

بنابراین نفس تان  را بیخود  حرام 
نکنید! همه چی یک طرف؛ پوشک 
بّچه چنان گران شده که آسایشگاه 
سالمندان به خانواده ها گفته برای 
پیران خــود باید پوشــک بیاورید! 
حاال پیر های بیچاره با کهنه پارچه 
درمــان مــی شــوند ولی نــوزادان 
ظریف با پوست مخملی نمی توانند 
پارچــه را تاب بیاورند پس تنها راه 

این است که رهبر معّظم سال نو را 
سال دست به آب نرفتنن انقالبی! 
بنامند تا نــوزادان و پیــران از این 
حّق مســّلم خودشــان بگذرند! یا 
این که باید دوباره گهواره ســّنتی 
رو روبراه کنیم! وگرنه کشــور انبار 
پهن انسانی جهان خواهد شد!  و 
فراموش نکنیم که پوشک خوراک 

برادران قاچاقچیه!

اقتصاد هپلی هپو!؟

رژیم ناشریف جمهوری افالسی  به 
جــای اروپا و آمریکا به طرف ترکیه 
رفته و خواهان روابط گســترده با 
ترکیه شــده تا بتوانــد کمبودهای 
خــود را از این طریق جبران کند! 

می خواستیم به رهبر معّظم 
بگیم: همشهری این درختی 
چســبیدی  بهــش  تــو  کــه 
پوسیده است، تو باید درختی 
تنومند و محکــم  را بغل می 
گرفتی. این با یک نســیم شــاخه 
هاش می شکند وسقوط می کنی! 
یکی نیســت بهت بگــه ترکیه چی 
داره؟ صنعت هوافضا داره؟ شیمی 
مدرن داره؟ چیپ های کامپیوتری 

داره؟ کشــوری که هنــوز توتون و 
تنباکو اش از غرب می آید فقط می 
تواند  دالل باشد یعنی ازغرب ارزان 
بخرد و به ما گران بفروشد! خوب 
چرا ما ازکشور اصلی نخریم؟ چون 
تو انقالبی هســتی؟ اون هایی که 
ســالم اند ادعا ندارند تو که خودت 
رو نمــی توانــی بشــوئی قهرمــان 

شدی؟

خرس قطبی!
ازبیــرون خســته و خیــس عرق 
آمدیم فــوری کولر رو روی  درجه 
آخر گذاشتیم که خنک بشیم. یک 
ساعت که گذشت اختر عیالمان  
که عالقه شــدیدی به مــا  داره؟! 

بعــد از مّدتــی داد زد: اگر خرس 
قطبــی بــود تا حــاال از ســرما به 
خواب زمســتانی فرو رفته بود تو 
هنوز سرد نشــدی؟ گفتیم:  می 
خواســتیم بخوابیــم صــدای تــو 
خواب مون رو  پروند! وگرنه چند 
ماهــی ازدســت مــان  راحت می 

شدی! و اضافه کردیم: عزیز جان 
هر چه هم که ُغر بزنی ما دوستت 
داریم! نگاهی آن چنان فیلسوفانه 
و عاقل اندر ســفیه بــه ما کرد که 
معنــی اش را فقــط خودمان می 

دانیم!؟

دعوای سگ و گربه!
شــما هم میهنــان گرامــی ما که 
اهل دنبال کردن اخبار ایران مان 
هســتید حتمًا به یاد می آورید که 
مّدت ها بود ســران و سردمداران 
رژیم ناشــریف جمهوری افالســی 
مثل سگ و گربه به هم می پریدند 
و برای هم شاخ و شانه می کشیدند 
به ویژه حاج شیخ حسن آقای دابل 
پرزیدنت و سردار اسالم حاج قاسم 

سلیمانی، ولی بعد از زدن زیر میز 
توســط عالیجناب دانالد ترامپ و 
لغو برجام به ناگهــان با هم رفیق 
شــده انــد و بــرای هم پپســی باز 
مــی کنند و قربــان صدقه هم می 
رونــد! و اعمــال یکدیگــر را تائید 
می کنند! یادتان باشد که همه آن 
ها دشــمنان قســم خورده میهن 
و مــردم ما هســتند و هیــچ گونه 

احساسی نسبت به مردم ندارند هر 
وقت هم که در مقابل دشمن فرار 
گیرند و کار بر آن ها ســخت شود 
حامی و پشتیبان همدیگر هستند، 
گــور پدر میهن و مــردم!؟  و فقط 
در فکر پر کردن جیب های گشــاد 
و حفظ پســت و مقام خودشــان! 

والسالم!؟

پابدا و مسکویچ مدل 1950!؟ 
بعضــی از اعتقــادات و تعصبات 

مثــل  ایدئولوژیــک  و  مذهبــی 

باکتری بیماری سفلیس هستند 

وقتی وارد بدن کســی شــد شاید 

گاهی شّدت و ضعف داشته باشد 

ولــی ایــن باکتری تا آخــر عمر از 

بدن بیمار بیرون رفتنی و بیماری 

درمان شدنی نیست، مثاًل  حاج 

آقا ۸۰ سال مسلمان شیعه بوده، 

عاشــق امــام حســین و حضرت 

عّبــاس و امام رضا، آخوند ها که 

حاکم شدند یک روز اشک پیرزن 

همسایه را دیده که دو پسر جوان 

اش را آخوند به دار کشــیده بود و 

روز دیگراختــالس و دزدی پــول 

های مردمی فقیــر را و امروز هم 

می بیند که مشهد مقّدس اش را 

آخوند برای کســب درآمد 

کرده فاحشه خانه! ولی باز 

هم تا آخونــد را می بیند 

جلــوی پایش از جا بــر می خیزد 

و تا کمر دوال می شــود و دســت 

این موجود پلید را می بوســد! یا 

مثاًل یکی از اجّله علمای  همین 

مدینه منّوره خودمان که دســت 

بر قضا آدم خوب و مرد محترمی 

هم هست ۹۰ ســال عمر کرده و 

۷۰ ســال است که توده ای بوده. 

