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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(

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 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 مونتــــرال به تهـران از 

1180

___________
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

3 :

1400

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال
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CAMRY L 2018
Starting at $ 28,804 + Taxes

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

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle 
starting April 1. 2018 until April 30, 2018 at a participating Quebec dealer. where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may 
lease or sell for less. Offers may change without prior notlce.

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% برترین سرویس و ارزان ترین بها

برای هموطنان گرامی

بامدیریت الکس پورقناد

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

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

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

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

•   دندانپزشکی کودکان
•   سفید کردن دندان ها   

•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  
    ثابت و متحرک   

•   کاشت دندان  
•   عصب کشی و درمان ریشه دندان

•   درمان لثه  
•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 

__________________________

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

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

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

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

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

•   دکتر الکساندرا دومون 
•   دکتر آنتوان کایایان

•   دکتر سیمون اون

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

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

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

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

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com
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Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

 

 

Mehrdad Malekjamshidi

 

Ahunstic- BC 317
 9256 Boul. De L’acadie

 438-793-9168
mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

________________________________
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

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737

مشاور  فروش اتومبیل های نو و دوست دوم 

Homan Shab Booei
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
4525, boulevard St-Jean,

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

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

hshab@mbwestisland.ca 

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

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

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و 
اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
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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

*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.*Conditions may apply. Details in stores.

*Conditions may apply. Details in stores.

LEASE STARTING AT

$53/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
1,49% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$20,375

LEASE STARTING AT

$65/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
2,49% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$23,675

LEASE STARTING AT

$77/WEEK*

FOR 64 MONTHS
1,99% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$27,690

LEASE STARTING AT

$66/WEEK*

FOR 64 MONTHS 
3,99% APR.
$0 CASH DOWN

MSRP of 
$20,980

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...(

هر نرخی 
دارید، 
از ما ارزان تر 
بخواهید

4

RENTED!

SOLD!

New price: 
$325,000

New price: 
$ 339,000
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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.  1400
Vol. 25,  Dec. 01,  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: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 2P1

 
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 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

ایران در آستانه... 

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

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

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com }<< ادامه در صفحه: 32{

گرامیداشت هفتادمین 
سالگرد تصویب اعالمیه 

جهانی حقوق بشر
حقوق بشر و بنیانگذارى انسان حقّ مدار را به یک معنا می توان جان 
جهان مدرن دانست. جهانى که در آن انسان به جهت انسان بودنش 
در مرکز هستى قرار میگیرد و از مکلف بودن و جهان تکلیف به جهان 

حق گذار میکند.
هر چند اندیشه حقوق بشر در پى رنسانس، تاریخی پربار و پر فراز 
و نشیب را پشت سر نهاده، اما پس از دو جنگ جهانى و  همزمان 
بــا برپایی ســازمان ملــل متحد، توانســت این اندیشــه به صورت 
نهادینه درآید و به اعالمیه ٣٠ ماده اى جهانى حقوق بشر بیانجامد. 
اعالمیــه اى کــه اکنون ٧٠ ســال از تصویب و اعــالم آن می گذرد و 
مبنایى براى بنیانگذاری تمامى نظام هاى دموکراتیک در جهان را 

فراهم آورده است.
در جامعه ما در سراســر این چهار دهه نظام والیت فقیه به نام الله 
همه حقوق انســانی و شهروندی، زیســتبومی، ملی و بین المللی 
مــردم ایران را مــورد تعرض قرار داده و پایمال کرده اســت.  نقض 
حق حیات و سالمت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی بیان و 
اندیشه و تشکل و اجتماع، امنیت، مشارکت در تعیین سرنوشت، 
کار، مســکن و حقوق ملی ایرانیــان در جامعه بین المللی، همه و 
همه موارد بیشــمار تبعیض هایی هستند که انسان ایرانی را به بند 

کشیده اند.
اکنون ٤٠ ســال اســت که اســتبداد والیی ـ نظامی ـ امنیتی رژیم 
اسالمی بر میهنمان حکمرانی می کند. ایرانیان اما متحدانه در برابر 
آن به پا خاسته اند و با اعتصاب های سراسری و پیکارهای سهمگین 
صنفیـ  مدنیـ  سیاســی رژیم اســالمی را به چالــش فراخوانده اند. 
اینک ضرورت گذار به یک دموکراسى سکوالر مهمترین وظیفه همه 
آگاهان و وجدانهای بیدار ایرانیان می باشد. در این راستا بازخوانى 
هر چه ژرفتر و کاربست اعالمیه جهانى حقوق بشر از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند. 
)ازدفتر پژوهش های راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران(

---------
در زیر فرازهایی از اعالمیه حقوق بشر را می خوانیم: 

•
حقوق برابر برای همه انسان ها )ماده ۱(

اعالمیــه جهانی حقوق بشــر در روز دهم دســامبر ســال ۱۹۴۸ به 
تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل رسید؛ اعالمیه ای که هدف 
آن حفظ حقوق انســان  درعرصه های مختلــف از بدو تولدش بود. 
طبق ماده ی ۱ این اعالمیه »تمام افراد بشــر آزاد به دنیا می آیند و 
از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.« اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر برخالف قطعنامه های شورای امنیت از ارزش اجرایی 

برخوردار نیست.
•

برخورداری و استفاده از حقوق )ماده 2(
در ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق بشــر آمده است که »هر فردی 
می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، 
زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء 
ملی یا اجتماعی، ثروت، والدت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و 
همه ی آزادی های ذکر شده در این اعالمیه بهره  مند شود.« اگر چه 
باید اذعان داشــت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز 

فاصله زیادی باقیست.
•

حق زیسنت و آزادی )ماده های 3، 4 و 5(
طبــق ماده ٣ »هر فــردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شــخصی 
برخوردار اســت«. در ماده  ۴ آماده اســت که »هیچ فردی را نباید 
در بردگی یا بندگی نگاه داشت« و بنا بر ماده ۵ »هیچ انسانی نباید 
شــکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا 
تحقیرآمیز قرار گیرد.«. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل در طی 
پنج سال گذشته در ۱۴۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت 

گرفته است.
•

حق برابری در مقابل قانون )ماده 6 تا ۱2(
هر انســانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، 
منصفانه و علنی رســیدگی شــود. )ماده های ۶، ۸، ۱٠ و ۱۲(. هر 

شــخص متهــم بــه بزهــکاری 
می شــود  محســوب  بی گنــاه 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید½و½فروش،½اجاره،½وام½½½
ثبت½شرکت½ها½½
تهیه½وصیت½نامه½½½
تهیه½دعوت½نامه½برای½ویزا½½
تهیه½وکالت½نامه½ها½½½
ازدواج،½عقد½رسمی½½½
تغییر½نام½½½
تایید½امضا½½

½½½½½½½½½½½½½½½و½بسیاری½دیگر½

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

________________________________
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

زمستــان...  
) نیمایوشیج(

در شب سرد زمستانی

کوره ی خورشید هم، 

   چون کوره ی گرم چراغ من نمی  سوزد

و به مانند چراغ من

نه می افروزد چراغی هیچ،

نه فرو بسته به یخ ماهی که از باال می افروزد 

…

من چراغم را در آمدرفتن همسایه  ام 

    افروختم در یک شب تاریک

و شب سرد زمستان بود،

باد می پیچید با کاج،

در میان کومه  ها خاموش

گم شد او از من جدا زین جاده  ی باریک

و هنوز قصه بر یاد است

وین سخن آویزه  ی لب:

که می افروزد؟ 

   که می سوزد؟

چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟

در شب سرد زمستانی

کوره ی خورشید هم، 

    چون کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد...

}<<½ادامه½در½صفحه:½22{

شعر و ترانه...

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

اکونومیست: جهان ۲۰۱۹ چگونه خواهد بود؟
نشــریه اکونومیســت طبق روال هر ســال 
با نزدیک شــدن بــه پایان ســال میالدی، 
پیش بینی نویســندگان خود و نویسندگان 
مهمــان را از وضعیــت جهــان در ســال 
آینده منتشــر کرده اســت. در این ویژه نامه 
اکونومیست می توان به طیف گوناگونی از 
نویســندگان همچون جرمی کوربین رهبر 
حزب کارگر بریتانیا، استیســی کانینگهام 
رئیــس بــورس نیویورک و پونــی ما رئیس 
شرکت تنســنت برخورد. بخش ویژه ای از 
ایــن پیش بینی ها نیز با عنوان آینده باز، به 

شکل گفت وگویی ارائه شده است در مورد اینکه چگونه 
می توان لیبرالیسم را برای قرن بیست و یکم بازآفرینی 
کرد، موضوعی که به مناسبت صدوهفتاد و پنجمین 
ســالگرد تاسیس اکونومیســت مورد بحث قرار گرفته 

است.
توصیفی از جهان که اکونومیســت برای ســال ۲۰۱۹ 

ارائه کرده به این شرح است:
جو اقتصادی جهان متغیر است. تا اواسط سال آینده 
میالدی، آمریکا موفق خواهد شد رکورد طوالنی ترین 
رشد اقتصادی بدون وقفه خود را بشکند، اما تا پایان 

سال به سمت رکود کشیده خواهد شد. 
نرخ رشــد اقتصادی چین کند خواهد شد در حالی که 
هندوستان افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد 
کرد. ســوریه پس از هرج و مرج، موفق خواهد شد به 
لیگ کشــور های دارای باالترین نرخ رشــد اقتصادی 
بپیوندد. در سوی دیگر طیف نرخ های رشد اقتصادی، 
اما ونزوئال و ایران جای خواهند گرفت. در اروپا، ایتالیا 

با بحران مالی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
در سال ۲۰۱۹ بازار های سهام دچار همگرایی می شوند 
و به یکســو ســوق می یابند، اما به کدام ســو؟ آیا بازار 
ســهام آمریکا دچار سقوط می شــود یا بازار های دیگر 

نقاط جهان افزایشی می شوند؟ 
بخش دوم این گزاره یک پیش بینی هوشمندانه است. 
مدیــران آمریکایــی، امــا بایــد از کوچک ترین فرصت 
به وجــود آمــده بــرای لذت بــردن از وضعیــت زندگی 
اســتفاده کنند، چون دوران خوش برای شرکت های 
آمریکایی دوامی نخواهد داشــت. در حوزه سیاســت، 
پیش بینــی اکونومیســت این اســت که ســال ۲۰۱۹ 
ســالی بزرگ برای دموکراسی خواهد بود. کشور هایی 
که بیش از یک ســوم جمعیت جهــان را در خود جای 
داده انــد، از جمله هندوســتان، اندونــزی و نیجریه، 
انتخابات سراسری برگزار خواهند کرد. افراد خوش بین 
امیدوارند که این رویداد، برگ جدیدی باشــد بر دفتر 
رویداد های چندساله اخیر که در آن افت آزادی ها رقم 
خورده بود. در مورد بریتانیا می توان پیش بینی کرد که 
برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(، سرانجام روی 
خواهــد داد و همزمان با خروج بریتانیا از این اتحادیه 
موج اتهامات متقابل تشــدید خواهد شــد. در چنین 
شرایطی اتحادیه اروپا دارای یک کمیسیون جدید، یک 
پارلمان جدیــد و یک رئیس جدید برای بانک مرکزی 

اروپا خواهد شد.

برای چین عدد ۹ نگران کننده است. 
ســال هایی که عدد آن هــا به ۹ ختم می شــود، یادآور 
خاطــرات بدی اســت که رهبران این کشــور را نگران 
می کند. ســال ۲۰۱۹ صدمین سالگرد جنبش چهارم 
مــه در چین اســت، اعتراضی که بعد ها بســیار گرامی 
داشــته شد. ســال ۲۰۱۹ همچنین سی امین سالگرد 
تظاهــرات دانشــجویان در میــدان تیان آن مــن چین 

خواهد بود. در سال آینده میالدی مشاهیر 
جهــان مورد توجه قــرار می گیرند که دلیل 
آن هم سالگرد های مربوط به این اشخاص 

است. 
سال ۲۰۱۹ مجموعه ای از سالگردهاست: 

صدو پنجاهمین سال تولد ماهاتما گاندی، 
پانصدمین ســال ورود هرنــان کورتس به 

مکزیک و مرگ لئوناردو داوینچی. 
از  جدیــدی  مــوج  پیــش رو،  ســال  در 
ماه نوردی ها آغاز خواهد شد. ۵۰ سال پس 
از آنکــه نیل آرمســترانگ گام بلنــد خود را 
برای بشریت برداشت، سفینه های فضایی )که برخی 
از آن ها خصوصی خواهند بود(، بار دیگر به سمت ماه 
عزیمت خواهند کرد. در چنین شرایطی ناسا نیز موفق 
خواهد شــد به دورترین نقطه ای که تاکنون بشــر در 

تاریخ فضانوردی به آن دست یافته است برسد.
هیچ نقطه ای از دید تکنولوژی پنهان نخواهد ماند. 
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

بهبود وضعیت مالی و سنگینی بدهی بیشتر
بنابر نتیجه نظرسنجی سال 
۲٠۱۸ انجمــن »پــی رول« 
کانــادا، تعــداد کســانی که با 
اتــکاء به حقوق ماهانه زندگی 
می کنند نســبت به یک سال 
پیش کمتر شــده ولــی تعداد 
کسانی که فشــار بدهی شان 
زیاد شده افزایش یافته است.  

این نظرسنجی نشان می دهد که 
۴۴ درصــد از شــرکت کنندگان در 

نظرســنجی گفته اند اگــر دریافت 
چک حقوقشــان یــک هفته عقب 
بیافتد، حداقل کمی دچار مشکل 

می شوند.  
این میــزان درســال قبــل ۴٧ 
درصــد بــود.  ازســوی دیگــر، 
درصد کانادایی هایی که فشــار 
ناشــی از بدهــی هــا برایشــان 
سنگین تر شــده، از ٣۵ درصد 
درســال گذشــته به ۴٠ درصد 
رسیده است.  )تلخیص از تارنمای 

سالم تورنتو، ۱۹ نوامبر ۲٠۱۸(.

کسانی که با دو زبان فرانسه و انگلیسی آشنا هستند 
در مونتریال درآمد بیشتری کسب می کنند

آشنایی به هردو زبان رسمی 
کانــادا نه تنها بخــت یافتن 
شــغل را افزایش مــی دهد، 
بلکــه درآمــد بیشــتری نیــز 
نصیــب فــرد می کنــد.  یک 
گزارش تحقیقی انجام شــده 
درســال ۲٠۱۶ نشــان مــی 
دهد کســانی که در مونتریال 
به هردو زبان آشــنایی دارند 

۲٠ درصد بیشتر از دیگران درآمد 
کسب می کنند.  کسانی که به یک 

زبان ســوم نیز آشنایی دارند از ۶٠ 
درصد درآمد بیشــتر برخوردار می 

شــوند.  این تحقیق نشان 
مــی دهد کــه در مونتریال 
دانســتن یک زبان بیشتر 
می تواند موجــب افزایش 
درآمــد گــردد.  ایــن امــر 
مــی تواند موجــب ترغیب 
افــراد به آموختن یک زبان 
دیگــر گــردد.  )تلخیص از 
مونتریال بالگ، ۲٠  نوامبر 

.)۲٠۱۸

چگونگی کسب اقامت دائم به عنوان »خویش کارفرما« 
فــرض و بــاور رایج این اســت 
که کســب و کارهــای کوچک 
اســاس و بنیان اقتصــاد کانادا 
اســت.  کارآفرینانی هم که این 
گونه کارهــا را راه مــی اندازند 
خــون رگ هــای بدنــه اقتصاد 
کشــور تلقی مــی شــوند.  اما 
شوربختانه برای کارآفرینانی که 

به عنوان کارکنان خارجی در کانادا 
اشتغال دارند، واجد شرایط شدن 
بر مبنــای برنامه هــای مهاجرت 
در حوزه اقتصاد می تواند ســخت 