از ۷۰ ســال قبــل تــا امــروز علم 

پیشرفت کرده، دنیا عوض شده، 

کشــور شــوروی سوسیالیســتی 

مثــل کیــک توّلــد به چنــد پاره 

تقسیم و بین مدعوین تقسیم و 

خورده شــده، چین کومونیست 

شــده چین کو مو هســت! رفیق 

فیدل کاســترو با  پرزیدنت سابق 

امپریالیست ها »اوباما« آبگوشت 

ُبزبــاش با ترشــی لیته خــورده و 

برادر کیم جونگ اون رهبر معّظم 

کشــور بــرادر کّره شــمالی هم با 

عالیجناب دانالــد ترامپ در اتاق 

خلــوت به رختخــواب رفته! ولی 

این رفیق جوان فکر! ما بر اساس 

شــواهد قلمی که هــر از گاهی در 

همین نشریه پیوند خودمان می 

فرســاید، هنوز در سال های ۵۰ 

و ۶۰ میــالدی و دوران جنــگ 

ســرد ســیر می کنــد و در خیال 

با رفیــق لنین و رفیق اســتالین 

نرد عشــق می بازد و همچنان از 

فوائد کمونیسم مهربان و انسانی 

و  مضار امپریالیسم جنایتکار داد 

ســخن می دهد! ما با همه فقر و 

خساست مان هر از گاهی کفش 

و کاله  کهنه و مندرس مان را به 

سطل آشغال  می ریزیم و شال و 

کاله نوئی می خریم؟! عمو جان 

امســال ســال ۲۰۱۸ از ربــع اّول 

قرن بیست و یکم میالدی است 
ها!؟

با تجربه ای که در این ۱۵ ســال 
کار  بی  وقفه در صحنه سیاسی 
کبک کســب کرده ام، اطمینان 
میدهم اگر مردم به QS افتخار 
اعتمــاد دهنــد، کبــک بهترین 
دولــت دوران معاصــر خــود را 

خواهد یافت. 
کبــک  انتخاباتــی  نامزد هــای 
ســولیدر دارای معروفیت کاذب 
نیســتند. برعکس آنان از بطن 
نهاد های ســالم و خدمتگزاران 
اجتمایــی  با تجربــه و صادق به 

مردم و امین مال مردم برخاسته 
ا ند؛ آنان از صفوف متخصصین 
دانشگاهی یا حرفه های خدمات 
درمانی و فرهنگی  برخاسته ا ند. 
میانگیــن  تحصیــالت  میــزان 
نامزد هــای ما بســیار باالســت 
و بیــش از نیمــی از اســتادان، 
معلمیــن و آمــوزگاران شــرکت 
کننــده در انتخابــات، در صاف 

QS قرار دارند. 
 درســت هماننــد مانون ماســه 
و گابریــل نــادو، آنــان باالترین 

صالحیت حرفه ای، اجتمایی  و 
اخالقی  را از خود نشان داده ا ند. 
و مهــم تر از هــر چیــز، دیدگاه 
درســت کبک ســولیدر و برنامه 
اصولی بسیار شجاعانه اقتصادی 
برای ایجاد تغییــر به جهتی  که 
بتوان با تغییرات خطرناک جوی 
مقابلــه کنیم. بــرای این حزب، 
مهمترین مســئله هر دولت در 
زمــان کنونی مقابلــه با خطرات 
حــاد جــوی و محیــط زیســتی 

است. 

هیچ حزب دیگری توجه الزم 
را نشــان نمیدهــد و روی خود 
را از قبــول ایــن واقعیت جهانی   

برمیگرداند.
بــه باور مــن و در اصل، بهترین 
انتخاب هر شــهروند آگاهی، که 
در برابر جامعه و محیط زیســت 
احســاس مســوولیت می کند، 
این دوشــنبه یکم اکتبر، کبک 

سولیدر می باشد.
- امیر عزیز با ســپاس دوباره و 
آرزوی بهــروزی و موفقیت های 

روزافزون. 
•

انتخابات کبک: گفتگو با دکتر امیر خدیر...   << ادامه از صفحه: ۱۰

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان
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افقي:
1-  نخس��تين مس��افرت ع��روس و دام��اد 
باه��م – ش��هري در 24 كيلومت��ري تهران 
و در بخ��ش گلس��تان از تواب��ع شهرس��تان 