باشد.  
بنابراین، متقاضیان مهاجرت که 
در کانــادا صاحــب کار یــا خویش 
کارفرمــا هســتند یا مــی خواهند 
باشــند، باید نکات ظریف موجود 
را درک کنند.  بســیاری از برنامه 
های مهاجــرت در حــوزه اقتصاد 
کانادا خویش کارفرمایی را محدود 
مــی کند یا برایــش جریمه درنظر 

مــی گیرد.  مثال یکی از مهم ترین 
شــرایط الزم بــرای بــزرگ تریــن 
برنامه مهاجــرت در حوزه اقتصاد 
که به طبقه باتجربه مربوطه پیوند 
دارد این اســت کــه متقاضیان در 
سه سال منتهی به ارسال تقاضای 
خــود دســتکم ۱۲ ماه بــه عنوان 
کارکنان ماهر سابقه داشته باشند، 
اما خویش کارفرمایان مشمول این 
برنامــه نمی شــوند.  به طور کلی، 
در سیستم مدیریت امتیاز دهی به 
متقاضیان مهاجــرت برای عوامل 
مختلفــی به آنهــا امتیــاز داده می 

شــود.  بنابراین امکان گرفتن 
امتیاز برای داشتن تجربه کار 
در کانادا به ویژه بسیار ارزشمند 
اســت.  اما کســانی که چنین 
تجربــه ای را به عنوان خویش 
کارفرما کســب کرده باشــند، 
از بــه دســت آوردن ایــن گونه 
بنابه  محرومنــد...  امتیازهــا 
آنچــه گفته شــد بهتریــن توصیه 
بــه کارکنــان خارجــی موقــت در 
کانادا که دارای شــغل هستند اما 
دوســت دارند کســب و کار خود را 
راه بیاندازنــد، این اســت که صبر 
کنند تا درخواست اقامت دائمشان 
بگیــرد...  قــرار  موافقــت  مــورد 
دیگــر این کــه بســیاری از برنامه 
های اســتانی بخــش برنامه های 
کارآفرینی دارند که در استان های 
گوناگون متفاوت است.  )تلخیص 
از تارنمای ایران جوان، ۲۱ نوامبر 

.)۲٠۱۸

بیشترین رشد اقتصاد شهری در مونتریال
ار زمانی که »شورای کنفرانس 
کانادا« به ثبت اقتصاد شهرها 
درســال ۱۹۸٧ آغاز کــرد، این 
نخستین بار است که مونتریال 
در صدر قرار گرفته است.  بنابر 
اعــالم ایــن شــورا مونتریــال 
درســال ۲٠۱۸ در باالترین رده 
رشــد اقتصاد شــهری درمیان 
شهرهای بزرگ کانادا قرار می 

گیــرد.  انتظــار مــی رود که تولید 
ناخالص داخلی مونتریال رشــدی 
۲.۹ درصدی داشته باشد.  شورای 
مزبور این رشد را به ساخت و ساز 

در امــالک غیرمســکونی نســبت 
می دهد که نقشــی مهــم در ایجاد 
اشــتغال و رشــد جمعیت داشــته 
اســت.  با افزایش میزان اشتغال، 

دستمزدها بیشتر شده، فروش 
درسطح خرده فروشی افزایش 
یافتــه و خانــه های بیشــتری 
ســاخته شده اســت.  با آن که 
مونتریال امســال ازنظر میزان 
رشد درصدر شــهرهای بزرگ 
کانــادا قرارمی گیرد، رشــد آن 
از ســال پیــش کــه ٣.۲ درصد 
بوده کمتر شــده و پیش بینی 
می شود که درســال آینده باز هم 
کاهش یابد و به ۱.۸ درصد برسد.  
)تلخیــص از گازت مونتریال، ۲۲ 

نوامبر ۲٠۱۸(.

تحقیق درباره قاچاق فنتانیل
افرادی در کانادا ازطریق شــبکه 
بــه  اینترنــت  هــای اجتماعــی 
فــروش مــواد مخــدر مرگباری 
دســت مــی زنند کــه دههــا بار 
قوی تــر از هرویین اســت.  این 
افــراد در معامالت خــود از پول 
مجــازی اســتفاده مــی کنند و 
مــواد مخــدر را از طریق بســته 

های پســتی بــه سراســر دنیا می 
فرستند.  ژاندارمری رویال کانادا از 
یک ســال پیش دست به تحقیقی 

جامــع دراین مورد زده که تاکنون 
بی سابقه بوده و منجر به بازداشت 
فردی شــد که روز ۲٣ نوامبر به ۱٠ 

ســال زنــدان محکوم شــد.  
بازداشت و محاکمه عامالن 
این قاچاق مواد مخدر درپی 
عملیات طوالنــی و پیچیده 
پلیسی انجام گرفت.  فنتانیل 
مــاده مخدر صنعتی بســیار 
قوی ای است که دهها برابر 
هروییــن اثــر دارد و تاکنون 
باعــث مرگ دههــا تــن در کانادا 
شــده اســت.  )تلخیص از الپرس 

مونتریال، ۲۴ نوامبر ۲٠۱۸(.

تصویب قانون ویژه در اتاوا درمورد پست
در شــامگاه جمعــه ۲٣ نوامبــر 
قانونــی در مجلس فدرال کانادا 
به تصویب رســید کــه کارکنان 
پســت را بــه تــرک اعتصــاب و 
بازگشــت به کار ملزم می کند.  
ایــن قانــون بــا اکثریــت ۱۶۶ 
رأی موافــق و ۴٣ رأی مخالــف 
تصویب شــد کــه ۶ تــن از رأی 

لیبــرال حاکم بودنــد.  نمایندگان دهندگان مخالف نمایندگان حزب 

حــزب دموکراتیک نــو به این 
قانون رأی مخالف و نمایندگان 
رأی  کار  محافظــه  حــزب 
ممتنع دادند.  این قانون پس 
از تصویــب توســط مجلــس 
ســنا قدرت اجرایــی می یابد.  
)ژورنال دو متــرو، ۲۴ نوامبر 

.)۲٠۱۸

محکومیت شهرداری مونتریال به پرداخت خسارت
شهرداری مونتریال 
ملزم به پرداخت ۲۸ 
هزار دالر خســارت 
به شــهروندی شد 
که مــچ پایش دراثر 

در  خــوردن  زمیــن 
پیاده روی یخ بندان شکسته بود.  
لوئی جــی گوئــن، قاضــی دادگاه 
عالی کبک در حکمی که به تاریخ 
۱۹ نوامبــر صادر شــد اعالم کرد: 
»شهرداری در انجام وظیفه خود 
در تأمیــن ایمنــی پیــاده رو قصور 
کــرده و اقدامــات الزم بــرای این 
کار را انجام نداده اســت«.  حادثه 

در صبحگاه یکی از روزهای ژانویه 
۲٠۱۶ روی داد و موجب شکستن 
مچ پای یکی از کارکنان کمیسیون 
مدارس مونتریال شد زیرا پیاده رو 
یخ بســته و مــواد آب کننده یخ – 
مانند نمک – روی زمین پاشــیده 
نشده بود.  این شکستگی منجر به 
انجام عمل جراحی گردید و پس از 

آن شــهروند مزبــور 
به مدت ۴ ماه خانه 
نشین شد.  در عین 
حال، حکــم دادگاه 
بخشی از مسئولیت 
را نیــز متوجــه فــرد 
آســیب دیده دانســت زیــرا به قدر 
کافی احتیاط نکرده بود.  خسارت 
مطالبه شــده از شهرداری نزدیک 
بــه ۸۹ هــزار دالر بــود کــه دادگاه 
شــهرداری را ملزم به پرداخت ۲۸ 
هــزار دالر آن کــرد.  )تلخیــص از 
ژورنــال دو مونتریــال، ۲۵ نوامبر 

.)۲٠۱۸
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انواع لوازم یدکی اتومبیل های گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 
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تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در سازمان 
ملل: محکومیت ج. ا. به خاطر نقض حقوق بشر

خبرگزاری آسوشــیتدپرس درباره 
تصویــب قطعنامــه محکومیــت 

جمهــوری اســالمی در 
اجــالس کمیته ســوم 
مجمــع عمومــی ملــل 
متحــد به دلیــل نقض 
حقوق بشر گزارش داد: 
ایــن قطعنامــه مصرانه 
از رژیــم ایران خواســت 
بازداشــت گســترده  تا 
متوقــف  را  خودســرانه 

کند و نسبت به افزایش اعدام ابراز 
نگرانی جدی کرد.  دراین قطعنامه 
به طور مشــخص به نقض حقوق 
بشر در زمینه تعقیب و آزار و تهدید 
علیــه اقلیت های مذهبی اشــاره 

شده است.  یقین 
وجود  زیــادی 

این  که  دارد 
در  قطعنامه 
دسامبر  ماه 
 ۱۹٣ توسط 
کشــور عضو 
مجمــع عمومــی هم بــه تصویب 

برسد... 
ایــن قطعنامه کــه توســط کانادا 
حمایت شده همچنین از حکومت 
ایــران خواســتار پایــان دادن بــه 

محدودیت های گسترده و جدی 
شــامل آزادی تجمــع مخالفــان 
آزادی،  مدافعــان  سیاســی، 
رهبران کارگری، فعاالن محیط 
زیست، دانشگاهیان، فیلم سازان، 
خبرنگاران، وبالگ نویسان، رسانه 
هــای اجتماعی و ســایرین شــده 
اســت.  دراین قطعنامــه از تعداد 
باالی شوک آور استفاده از مجازات 
اعــدام از جمله درمــورد نوجوانان 
ابــراز نگرانی جدی شــده اســت.  
ایــن قطعنامه بــا ۸۵ رأی موافق، 
٣۵ رأی مخالــف و ۶٣ رأی ممتنع 
بــه تصویــب رســید.  )برگرفته از 

فیسبوک، ۱۸ نوامبر ۲٠۱۸(.

)GM( توقف تولید کارخانه خودروسازی جنرال موتورز
شرکت جنرال موتورز، تولید 
کننــده خودرو از پایان ســال 
در  خــودرو  ســاخت   ۲٠۱۹
کارخانــه خــود در اوشــاوا را 
متوقف می کنــد.  اعالم این 
امــر در چهارچوب بازســازی 
فعالیــت های این شــرکت در 

آمریــکای شــمالی و سراســر دنیا 
انجــام شــده اســت.  در مجموع 
۱۵ درصد از نیروی کار شــاغل در 
این شرکت خودروسازی مشمول 
این تعدیل نیرو می شوند.  جنرال 
موتــورز قصــد دارد ازایــن پــس 
فعالیــت های خــود را بر توســعه 
تولید خودروهای مستقل و برقی 
متمرکــز کنــد.  عالوه بــر کارخانه 

اوشــاوا در انتاریــو، زنجیره تولید 
در دیترویــت، وارن و وایت مارش 
در ایاالت متحده هم دســتخوش 
تغییرات خواهند شــد.  به عالوه، 
تعطیل دو کارخانه دیگر نیز درسال 
۲٠۱۹ پیش بینی شده ولی محل یا 
کشــور مربوطه اعالم نشده است.  
شرکت جنرال موتورز امیدوار است 
با این تدابیر بتواند حدود ۶ میلیارد 

دالر آمریــکا صرفه جویی کند.  
درحال حاضر مشخص نیست 
که با تعطیل کارخانه اوشاوا چه 
تعداد شــغل از دست می رود.  
ســندیکای کارکنــان کارخانــه 
خــودرو ســازی اوشــاوا ۲۵۲۲ 
عضــو دارد.  کارخانــه اوشــاوا 
سازنده مدل های کادیالک اکس 
تی اس، شورولت ایمپاال، شورولت 
ســیلورادو و جی ام ســی ســی یرا 
خودروســازی  کارخانــه  اســت.  
اوشــاوا که در ســال ۱۹۵٣ آغاز به 
کار کرده، در اوج فعالیت تولیدی 
خود حدود ۴٠ هزار کارگر و کارمند 
داشته است.  )تلخیص از تارنمای 

رادیو کانادا، ۲۶ نوامبر ۲٠۱۸(.

اقدام سازمان غذایی کانادا برای جلوگیری از 
ورود کاهوی رومن از آمریکا

»آژانس بازرســی مــواد غذایی 
کانــادا« )CFIA( مــی گویــد 
درحــال پیگیری بررســی های 
خــود دربــاره کاهــوی رومــن 
وارداتــی از آمریــکای آلــوده به 
باکتری ای کولی است.  دولت 
فــدرال بــه دســت انــدرکاران 

صنایــع غذایــی توصیه کــرده که 
از وارد کــردن کاهــوی رومــن از 
مناطقی از آمریکا که ظن آلودگی به 
این باکتری وجود دارد خودداری 
کنند.  این آژانس می گوید مراقبت 
خواهد کــرد که کاهــوی مزبور از 
مناطقی که ســازمان غذا و داروی 

آمریــکا اعالم کــرده در آن آلودگی 
وجــود دارد به کانادا وارد نشــود.  
ایــن تدابیر پــس از آن اتخاذ شــد 
که ســازمان غــذا و داروی آمریکا 
اعالم کــرد کاهوی رومن تولیدی 
در بخشــی از کالیفرنیا آلوده به ای 
کولی بوده و سبب بیماری افرادی 

در آمریکا و کانادا شــده 
است.  هفته گذشته ٣ 
مورد آلودگی در انتاریو 
و کبک دیده شد و جمع 
مــوارد از نیمــه اکتبــر 
تاکنون را بــه ۲۲ مورد 
رســاند.  آژانس بازرسی 
مــواد غذایــی کانــادا به ســاکنان 
انتاریو، کبک و نیوبرانزویک توصیه 
کــرد که اگر کاهــوی مزبــور را در 
یخچــال دارند آن را دور بیاندازند.  
)تلخیص از تارنمای تلویزیون سی 

بی سی، ۲٧ نوامبر ۲٠۱۸(.

برای کبک سیتی: تراموای یا مترو؟
زمان برای طرح پرسشی که 
پاسخ آن مشخص است دیر 
اســت.  اما شاید بهتر باشد 
که این پرسش یک بار دیگر 
مطرح شــود تا تأسف عدم 
انجــام کارهــای الزم را بــه 
همراه نیاورد.  پرســش این 
است که برای شهر کبک در 
درازمدت مترو بهتر است یا 

تراموای؟  
همه مطالعاتی که از ســال ۱۹۶۸ 
تاکنون انجام شده نشان می دهد 
که بــرای شــهر کبک بــا توجه به 
وضعیــت آن تراموای بهتر از مترو 
اســت.  بــا این حال در اســتدالل 
هــای موافق و مخالــف گوناگونی 
هایی وجود دارد.  موافقان احداث 

مترو می گویند: شهرهایی کوچک 
تر از کبک دارای مترو شده اند زیرا 
می توان قد و قواره آن را برحســب 
نیازها تنظیم کرد.  به عالوه، مترو 
بــا آن که گران تر تمام می شــود، 
دوام بیشتری دارد.  اگر استهالک 
هزینــه هــا در ٧۵ یا ۱٠٠ ســال یا 
بیشتر انجام شــود، تفاوت هزینه 

متــرو و ترامــوای چنــدان 
نخواهد بود.  اکنون چندین 
هفتــه اســت کــه موافقان 
احــداث مترو می کوشــند 
به رغــم مخالفــت مقامات 
شــهرداری، موضــوع را به 
بحــث عمومــی بگذارنــد.  
تاکنون پاســخی رســمی از 
ســوی شــهرداری یا »دفتر 
برنامه تراموای« منتشر نشده اما 
شنیده می شود که درمورد توجیه 
مــدت  دراز  در  متــرو  اقتصــادی 
هرگز تحلیلی جامع انجام نشده و 
بحث ها و اســتدالل های موافق 
و مخالــف همچنــان ادامــه دارد.  
)تلخیــص از لو ســولی کبک، ۲۸ 

نوامبر ۲٠۱۸(.