رباط كريم
اس��تان  در  ش��هري   – خواب��گاه   -2

چهارمحال و بختياري – بسيار سخت
3- فرزن��د ن��وه – الكترود متص��ل به قطب 

منفي- ميوه اي سرشار از ويتامين
4- نهنگ – ش��ماي خودماني – شيريني 

تر – اجداد
5- گريه پرصدا و آزاردهنده – جعبه حمل 

جنازه – پرستش كردن
6- ناوارد و ناشي – سايبان درشكه – پاره 

كردن
7- مس��افر سرزمين عجايب – ترانه خواب 

– خسيس
8- ش��هري در افغانس��تان – اسباب منزل 

– خويشي
9- چي��ن و چ��روك پوس��ت – پدر س��ام- 

آبي تيره
10- طري��ق ميانبر – كن��دن و دور ريختن 

گياه هاي هرز – نماز ظهر
11- از سيستم هاي نمايش رنگي تلويزيون 

– رودي نزديك زنجان – رمق آخر
12- نوعي آينه – تر و تازه – درخت انگور 

– از جنس ني!
13- نقاب و روبند – نوعي ميمون – گذران زندگي

14- پدر مردگان – از سبزيهاي خوشبو – جمع رئيس
15- غذايي اصالتاً قزويني كه با برنج و گوشت و خالل بادام و پسته و پياز داغ درست مي شود- 

ارمغان
عمودي:

1-  طبق اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ..... است – از نقاط ديدني استان يزد 
2- محل ذخيره كاال – واحد پول تركيه – برادر مادر

3- ترسناك – پدر شعر نو – روش و قاعده
4- مدت زندگي – اسب سركش – قورباغه درختي – ساقه خشك غالت

5- پرده در، دشنام گو – شيوه، روش يا معيار معتبر – ضمير وزني
6- نت ششم – وخامت امر – علم جادوگري

7- سخن صريح – از شهرهاي استان تهران – درس موضوعي
8- باالنشيني – حرف عصا! – نوعي ساز

9- صداي بسيار بم مردانه – اين نيمكت گاهي مبل مي شود – چهار من تبريز
10- بي باكي – دلير – مرواريد

– ض��د  11- ح��رف هش��تم 
تنبيه – نامي دخترانه

12- اكس��يد كلسيم – تنها، 
در  هورم��ون  – اي��ن  ي��ار  ب��ي 
نق��ش  آلدس��ترون  آزادش��دن 

مهمي دارد – مخفف من را
 – ش��الوده  و  اس��اس   -13

موجود – عصبي
14- پيامب��ر صب��ور – با جادو 
ك��ه  كاش��ان  ازتواب��ع   - آي��د  
هرس��اله از اواس��ط ارديبهشت 
به يكي از بهش��ت هاي ديدني 

ايران تبديل مي شود 
حض��رت  فرم��وده  ب��ه   -15
عل��ت  اميرالمؤمني��ن)ع( 
بدبختي....... اس��ت – بهانه و 

خرده گيري

يك لحظه احتياط در شهر پر ازدحام
نمی دان��م تا چه زمان ش��اهد صحنه های دلخ��راش، خواهيم بود! متأس��فانه اين روزها، 
براي برخي ها تخلف امری عادی ش��ده اس��ت و تع��دادي از رانندگان دور از چش��م مأمورين، 
در خيابان ه��ا تخلف می كنند، مثل: ورود ممنوع، پارك ممنوع، توقف ممنوع و صورت های 

مختلفی كه همه می دانيم و احتياجی به بازگويی نيست. 9

10

 10

افقي:
1 -  مايع لزج كره چش��م – اثري از خوان 
رامون خيمه نز، نويسنده و داستان نويس 

اسپانيايي سده بيستم
2- اش��اره – مخف��ف باري��ك – پاي��دار، 

هميشگي
3- عزي��ز و ارجمن��د – پارچ��ه نخ��ي – 
م��اده اي ك��ه از درخ��ت بل��وط به دس��ت 

مي آيد
 – ميانب��ر  طري��ق   – قط��ار  ج��اده   -4

سوم شخص جمع – روكار ساختمان
5- ح��رف همراهي – س��پهبد فرنگي – 

داور ورزشي
6- خ��ط باس��تاني – مهاج��م تي��م رم – 

خودبين، مستبد
اس��تان  در  س��دي   – خداش��ناس   -7

كردستان – همراه هرج مي آيد
8- مرتعش – راه رونده – اينك

9- علني – نبودن آرامش، آش��فتگي  - 
پيشوا

10- بي تاب��ي از تش��نگي – واژگ��ون – 
وسيله هندسي

11- موش��كاف – مدارهاي الكترونيكي 
ظريف – دشنام، نفرين

12- نوعي خواهر و برادر – فرودآينده – 
مخفف شاد – ياري دهنده

13- نوراني – پيشخانه – صيد
14- فراموشي – بوق و شيپور – كبود

15- از بناهاي تاريخي آذربايجان غربي كه در ماكو واقع شده است- پرده اي كه روي احشا، 
قلب و شش ها را پوشانيده

عمودي:
1-  شهر كرواسي – گياهي از راسته گل ميخك

2- سد استان مركزي – درياچه اي در آسياي مركزي – باطل كننده
3- آرزوها – قيمت، بها – افسر

4- مجموعه گلبرگ ها – عمق – غر زدن – جاده
5- حنا – بدنام – پيرامون دهان

6- خمره بزرگ – تنگه معروف – زمان ها
7- سفيد آذري – ميهمان ناخوانده – بال

8- طبيعي، عادي – سنگي است شبيه عقيق به رنگ هاي سفيد و كبود و سبز تيره – جبران 
كردن

9- آحاد – دارا، غني – از زبانهاي برنامه نويسي
10- پ��ول كم ارزش قديمي 
اله��ه   – آرام  و  آهس��ته   –

خورشيد
11- سوس��ن كب��ود – بهتان 

زدن – اثر، عالمت
12- پس��وند رنگ��ي – بركت، 
افزوني – زش��ت و ناپس��ند – از 

توابع زاهدان
13- فيلم داريوش فرهنگ – 

تفريق – جدا از هم
14- هيم��ه – افول ك��ردن – 

شهري در استان اصفهان
ك��ه  انگليس��ي  پزش��ك   -15
كاربرد واقعي واكسيناسيون را 
كشف كرد- ميهمان يا مسافر 
را روانه كردن و با خوشرويي با 

او خداحافظي كردن

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4481یک جدول با دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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ساختمان هاي تهران
 10 سال بيمه مي شوند

ورامين؛ سرزمين وارناي كهن

سال شانزدهم - شماره 4481 | سه شنبه 31 فروردين ماه1389 / 5 جمادي االول 1431 /20 آوريل 2010

10

الزام بيمه كيفيت س��اخت و ساز از اولويت هايي است كه مديران شهري آن را 
در سال جاري مدنظر قرار داده اند. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با 
اشاره به ارائه بيمه كيفيت ساختمان به شوراي اسالمي شهر تهران مي گويد: هيچ 
مس��ئوليت اجراي��ي، اداري و حقوقي در وضعيت فعلي برعهده مالك س��اختمان 
نيس��ت و همه مسئوليت برعهده مجري اس��ت كه بايد بخشي از اين مسئوليت به 

مالك نيز واگذار شود.

19
صفحه 19

ميانكاله
مقصد پرندگان، ميزبان طبيعت گردان

با ارائه اليحه الزام بيمه كيفيت ساختمان به شوراي شهر تهران

و يادمان باشد

ليگ قهرمانان و نشانه هاي تازه

و يادم��ان باش��د ك��ه مرز بي��ن توريس��ت و تخريب بس��يار ظريف اس��ت گاهي ما 
ب��راي تماش��ا و لذت بردن به جاي��ي مي رويم اما فرصت اين لذت را از مس��افر بعدي 
مي گيري��م. نباي��د فراموش كنيم هر اكوسيس��تمي با توجه به ش��رايط اقليمي خود 
حساسيت هايي دارد كه در صورت بي توجهي به آن اين ضعف ها تشديد مي شود و 

مدت زمان بسياري طول مي كشد تا دوباره ترميم شود.

پيشرفت ليگ ايران يا افت آسيا
20
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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
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نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 
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 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 
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فـرش
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فـال
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کامپیــو تر 
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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
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  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 (
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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

استخدام 
به یک صندوقدار مرد، 

ترجیحًا  باتجربه،
 dépanneur برای کار در

واقع در مرکز شهر، 
به صورت پاره وقت 

نیازمندیم.
تلفن اطالعات: 

Tel.:514-293-1251
azaugP

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

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

نیازمندی های  

info@paivand.ca
اطالعات آگهی خود را به 

نشانی زیر ایمیل کنید: 

CLASSIFIEDS

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. 

فروش بیزنس تولید پوشاک
کمپانی تولید پوشاک زنانه با 25 سال سابقه درخشان 

در عرصه های گوناگون با تجهیزات کامل، 
شرایط عالی و نازل ترین قیمت بفروش می رسد.

برای اطالعات بیش تر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید.
Tel.: 514-984-7200

free

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 
____________________

5655   Sherbrooke  W.   

Tel.: 514-481-0671

استخـــدام
به یک آقای باتجربه یا  بی تجربه 

برای کار در قنادی ایتالیایی 
فورا نیازمندیم.  )با شرایط خوب( 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید  )ماریا(:
 Looking for a male worker

 to work in an Italian confectionary
in East-Montreal St-Leonard/Anjou
pls contact Maria at the no. below

514-592-5660

دکترعطاانصاری  
در کلینیک مدیکال 

آلفامــدیک
کلیه  درمــان 

مشکالت ارتوپدی پا
•  ساخت کفی های طبی      

•  انواع کفش های طبی، 
      جوراب واریس 

•  مچ بند، زانوبند، کرست های طبی      
•  داروهای طبیعی برای درمان 

     بیماری های پا

1253 Rue Guy 
Tel.: (418) 440-9494
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

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

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

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

صرافی
 5 ستاره

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 

*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
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15757, Gouin Ouest
514 620.1890

Saint-Léonard
6025, Jean-Talon Est
514 259.1890

Laval
1877, boul. Curé-Labelle
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Vaudreuil-Dorion
501, boul. Harwood
450 455.9299

Montréal
3400, boul. Crémazie E.
514 722.1890

>6007343

tous les Meubles doivent être 
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Prillo liquide65%
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de
rabais
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Beaucoup de pièces uniques, etc.
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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$
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CanapéSectionnel7 mcx 7 mcx
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*Ensemble matelas et 
sommier orthopédique 

Dream Star
60” grand lit 99$

 Hunt Auto Parts
فـروش کلیه لوازم خودرو 

سفـــارش آنالین

www.huntparts.ca
یا تلفن 

Tel.: 514-268-1212
ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال

p2j19

جویای همسر 
مردی هستم 37 ساله 

تحصیل کرده دانشگاه مک گیل 
و مشغول به کار 

عالقمند به آشنایی و ازدواج با دوشیزه ای می باشم. 
لطفا برای آشنایی بیشتر با شماره تلفن 

زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-562-2937
)پس از ساعت 7 بعدازظهر(

p2j19

آموزش شنا 
     نبـــی زاده 

 

Tel.: 514-576-654
free

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت 

دستمزد: ساعتی 13 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: $13.00/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

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) 951-2324

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

 STUDIO PHOTOBOOK :تلگرام
گروه ما در فیسبوک: »همه چیز در مورد مونترآل«
MTL PLUS TV تلویزیون آنالین مونترآل پالس

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

اسپشیال این شماره:
جلسه رفع 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.