تنها در دو شهر کانادا میزان تقاضا برای خرید 
مسکن از عرضه بیشتر است

بازار مســکن کانــادا همچنان 
روزهای کم رونقی را می گذراند 
و آمــاری کــه اخیــرا از ســوی 
امــالک  مشــاورین  ســازمان 
کانــادا منتشــر شــده، حاکی 
است طی ماه اکتبر تنها در دو 
شهر بازار مسکن همچنان داغ 
و میــزان تقاضا بــرای خرید از 

عرضه بیشتر است .
نمودار فــروش به لیســتینگهای 
 SNLR جدید که بــه طور مخفف
نامیده می شود یکی از سریع ترین 
و مطمئن ترین راهها برای اطالع 
از میزان فعالیت بازار محسوب می 
شود. اگر نسبت به دست آمده در 
نمودار باالی ۶٠ درصد باشد ، بازار 
به نوعی در اختیار فروشنده است و 
فروشنده می تواند قیمت باالترین 
برای ملکش از خریدار طلب کند. 
در مقابل اگر این نســبت پایین تر 
از ۴٠ درصد باشد ، بازار به خریدار 
تعلق دارد و هر نسبتی بین این دو 
رقم بازار را متعادل نشان می دهد.

در تمامی بازارهای اصلی مســکن 
بجز دو شهر اتاوا و مونتریال، این 

نســبت در اکتبر گذشته نسبت به 
زمان مشابه در سال ۲٠۱٧ کاهش 
داشــته اســت ولی با این وجود در 
برخی از شهرهای انتاریو بازار هنوز 

در اختیار فروشندگان است. 
در وینزر نسبت به ٧۵.۸ می رسد و 
در شهر الندن نسبت ٧۵.٧ است. 
در اتاوا هم این نسبت با پیشرفت 
نسبت به سال قبل به ۶۹.۴ رسیده 

است .
امــا در مقابــل، در غــرب کانــادا 
شرایط اصال خوب نیست و پایین 

ترین نسبت ها را شاهد هستیم. 
در ادمونتــون ۴۵.٣، در کلگــری 

۴٧.۴ و در ونکوور ۴۸.۴.
این ارقام برای شهرهای مذکور در 

اکتبــر ۲٠۱٧ بــه ترتیب 
 ۶۵.۶ و   ۴۸.۹،۵۴.۱
بوده . ولی در نظر داشته 
باشــید که نســبت هنوز 
بــه ۴٠ درصــد و زیــر آن 
نرســیده و بنابراین بازار 
هنوز به نوعی در شرایط 

متعادل به سر می برد.
در ویکتوریا هم شــرایط 
شبیه دیگر شهرهای غربی کانادا 
است و نسبت خرید به لیستینگ 
از ٧۶.۵٣ در اکتبر ۲٠۱٧ به ۱.۶٣ 

در ماه گذشته رسید.
یک مشاور امالک فعال در ونکوور 
در مورد آمار باال می گوید :»با این 
شرایط می توان با اطمینان گفت 
بازار مسکن کانادا در حال متعادل 
شــدن اســت ولی هنوز قیمتها به 
حدی نرســیده کــه بتــوان گفت 
خریداران بازار را کنترل می کنند 
هــر چند کــه در شــهرهای غربی 
کانــادا به ســرعت به این شــرایط 
نزدیــک می شــویم و افزایش نرخ 
بهــره در ماه های آتــی این روند را 

تسریع خواهد کرد.«
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آمریکا  و  کالس های رایگـان فرانسوی کانادا 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique 
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ)

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec
Winter session / Session d’hiver :

Du 8 janvier 2019 au 24 mars 2019 (11 weeks / semaines)
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Saturday & Sunday / Samedi et dimanche: 
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00

PLACES ARE LIMITED
PLEASE REGISTER BEFORE November 30th !!!

Sign-up today! 
Inscrivez-vous maintenant!

Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card 

or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

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

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

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

ترامپ آمریکایی ها را به کانادا فراری داده است 
آمار جدید منتشر شــده از سوی 
مقام های مهاجرتی کانادا حاکی 
اســت که شمار بی ســابقه ای از 
شــهروندان آمریکایــی در ســال 
در  پناهندگــی  خواســتار   ۲٠۱٧

کانادا شده اند. 
حــدود دو هــزار و ۵۵٠ شــهروند 
 ۲٠۱٧ ســال  در  آمریکایــی 
درخواست پناهندگی کرده اند که 
این تعداد بیش از شش برابر رقم 
ســال قبل از آن و باالترین آمار از 
زمانی است که اداره شهروندی و 
مهاجرت کانــادا آمارگیری در این 
زمینه را در سال ۱۹۹۴ آغاز کرد. 

براساس آمار ارائه شده، شهروندان 
آمریکایی پس از مهاجران هائیتی 
از  گــروه  ســومین  نیجریــه،  و 
پناهجویانی را تشــکیل می دهند 
کــه در ســال گذشــته بیــش از 
مهاجران ســایر کشورها خواستار 

پناهجویی در کانادا شدند.
یک وکیل متخصص امر مهاجرت 
در مونترال گفت که اکثر افرادی 
که در کانادا درخواست پناهندگی 
داده انــد، شــهروندان آمریکایی 
هســتند کــه در ایــاالت متحــده 
متولد شده اند، اما با والدین غیر 
آمریکایی شــان از مرز این کشور 

عبور کرده اند. 
گزارش ها حاکی اســت که کانادا 
شاهد افزایش موج پناهجویان از 
آمریکا در دوره ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ بوده اســت و اکثر 
این افراد، سیاســت های ترامپ 
و لفاظــی هــای وی در زمینــه 

مهاجرت را دلیل اصلی فرار خود 
عنوان کرده اند.

پیشــتر در ســال جــاری، ترامپ 
اجرای وضعیــت حفاظت موقت 
بــرای بیش از ٣٠٠ هزار مهاجر از 
کشــورهای هائیتی، السالوادور، 
هنــدوراس و ســودان را متوقــف 
کــرد؛ امــا یــک قاضــی فــدرال 
آمریکایی مانع از اجرای این حکم 

شد. 
ترامــپ همچنیــن ماه گذشــته 
گفــت کــه قصــد دارد بــا صدور 
فرمانــی، متولدیــن آمریــکا را از 
حــق شــهروندی محــروم کند، 
وعــده ای کــه جمهوریخواهــان 
را دچــار اختالف کــرد و واکنش 

های کارشناســان حقوقــی را در 
برداشت، افرادی که معتقدند این 
اقدام مغایر با قانون اساسی است. 
در این میان، دولت لیبرال کانادا 
کــه در زمینــه مقولــه مهاجرت 
تحــت فشــار سیاســی مضاعفی 
است، مقام هایی را روانه هائیتی 
و نیجریه کرده اســت تا افرادی را 
قصد مهاجرت به کانادا دارند، به 
ماندن در کشورهایشــان متقاعد 

کند. 
امیــدوار  کانــادا  مــرزی  آژانــس 
اســت که اخراج افــرادی را که با 
درخواست پناهندگی شان در این 
کشــور موافقت نشــده است، به 

میزان ٣۵ درصد افزایش دهد. 
همچنین سیاســت های ترامپ 
نه تنها شــهروندان آمریکایی را از 
ایــاالت متحده فــراری داده بلکه 
وی از زمــان روی کار آمــدن در 
آمریــکا، سیاســت های ســخت 
گیرانــه ای را در مورد مهاجران و 
مقوله مهاجرت به اجرا گذاشــته 

است.
ترامــپ بــه دفعــات از ســخنان 
نفرت آمیز برای زیر سئوال بردن 
موضوع مهاجرت اســتفاده کرده 
و گفته اســت که مهاجران سبب 
می شــوند آمریکا فرهنگ خود را 

از دست دهد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
اعــالم کــرده اســت کــه قوانین 
مهاجرتی هیچ کشــوری، بدتر از 
قوانین مهاجرتــی ایاالت متحده 

نیست.