122

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Lester B. Pearson Continuing Education offers:
 business class is 1 day a week for 5 months

 Professional Sales 3 days a week for 10 months
 Professional Waiter (7 months)

Upon completion: 
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education

-----------------------
Loans and Bursaries up to 900$ per month

Lester B. Pearson 
Continuing Education

 مرکز  آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

__________________________________
For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

مستند تصویرییک پشت صحنه ساخت 
بسی رنج بردم بدين سال سی

»خارجی« زنده کردم بدين پارسی!
اگر مطالب گروه فیسبوکی »همه 
چیــز در مورد مونتــرآل« را دنبال 
میکنید، حتما دیــده اید که اخیرا 
فراخوانی داده ایم برای پیدا کردن 
افراد غیر ایرانی که زبان مادریشان 
فارســی نبــوده ولی این زبــان را با 
تســلط صحبت میکننــد. در این 
فراخــوان از همــه اعضا خواســته 
ایــم که چنانچه چنین افــرادی را 
در دایره دوستان و اطرافیان خود 
میشناسند، به ما معرفی نموده تا با 
آنها مصاحبه دوستانه ای در قالب 
یک ویدئوی مستند، بعمل آوریم. 
تعدادی از دوســتان، مشخصات 
چند نفر را در اختیارمان گذاشــته 
اند و یکی یکی در حال تماس با این 
افراد و توجیه و جلب همکاری آنها 

هستیم. 
اولین ســوالی که شرکت کنندگان 
غیــر ایرانــی از مــا میپرســند این 
اســت کــه از تهیه ایــن ویدئو چه 
هدفــی داریــم. در جــواب عنوان 
میکنیم که قصدمان فقط فرهنگی 
بــوده و برایمان جالب اســت افراد 

دیگری غیر از خودمان به فرهنگ 
و زبان ما عالقمند میباشند. بعضی 
اوقات در برخورد با این دوستان و 
تســلطی که به زبان فارســی دارند 
متعجــب میشــویم که 
چقــدر خوب ایــن زبان 
را فرا گرفتــه اند. برخی 
شرکت کنندگان در نیم 
قــرن پیــش و در زمان 
محدودشــان  اقامــت 
در ایران، فارســی را فرا 
گرفتــه و امــروز پس از 
گذشت این همه سال و 
بدون تکلم به این زبان 
در طــول ایــن ســالها، 
هنوز هم میتوانند فارسی 

حرف بزنند!
مــا  از  افــراد  از  برخــی 
بــرای  کــه  خواســتند 
توضیحــات  و  آشــنایی 
بیشتر، یکبار آنها را بدون 

تجهیزات تصویربرداری، مالقات 
کنیم تا جزئیات این پروژه را بیشتر 
بدانند. مــا هم برای جلب اعتماد 
و همچنین برای اینکه خیالشــان 
راحــت باشــد کــه قصــد دیگــری 
نداریم، پذیرفتیم و با چند نفر، قبل 
از تصویربرداری مالقات داشتیم. 

ایــن جنبــه هــای روانــی و جلب 
اعتماد افراد برای حضور در مقابل 
دوربین بســیار مهم بوده و یکی از 
ارکان ســاخت فیلمهای مســتند 
میباشد. بهترین کار این است که 
بــا صداقت همه مــوارد را توضیح 
داد تا شرکت کنندگان دقیقا بدانند 
چه کاری میخواهیم انجام بدهیم. 
بــرای این دوســتان بــه صراحت 
توضیح دادیم که چنین مستندی 
در فضای مجازی نیز منتشر شده 
و بــه رویت عموم خواهد رســید. 
برای آنکــه کارمان کامال قانونی و 
بدون اشــکال باشد، رضایت نامه 
انتشــار تصاویر را به امضای افراد 

شرکت کننده رساندیم. 
از آنجا که برخی افراد شرکت کننده 
مسّن بودند و یا در حوالی مونترآل 
زندگی میکردند، مجبور بودیم به 
جای تصویر برداری در اســتودیو، 
وســایل کارمــان را بــه جاهــای 

مختلفی منتقل کنیم. 
بــرای آنکــه خیالمــان از بابت نور 
راحت باشد، یک پروژکتور سیار را 
همــراه خودمان بردیم تا نور کافی 
در همه جا داشــته باشیم. هر چه 
مقــدار نور کمتــر باشــد، »نویز« 
تصویر بیشتر خواهد بود. همچنین 
برای آنکــه از زنندگی نور بکاهیم، 
نور را بصورت غیر مستقیم )مثال 
به ســقف( تابانده و یا نور را از یک 

فیلتر سفید رد کردیم.
بــرای صدا برداری از ســه تکنیک 
مختلــف ضبــط صــدا اســتفاده 
نمودیــم : ضبــط بــا میکروفــون 
»شات گان«، ضبط با میکروفون 
»الوالیــر« و همچنیــن ضبــط با 
دستگاه »ریکوردر«. کیفیت ضبط 
صــدا با میکروفون »شــات گان« 
بســیار باال بــوده ولی چــون ابعاد 
این میکروفون خیلی بزرگ است، 
بهتر است که در کادر تصویر دیده 
نشــود. بــرای خــروج میکروفون 
از کادر، بایــد از شــخص دیگــری 
بخواهیــم کــه میکروفــون را بــا 
»بوم«، باالی سر سوژه نگه دارد. 
صدابــردار همچنین همیشــه 
بایــد طوری میکروفون و بوم را 
نگــه دارد که از حد مشــخصی 
پاییــن تــر نیامــده و در تصویر 
ظاهر نگردد. همچنین میتوان 
میکروفن را بر روی سه پایه و در 
وضعیتی که در کادر دیده نشود 
قــرار داد. خــروج میکروفون از 
کادر هم  مساوی است با ایجاد 
فاصله بیشــتر از گوینــده و کم 
شدن کیفیت صدا. برای راحتی 
کار، این میکروفونها را به کمک 
دو کابل »ایکس ال آر« به خود 

دوربین فیلمبرداری وصل نمودیم.
میکروفون سبک »الوالیر« کوچک 
و کــم حجم بــوده و براحتی به یقه 
مصاحبه شــونده وصل میشود. از 
آنجایی که ارســال صدا به دوربین 
فیلمبرداری بصورت رادیویی )بی 
سیم( انجام میشود، کابل کمتری 
زیر دست و پا بوده و کار با آن راحت 
تر اســت. البته مشــکل اســتفاده 
از این نوع میکروفونها این اســت 
که گاهــا با امواج فرســتنده های 
دیگر تداخل کــرده و باید بصورت 
اتوماتیــک و یــا دســتی، فرکانس 
آن را تغییر داد. مشــکل دیگر این 
اســت که چنانچه گوینــده خیلی 
تکان بخــورد، میکروفون با لباس 
او برخورد کرده و صداهای مزاحم 

دیگری نیز ضبط خواهند شد.
چنانچــه از دســتگاه »ریکــوردر« 
بــدون نصــب میکرفــون خارجی 
استفاده کنیم و فقط میکروفونهای 

کوچــک موجود بر روی دســتگاه 
فعال باشند، صدا را به خوبی ضبط 
مینمایند. البته اگر این دستگاه از 
گوینده دور باشد، صدهای مزاحم 
محیط را نیز ضبــط کرده و باعث 
افت کیفیت صدا میگردد. خالصه 
در ایــن میانــه بایــد کاری کرد که 
نــه ســیخ بســوزد و نه کبــاب! در 
زمانهایی هــم که در منــزل افراد 
مختلــف در حال ضبط هســتیم، 
بی اختیار صداهای مزاحم محیط 
را هــم ضبط میکنیــم و فضا مثل 
فضای داخل اســتودیو نمیباشد. 
البته با توجه به سوژه این مستند 
و اینکه در ویدئو مشخص است که 
در منزل یا محل کار افراد هستیم، 
وجود صداهای زمینه هم تا حدی 
توجیــه پذیــر بــوده و از ارزش کار 
نمیکاهــد ولــی بهتر اســت تا حد 
ممکــن صداهــای مزاحــم ضبط 
نگردنــد. این نقیصــه را میتوان با 

تنظیم دســتی مقدار حساســیت 
میکروفــون در فضاهای پر ســر و 

صدا رفع نمود.
در لحظــه تهیــه این مقالــه، کار 
تصویربــرداری از همــه ایــن افراد 
هنــوز به اتمام نرســیده و کماکان 
مشــغول جمــع آوری ویدئوهــای 
مختلف هســتیم تا نهایتــا پس از 
اتمــام تصویرداری، همــه را با هم 

مونتاژ و آماده کنیم.
بدین وســیله از تمامی عزیزانی که 
تــا این لحظه و در ایــن پروژه با ما 
همکاری و یا افرادی را به ما معرفی 

کرده اند، نهایت تشکر را داریم. 
نتیجــه ایــن کار بــزودی از گــروه 
فیســبوکی »همــه چیــز در مورد 
مونترآل«، کانال یوتوب »استودیو 
آنالیــن  تلویزیــون  و  فوتوبــوک« 
»مونترآل پالس« منتشــر خواهد 

گردید.
•
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 RESIDENTIAL ANDایران ازدواج سفید...
COMMERCIAL DRAFTING

PROGRAMS 
STARTING SOON AT 

VERDUN ADULT 
& CAREER CENTER

Are you a visual person 
with an interest in design
 and construction?

Become a Draer in
16 months!

1600 hour Program

Diplôme d'études 
professionnelles (DEP)

Financial Assistance Available

START YOUR DRAFTING CAREER TODAY!
DON’T DELAY, REGISTER TODAY!

www.lbpce.ca/vacc
514.798.0405
6050 BOUL. CHAMPLAIN, VERDUN

مرکز حرفه و فن  
بزرگساالن  »وردان« 

نقشه کشی ساختمان های 
جتاری و مسکونی 

چرا با هم زندگی کردن را به ازدواج 
ترجیح می دهم

ستاره و علیرضا هشت ماه است که بدون عقد ازدواج 
با هم در یک خانه زندگی می کنند. آنها خوش شانس 
بوده انــد که توانســته اند بعد از ســه ســال دوســتی، 
خانواده  هــا را بــه این ســبک از رابطه راضــی کنند و 
زندگی شان را در خانه ای که برای ستاره به ارث رسیده 
شروع کنند. آنها چالش های این رابطه را در جامعه ای 
که به هیچ وجه پذیرای انتخاب آزادانه ســبک زندگی 
افراد نیســت پذیرفته اند و بــا وجود تنش هایی که در 
روابــط خود با دیگران دارند، رابطه شــان را به خوبی 