توافق جدید دغدغه آمیز
LAURA CARLSEN 

مدیر »مرکز بین المللی سیاست« 
)CIP(
 برگردان: شهباز خنعی )مونتریال(

از  پیــش  ترامــپ  آقــای دونالــد 
انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر 
نیاز به یک پیروزی داشــت. او در 
زمان مبارزات انتخابات ریاســت 
جمهوری خود وعده داده بود که 
ALENA را بهبود بخشیده یا آن 
را ملغی کند و خواهان این بود که 
پیش از تشدید جنگ تجاری خود 
علیه چین به نتایجی دست یابد. 
ژوستن ترودو که براثر یک رشته 
دیدار بین واشنگتن و مکزیک در 
تنگنا قرار گرفته بود خود را ناگزیر 
می دید که پیش از آن که گفتگوها 
پیشــتر برود و پیش از آن که آقای 
ترامــپ از ســالح تهدیــد مالیات 
هــای گمرکــی در بخش خــودرو 
را اســتفاده کند به میــز مذاکرات 
بازگردد. انریکه پنیا نی یتو، رییس 
جمهــوری مکزیک نیــز که میزان 
عدم محبوبیتش از فرانسوا اوالند 
نیز پیشــی گرفته هم به نوبه خود 
در رویای این بود که پیش از ترک 
ســمت خود یک موفقیت، هرچه 
که باشد، به دســت آورد. او که به 
خاطر کرنش دربرابر آقای ترامپ، 
در کشــوری که ابراز انزجار نسبت 
بــه رئیــس جمهــوری آمریکا یک 
ورزش ملی اســت، بــا انتقادهایی 
شــدید روبرو بــود، می خواســت 
نشــان دهد کــه گاه راهبــرد پاچه 
خواری می تواند کارآمدی داشــته 
باشــد. بــرای جانشــین او، آقای 
آنــدرس مانوئل لوپز اوبــرادور هم 
امضای یک توافق پیش از نشستن 
بر مســند قدرت در ماه دسامبر به 
معنــای این بود که از بابت بازارها 

نگرانی نخواهد داشت.
متن توافق چه می گوید؟ 

تغییر نام کم دردســر تر از مرمت 
روبناست. 

نــام گذاری جدید لغــات »مبادله 
را  شــمالی«  »آمریــکای  و  آزاد« 
حــذف مــی کند کــه دو خط قرمز 
برای جناح »فوق« راســت حزب 
جمهوری خواه بود که می خواست 
بــه پایــگاه کارگری خــود توضیح 
دهد که توافق پیشــین حاکمیت 
ملی و مشــاغل آمریکایی را از بین 
می برد. با اعــالم توافق جدید در 
اول اکتبــر در کاخ ســفید، آقــای 
ترامپ تکــرار کرد که: »این توافق 
نه یک رونوشــت ALENA بلکه 
توافقــی جدید اســت«. در گویش 
رئیس جمهوری – که ازخود راضی 
بودن ناراحتش نمی کند- توافق 
جدید تبدیــل به »مــدرن ترین و 
متعادل ترین توافق تاریخ ]ایاالت 

متحده[« شــده است. کریستیان 
ویتون، عضو تحریریه فاکس نیوز 
ازایــن کــه این متــن »انقالبی در 
بازرگانــی بیــن المللی ایجــاد می 
کند« اعالم خرسندی می نماید و 
برقراری یک »نظم بازرگانی جدید 

جهانی« را اعالم می نماید.
در دنیای واقعیت ها، توافق آمیخته 
ای از پیشرفت های غیرقابل انکار و 
شرایطی اســت که می تواند اثرات 
ویرانگر داشــته باشــد و ناظران را 
دچار سردرگمی کند. توافق جدید 
بازتاب نگرانی های شدید درمورد 
حاکمیت ملی اســت: ایــن توافق 
بدون ابهام برای طرف های توافق 
حــق ِاعمــال سیاســت هایی که 
می خواهند به اجــرا بگذارند را به 
رسمیت می شناسد. چنین حقی 
برای کشــورهای کوچک تر یعنی 
کانادا و مکزیک امکان مانوور کمی 
بیشــتر فراهم مــی کنــد. این امر 
تاکنون به پیشرفتی قابل مالحظه 

منتج شده است: 
حــذف تقریبــا کامــل فصــل ۱۱ 
درمورد حل اختالفات بین سرمایه 

گذاران و حکومت ها.
پیشــرفت هــای اصلــی درمــورد 
مقــررات مربوط به کار اســت. در 
توافق پیشــین این امــر موضوعی 
جهت خوشــامد بود که در آخرین 
دقیقه در سال ۱۹۹٣ به آن افزوده 
شــده بود تا از اکــراه کنگره آمریکا 
بکاهــد. این فصل در توافق جدید 
از طرف های توافق می خواهد که 
به مقررات »ســازمان بین المللی 
کار« )OIT( بپیوندند. این بخش 
شامل فهرســت پیوستی است که 
جزئیات مقررات بــه منظور پایان 
دادن بــه ســندیکاهای مکزیکــی 
موســوم بــه »حمایتــی« مربوط 
به کارفرماها را شــرح مــی دهد و 
روندی از گفتگوهای دسته جمعی 
در جنوب رودخانه براوو برقرار می 

کند.
متــن توافــق مقــرر مــی دارد که 
ارزش  از  درصــد  و ٤٥  بیــن ٤٠ 

خودروهای تحت پوشــش آن می 
باید توســط کارگرانی ساخته شده 
باشــد که حداقل ســاعتی ۱٦ دالر 
)۱٤ یورو( دســتمزد بگیرند. این 
رقم حدود ٤ برابر دستمزد یک فرد 
شــاغل در بخش خــودرو مکزیک 
اســت. احتمال کمی وجــود دارد 
که موسســات، غالبــا آمریکایی، 
در مکزیــک در آینــده ای نزدیــک 
دســتمزد هــای پرداختی خــود را 
٤ برابــر کننــد یــا از امروز تــا فردا 
کارخانــه های خــود را بــه آمریکا 
منتقل نمایند، ولی فکر هم سطح 
کردن دستمزد بین دوکشور یک 
پیشرفت درخور توجه است. آیا این 
شرط موجب افزایش دستمزد در 
مکزیک خواهد شــد و به اختالف 
ســطح دســتمزدها پایان خواهد 
داد؟ ایــن امــر بســتگی بــه آقای 
لوپــز اوبــرادور دارد که وعده های 
انتخاباتی اش اکنون با بخشــی از 

مفاد توافق هم زمان شده است.
در میــان بازنــدگان، از هم اکنون 
می تــوان از کشــاورزان ٣ کشــور 
نام بــرد. تولیــد کننــدگان بزرگ 
آمریکایــی محصــوالت لبنــی بــا 
کســب دسترســی بهتــر به بــازار 
کانادا موفقیتی نسبی کسب کرده 
انــد. درواقع، در کانــادا یک نظام 
مدیریــت عرضه مــواد لبنی وجود 
دارد که بهای شــیر و مواد لبنی را 
درحدی باال بــرای تولیدکنندگان 
نگــه مــی دارد و واردات را محدود 
می کند. توافق جدید این نظام را 
حفظ می کند ولی امکان می دهد 
که به واردات افزوده شود. صنعت 
مواد لبنی کانادا از »مرگ ناشی از 
تکه پاره شدن« صحبت می کند. 

همچنیــن، توافــق به دسترســی 
غول های »غــرب میانه« )مانند 
کارژیــل یا آرچــر دانیلــز میدلند( 
به بازار مکزیک تداوم می بخشــد 
بــدون آن کــه موجب خشــنودی 
مزرعــه داران خانوادگی آمریکایی 
شود. انستیتو سیاست کشاورزی 

Peyvand
Line
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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

WINTER SESSION
DECEMBER 3, 2018 TO MARCH 21, 2019

BASIC ENGLISH DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
December 5, 11, 18 & January 9
FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH EVENING CLASSES

Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.

 REGISTRATION DATES
 DECEMBER 5, 11, 18 & JAN 10
 FROM 5:00 p.m. – 7:15 p.m.

________________________________
Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade? 
CEGEP and University?We offer Academic courses to fit YOUR goal!