پیش می برند.
زندگی مشــترک بدون ثبــت قرارداد شــرعی در ایران 
به عنوان ازدواج ســفید شناخته می شود. در این نوع 
رابطــه شــما انتخاب می کنیــد فراتر از آنچــه عرف و 
شــرع تعیین کرده است، رابطه ای را آغاز کنید بدون 
اینکه تابع تعهدات تعیین شــده باشــید.  اگرچه این 
نوع سبک زندگی هنوز در ایران به طور گسترده رایج 
نیســت امــا می توان انتظار داشــت کــه روزی زنان و 
مردان ایرانی بیشتری بخواهند بدون الزامات شرعی 

با هم زندگی کنند.
ســتاره به طعنه می گوید نام این رابطــه، »زندگی در 
گناه« اســت اما علیرضا که پیش از ایــن یک ازدواج 
ناموفق را تجربه کرده آن را یک رابطه سالم، شاد و پویا 
می داند که زمین تا آسمان با ازدواج قراردادی متفاوت 

است: 
»همه فکر می کنند فرق عقد و باهم زندگی کردن فقط 
در امضای یک تکه کاغذ است من اینجا هستم که به 
شما بگویم چقدر یک تکه کاغذ می تواند رابطه شما را 

تغییر بدهد.«
علیرضا می گوید پس از ۳ سال دوستی و ۸ ماه زندگی زیر 
یک سقف و یک تجربه ناخوشایند در رابطه ای اشتباه 
می تواند بگوید که چقدر از قید و بندها و اجبارها رها 
شده اســت: »االن همه چیز فرق می کند. مناسبات 
من با خانواده ســتاره طور دیگری است. معنای مادر 
زن با مادر ســتاره فرق دارد و مســئولیت هایی که ما 
در قبال خانواده های هم داریم کامال متفاوت اســت. 
رابطه ما با خانواده ها رابطه دوســتانه تر و انسانی تری 

است.«
 ســتاره هم نظر مشابهی دارد. او می گوید: »این ایده 
که فقــط با هم زندگی کنیم و اصــال ازدواج نکنیم از 
آنجا شــکل گرفت که زندگی خانوادگی علیرضا بسیار 
متالطــم و پرتنــش بــود. بــرای من یکــی از اعضای 
رســمی آن خانواده بودن سخت بود. ترجیح می دادم 
کنار علیرضا باشــم اما بخشــی از روابط پرتنش او با 

خانواده اش نباشم.«
بســیاری از کســانی که طرفدار سبک زندگی مشترک 
بدون ازدواج هستند این نوع رابطه را امن تر از ازدواج 
می دانند. این رویکردی است خالف نظر عموم کسانی 
که ازدواج را یک رابطه مستحکم و متعهد می دانند. 
ســتاره از احســاس آزادی و حــق تــرک رابطه حرف 
می زند: »ما قبــل از این درمورد اینکه حق داریم این 
رابطه را زمانی که برایمان تمام شــده به نظر می رسد 
ترک کنیم به توافق رسیده ایم. همین که می دانم اسیر 
یک رابطه نیســتم به من اجازه می دهد در این رابطه 
حال بهتری داشــته باشــم. در واقع االن رابطه ما به 
خاطر یک سری مالحظات ادامه ندارد بلکه به خاطر 
عالقه قلبی و احســاس خوب باهم بودن است که ما 

کنار هم هستیم. این رابطه برای من و علیرضا تا 
زمانی خوشایند اســت که از کنار هم بودن لذت 
ببریم. اگر روزی فرا برســد که دیگر خوشحالمان 
نکنــد چرا بایــد آن را ادامه بدهیــم؟ یا اگر با هم 
خوش هستیم چرا باید از آن فرار کنیم؟ به همین 
دلیل اســت که من می گویم این یک رابطه امن 

است.«
•

چه کسی بیشتر سود می برد؟
تصــور رایجــی وجــود دارد که می گویــد زنان در 
ازدواج آرامش و خوشحالی بیشتری را نسبت به 
یک رابطه آزادانه و غیرمتعهدانه تجربه می کنند. 

ایــن رویکرد به ویــژه در فرهنگ 
مذهبی ایران که ازدواج ســفید 
را نوعی بی اخالقی، بی بندوباری 
و بی مســئولیتی تعبیــر می کند 
طرفــدار دارد. امــا مطالعات در 
جوامعی که زندگی مشترک بدون 
ازدواج در آنهــا امر رایجی اســت 
چیز دیگری را نشان می دهند. بر 
اساس مطالعاتی که در دانشگاه 
اوهایــو انجام شــده اســت، این 
سبک زندگی با شریک عاطفی یا 
جنسی برای زنان بیش از مردان 
سودمند است. به ویژه این مساله 
برای زنانی که خواهان برابری و 
آزادی عمــل در رابطه هســتند 
مهم اســت. هرچنــد این هدف 
ممکن است در ایران آنچنان که 
در جوامع پیشرفته مشهود است 

قابل دستیابی نباشد.
ســتاره ایــن واقعیــت را انــکار 
نمی کند که ایــن رابطه می تواند 
برای بســیاری از زنــان ایرانی به 
دلیــل ماهیت پنهانی بــودن آن 
آسیب زننده باشــد اما او معتقد 
اســت کــه غیرممکن نیســت و 
همه چیز بستگی به این دارد که 
موقعیت اجتماعــی و خانوادگی 
افراد چگونه است: »شما باید با 
شریک خود در یک راه مشترک 
قــدم بگذارید. عقاید شــما باید 
دربــاره ایــن موضوع شــبیه هم 
باشد؛ باید بدانید که از این رابطه 
چه انتظاری دارید و باید خطرات 
و تبعات این ســبک زندگی را به 
ویژه در ایران بپذیرید. این رابطه 
خــاص و ویژه به نظر می رســد، 
شــما مجبــور می شــوید آن را از 
مراجع قانونی پنهان کنید و اغلب 