ACADEMIC REGISTRATION
December 6

FROM 9:00 a.m. – 11:15 a.m.

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

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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جنگ جهانی اول با ایران چه کرد؟

مصطفی ملکان
اشغال خاک ایران توسط نیروهای 
بیگانــه در مناطــق مختلــف بــا 
مقاومــت مــردم روبــرو شــد. در 
جنــوب نیروهــای تنگســتانی به 
رهبــری رئیس علــی دلــواری،  از 
مبارزان مشروطه خواه، به مقاومت 
بریتانیایــی  نیروهــای  برابــر  در 
برخاســتند و در مناطقــی آن ها را 
مجبــور بــه عقب نشــینی کردند. 
مقاومــت نیروهــای تنگســتانی، 
بریتانیایی ها را ناگزیر ســاخت که 
از عــراق و هند نیروهــای کمکی 
به بوشــهر اعزام کنند. رئیس علی 
دلــواری در جریان این درگیری ها 
کشته شــد اما مقاومت و جنگ و 
گریز همراهان او با قوای اشغال گر 

بریتانیا تا مدتها ادامه یافت.
نهضت جنــگل به رهبــری میرزا 
کوچک خــان در شــمال ایران نیز 
بخشــی از مقاومــت ایرانیان علیه 
حضور نیروهای بیگانه در کشــور 
بــود. جنبــش جنــگل از همــان 
روزهای نخست آغاز جنگ جهانی 
اول )اوت ۱۹۱۴( شــکل گرفت و 
در مدت کوتاهی نه تنها در گیالن، 
بلکه در اکثر نقاط ایران با استقبال 

مردم روبرو شد. 
مبــارزان  از  کوچک خــان  میــرزا 
مشروطه خواه بود که در فتح تهران 
)۲۲ تیــر ۱۲۸۸ / ژوئیٔه ۱۹٠۹( از 
سوی مشروطه خواهان بختیاری 
و گیالنــی، خلــع محمدعلی شــاه 
و احیــای مشــروطیت مشــارکت 
داشــت. او در بازگشــت از تهــران 
رهبری گروهــی را بر عهده گرفت 
که قصدشــان آزادسازی گیالن از 

اشغال روسیه بود. 
جنبش جنگل بعدها )سال ۱۹۲٠( 
با تاثیرگرفتن از تحوالت روسیه و 
پیروزی بلشــویک ها در آن کشور، 
بــه ســمت تشــکیل »جمهوری 
سوسیالیستی« در منطقه گیالن 
جهــت گیری کرد. امــا خیلی زود 
و  بریتانیایــی  نیروهــای  توســط 
بریگادهــای قــزاق بــه فرماندهی 
رضاخان سرکوب و مضمحل شد. 
یکــی دیگــر از اشــکال مقاومــت 
ایرانیان در برابــر نیروهای بیگانه 
و عوامل داخلی آنها، شــکل گیری 
یک تشــکیالت سری در تهران به 
نام »کمیته مجازات« بود. اعضای 
این کمیتــه اقدام به تــرور افرادی 
می کردند کــه به نظرشــان ایادی 
بیگانه و وابستگان روسیه و بریتانیا 

بودند. 
این کمیته در اواسط جنگ جهانی 
اول تشــکیل شــد. فردی بــه نام 
»میرزا ابراهیم خان منشــی زاده« 

به همراه دو تن از دوستانش اوایل 
شــهریور ۱۲۹۵ )اوت ۱۹۱۶( این 
کمیتــه را بنیان گذاشــت. کمیته 
مجــازات خیلــی زود پیشــرفت و 
اعضای دیگری را جذب کرد و نیز 
شروع به جمع آوری اسلحه و اقدام 

به ترور نمود. 
پس از انجام دو سه عملیات ترور، 
نام »کمیته مجازات« لرزه بر اندام 
دولتمردان و سیاستمداران وابسته 
به بیگانه می انداخت. کمتر از یک 
سال بعد از آن، همه اعضای گروه 

دستگیر و مجازات شدند.

مصائب آذربایجان در جنگ
آذربایجــان ایــران، به ویــژه غــرب 
آذربایجان، صحنه نبرد مســتقیم 
در  درگیــر  متخاصــم  نیروهــای 
جنگ جهانــی اول بــود. روس ها 
در بخش هایی از شــمال و شــرق 
آذربایجان حضور داشــتند و تبریز 
پیش از آغــاز جنگ جهانی اول در 
اشــغال آنها بود. سپاه عثمانی نیز 
پــس از آغاز جنــگ مناطق غربی 
و شــمال غربی را مانند آذربایجان 
کرمانشــاه،  کردســتان،  غربــی، 
همدان و بروجرد، به اشــغال خود 

درآورد. 
احمد کسروی در »تاریخ ۱۸ ساله 
آذربایجان« درباره سرایت جنگ به 
آذربایجان می نویسد: »چون دولت 
عثمانی پا به جنگ نهاد در مرزهای 
ایران در همه جا شــور برخاســت. 
زیرا از یک ســو کــردان به نام جهاد 
یا به آهنگ تاخت و تاراج ســخت 
بشــوریدند، و از یک سو مجاهدان 
ایران در چند جا به جنگ کوشش 
برخاستند. چنان که امیرحشمت 
و همدســتان او از مــرز بــازرگان 
بــه خاک ایران درآمده با روســیان 
به نبــرد پرداختند و فشــنگچی و 
همدســتان او از سوی ساوجبالغ 
]مهاباد[ به کوشــش برخاســتند. 
از یک سو نیز سپاهیان عثمانی در 
چند جا پا به خاک ایران گزاردند. 
در پیرامون ارومی ]ارومیه[ آشوب 
بیــش از دیگر جاها بود و در چهار 
سال زمان جنگ جهانگیر این شهر 
بیش از همه شهرهای ایران آسیب 

دید.«
نیســاری«  خــان  »ابوالحســن 
معــروف بــه »امیــر حشــمت« از 
فعاالن مشــروطه و از همراهان و 
هم سنگران شیخ محمد خیابانی، 
ســتارخان و علی مسیو بود. پیش 
از مشــروطه او در ارتــش خدمــت 
می کرد و پس از اعالم مشروطیت 
پیوســت.  مشــروطه خواهان  بــه 
اسدالله فشــنگچی نیز از مبارزان 

مشروطه بود. 
آذربایجان ایران در چهار ســال 
جنــگ روزهای دهشــتناکی را 
از ســر گذراند. ایــن درگیری ها 
دهها هــزار نفر قربانــی گرفت. 
و  غلــه  از  مــردم  داشــته های 
علوفه تا دام و طیور، به مصرف 
ســپاهیان و اســبان نیروهــای 
دولتهــای  می رســید.  بیگانــه 
درگیر در جنگ با مسلح  کردن 
اقلیت هــای ســاکن در شــمال 
 غرب ایــران، زمینه ســاز تلفات 

بسیاری از ایرانیان شدند. 
کســروی دربــاره خســاراتی کــه 
جنــگ بــه آذربایجــان وارد کــرد 
می نویسد: »به ویژه در آذربایجان 
که خون های بســیار ریخته شد و 

بیدادگری های بسیار رخ داد. 
اگــر در میــان آن جنگ روســیان 
از خاک ایران بیــرون رفتند و این 
خــود نتیجــه بســیار نیکــی بود، 
لیکن گزندهایی که کشور به ویژه 
آذربایجان در آن ســال دید آن نیز 

زیان بسیار بزرگی بود.« 
در جبهــه جنــگ در آذربایجــان، 
ســاکن  آســوری های  و  ارامنــه 
ایــران در کنــار روس هــا بودنــد. 
آزادی خواهــان و مشــروطه چی ها 
نیز با آلمان ها و عثمانی  ها همراهی 
نشان می دادند. عشایر مسلح کرد 
نیز که در نواحی مرزی میان ایران 
و عثمانــی زندگــی می کردنــد، در 
همه ی درگیری ها در کنار سربازان 