در توضیح آن به دوســتان و اعضای فامیل شکســت 
می خورید. همیشــه کسانی هستند که می گویند این 
رابطه گناه اســت، پس تکلیف بچه چه می شود، یا او 
رهایت خواهد کرد. شما باید پاسخ همه این سواالت 
را بدانید و توان مقابله با اظهارنظرهای آسیب زننده را 
داشته باشید. شاید در رابطه خود هیچ جنگی نداشته 

باشید اما قطعا باید با دیگران بجنگید.«
•

نه همیشه شاد، نه همیشه موفق
وقتی پای در هر نوع رابطه ای می گذارید این احتمال  
وجود دارد که روزی شکســت بخورد. ممکن اســت 
یک ازدواج آگاهانه داشته باشید و پس از چند سال از 
هم جدا شوید. ممکن است سال ها با یک نفر زندگی 
کنید و بعد از او جدا شــوید. ممکن اســت با یک نفر 
زندگــی کنید، بعــد ازدواج و باز هم به دلیلی از او جدا 
شوید. با این حال پژوهش های دانشگاه اوهایو نشان 
می دهنــد با هم زندگی کردن میزان پایبندی را کمتر 
می کنــد و تصمیم گیری بــرای جدایی بــرای افرادی 

کــه با هم زندگی می کنند راحت تر 
اســت. اما این لزوما به معنای آن 
نیست که ازدواج یک انتخاب بهتر 
اســت. چیزی که باعث می شــود 
افــراد بتوانند در زندگی مشــترک 
بدون ازدواج برای جدایی راحت تر 
تصمیم  بگیرنــد آزادی عمل آنها و 
نبودن قید و بندهای تعیین شده 
در عقــد ازدواج اســت. در واقــع 
یکــی از دالیل اصلــی ای که برخی 
از افراد این سبک زندگی را ترجیح 

می دهند همین نکته است.
علیرضــا می گویــد: »همــه چیــز 
بســتگی بــه تعریف شــما از با هم 
بــودن، تعهد و رابطه ســالم دارد. 
تعریــف مــن از رابطــه و تعهــد با 
دیگــران فــرق دارد بنابراین من با 

این زندگی خوشحال تر هستم. من 
می دانم زندگی هیــچ تضمینی در 
هیچ زمینه ای به من نداده است. 
قرار نیست این رابطه هم برای من 

تضمین باشد.«
•

اگر می خواهید با هم زندگی کنید
شــما حــق داریــد شــیوه زندگــی 
خودتان را تعیین کنید و رابطه ای 
را شــکل بدهید که می دانید باعث 
خوشحالی تان می شود. صرف نظر 
از دشواری هایی که چنین ارتباطی 
در ایران می تواند برایتان ایجاد کند 
الزم اســت از پیــش خــود را برای 
این سبک زندگی تازه آماده کنید. 
یادتان باشد که شما الگو و تجربه ای 
از چنین زندگی ای در اختیار ندارید 

و به احتمال زیاد هر آنچه که تجربه 
می کنیــد آزمون و خطای شــما و 
شــریک زندگی تــان اســت. خوب 
است پیش از تصمیم گیری با هم 
در مورد این موضوعات بحث کنید 
و چشــم اندازی برای این رابطه در 

نظر بگیرید:
ـ چرا این ســبک زندگی را انتخاب 

می کنید؟
ـ آیا  با هم زندگی کردن برای شما 
به معنای قدم اول برای ازدواج در 

سال های آینده است؟
ـ انتظــارات شــما از ایــن رابطــه 

چیست؟
ـ موضوع بچه دار شــدن را چگونه 

حل خواهید کرد؟
ـ اگر این رابطه به درد شما نخورد 

چه خواهید کرد؟
- هدف شــما برای زندگی تان 
صرف نظر از این رابطه چیست؟ 
چه چیزهایــی را برای خودتان 
می خواهید و چــه چیزهایی را 

برای این رابطه می خواهید؟
با پاسخ دادن به این پرسش ها، 
احتمــاال تصمیم گیــری درباره 
شــکل رابطــه برایتان آســان تر 

خواهد بود.
نیلوفر جعفری
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always unique. 

never replicated.

Urban Townhome Collection

The CH Penthouse Collection 

A NEW LEVEL OF LUXURY LIVING
INTRODUCING THE CH PENTHOUSE COLLECTION AND 
URBAN TOWNHOME COLLECTION

The newly released one-of-a-kind CH Penthouse Collection feature your choice of 
exclusive Canadiens-inspired fi nishes with iconic Habs motifs. Only three units in 
the entire city offer these unique features, and this is your opportunity to own one.

Explore the luxurious Urban Townhome Collection. Fifteen exclusive, 3-bedroom,  
two-storey homes with breathtaking park views in a bustling city setting.

Discover the incentives, perks and privileges you can enjoy, reserved exclusively 
for The CH Penthouse Collection and Urban Townhome Collection.

REGISTER NOW TO BE ONE OF THE FIRST TO PURCHASE
TOURDESCANADIENS.COM/REGISTER

CH Penthouse Collection from $792,990*

Urban Townhome Collection from $799,990*

*Illustrations are artist’s concept. Prices and specifi cations are subject to change. E. & O.E.

TOURDESCANADIENS.COM
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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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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)