عثمانی بودند. 
نفرت ایرانیان از روســیه و بریتانیا 
که حاصل ســال ها حضــور توام با 
ظلــم و جور آنهــا در ایــران بود از 
یکسو و نداشتن سابقه استعماری 
آلمــان قیصری موجب شــده بود 
که ایرانیان، به ویــژه آزادیخواهان 
و فعــاالن مشــروطه، نســبت بــه 
 جبهه متحدین )آلمان، اتریش-

مجارســتان و عثمانــی( همدلــی 
نشــان دهنــد. هم چنانکــه گفته 
شــد سیاست رســمی دولت ایران 
در جنــگ بی طرفــی بــود و ایــن 
بی طرفــی را کم وبیــش در طــول 
جنگ حفظ کرد. اما اغلب ایرانیان 
و ایران دوســتان در آرزوی پیروزی 

متحدین بودند. 
و  آزادیخواهــان  از  بســیاری 
پــی  در  تبریــز  مشــروطه طلبان 
سرکوب و تاخت وتاز محمدعلی شاه 
و نظامیان روس،  به قلمرو عثمانی 
فرار کرده بودند. پس از آغاز جنگ 
آنها به ایران آمدند تا با قوای روسیه 
بجنگنــد. کســروی در ایــن بــاره 
می نویســد: »مجاهــدان تبریز که 
در سال ۱۲۹٠ خورشیدی)۱۹۱۱ 
میالدی( پس از جنگ با روس، به 
خاک عثمانی پناهیده بودند بیشتر 
ایشان در آنجا می زیستند و ناگزیر 
بودند کــه این زمان ]زمان جنگ[ 
داوطلبانه بر ســر روســان بیایند. 
هم چنین کســانی از ایشان که در 
تهران و دیگر جاها می زیســتند به 
اندیشٔه کین خواهی تکانی به خود 

دهند.«

<< بخش 2
پایانی
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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 ۱3۰۰ دالر 

ی ایران...  مهلکه 
»لحظــــه ۲۲«

محسن حیدریان
نارضایتی مردم از گرانی که هر روز 
اوج تــازه ای می گیرد و ناکارآمدی 
حکومــت دینــی در ایــران حــرف 
تازه ای نیســت. اما این روزها، بی 
اعتمادی کامل مردم به حکومت 
و شــکل گیری »لحظــه ۲۲« در 
زندگــی اکثریت طبقه متوســط و 
اقشــار کم درآمد مردم، زندگی را به 
مهلکه ای تبدیل کرده که جان به در 

بردن از آن، کار هر کس نیست.
»لحظه ۲۲« بر اســاس یک رمان 
ضدجنگ و فیلم هایی که بر اساس 
آن در چند نوبت ســاخته شده، به 
شــرایطی گفته می شــود که هیچ 
معادله ای جور در نمی آید. نسبت 
مــرغ و تخــم مــرغ بــه بن بســت 
می رسد. مثال تنها شرط معافیت از 
جنگ، دیوانه بودن است، اما برای 
اثبات دیوانگی، باید هوشــمندانه 
رفتار کرد. یا برای کسب یک شغل 
باید کمی ســابقه کار داشــت، اما 
کسب ســابقه کار بدون استخدام 

شدن ممکن نیست. 
»لحظه ۲۲« معادله ای اســت که 
راه حل آن ناممکن اســت. نمونه 
زنــده آن نســبت هزینه هــای یک 
زندگی حداقل با یک درآمد متوسط 

در بهترین حالت ده بریک است.
در شبکه های اجتماعی ما هر روزه 
شــاهد دهها صحنه هــا و حکایت 

مربوط به »لحظه ۲۲« هستیم. 
از یک پیر مرد طبســی که چشــم 
در چشم وزیر کشاورزی با خواندن 
زهرخنــدی   حماســی،  اشــعاری 
گزنده و خشم آلود را نثار حکومت 
گران می کنــد، تا جوانانــی که در 
نگاهشان جز زهرخندهایی، پنهان 
نیســت. همه این ها در این درک 
با هم شــریکند کــه معادله زندگی 
برای شــان به بن بســِت هولناکی 
تبدیل شــده و راِه برون رفتی از آن 

نمی شناسند.
این نشانه ها تنها نوک کوه یخی اند 
کــه تنه اصلــی آنها در زیر پوســت 

کشور پنهان اند. 
بــه ســخن دیگــر چرخــش افکار 
عمومــی در ایــران حاصــل رونــد 
پیجیده ای است که سالها در بطن 
جامعه دفن و ذخیره شده و اینک 
گسل های آن دهان باز کرده است.

اما یک اســتراتژی »ادامه حیات« 
که در دنیای واقعی و نیز سینمایی 
ایــران بــرای جــان بــدر بــردن از 
»لحظه ۲۲« شکل گرفته، رویکرد 
کمــدی و خنده بــه این تــراژدی 

است. 
در بسیاری از فیلم ها و سریال های 
ســرگرم کننده و نیز مراسم جشن 
و شــعرخوانی، می تــوان تندترین 
و رادیکال تریــن انتقادهــا از وضع 
موجود در زیر پوست کمدی و طنز 

و کنایه را مشاهده کرد.
به عنــوان نمونــه در فیلم کمدی 
»قند دون جهیزیه« عطا و معصومه 
در خانه ای مستأجرند، موعد اجاره 
آنها پایان یافتــه اما می خواهند در 
خانه بمانند. این زوج جوان برای 
پرداخــت اجــاره مســکن در یــک 
محله پایین شهر دست به هر کاری 
می زنند، حاضر به هــر فداکاری و 
خطر کردن و زحمتی هستند، اما 
نه تنها از عهــده جور کردن »یک 
نان و تخم مرغ« بر نمی آیند، بلکه 
از طــرف همســایه ها و دیگران که 
هر یک زخم ها و سرخوردگی های 
ژرفــی دارند نیز، مورد حســادت و 
شــماتت قرار دارند. مســاله اصلی 
فیلم کــه برشــی از زندگی اکثریت 
ایرانی هاست، بن بست یک زندگی 
حداقل است. دو جوانی که خود را 
به هر آب و آتشی می زنند که سقفی 
باالی ســر و نانی در ســفره داشته 

باشند، اما باز هم ناکام می مانند.
 »۲۲ »لحظــه  آن ســوی  امــا 
سرخوردگی عمومی جامعه و از بین 
رفتن اعتماد شــهروندان، نه تنها 
نسبت به حکومت بلکه نسبت به 
یکدیگر اســت. از هم گســیختگی 
اعتمــاد عمومی و تــالش حداکثر 
بــرای ادامه حیات بــه هر قیمت، 
فســاد و ناکارآمدی حکومت را به 
بدنه اجتماع نیز رسانده است. در 
فیلم »قند دون جهیزیه« می بینیم 
که شــخصیت اصلی داستان برای 
ادامــه بقــا حاضر بــه هــر کاری از 
جملــه دروغ گویی، خالفــکاری، 
فروش اجناس تقلبی و همدستی 
با بزهکاران نیز می شود. همه این 
کارهــا را با وجدانی آســوده انجام 
می دهد و حق طبیعی و مشــروع 
خود می بیند، چون راه دیگری در 
پیش پایش باز نیست. این ویروس 
گسســت  نتیجــه  بی اعتمــادی، 
اعتماد و زوال اجتماعی و همه گیر 
شــدن بدبینی در سرتا پای جامعه 

است.
در زیر پوســت جامعه مــا، با زوال 
اعتمــاد عمومی به یــک حکومت 
دینی بحــران زده، جامعــه تازه ای 
شــکل گرفته است که در آن سلب 
اعتمــاد و مســئولیت اجتماعــی، 
فســاد و تقلب و یــاس و نومیدی 
همــراه بــا یــک ذهنیــت و افــکار 
عمومــی ســکوالر و چالش هــای 
هر روزه، حضور واقعی و گســترده 

دارند.
قربانــی  را  خــود  کــه  جامعــه ای 
»بوروکراســی دینی« بســیار فربه 
و زورگــو می داند، امــا همه انرژی 
و توانــش صــرف ادامه حیــات به 
هر قیمت می شــود. جامعه ای که 
برخالف کشورهای سوسیالیستی 
یا جهان ســومی دیگر، از آگاهی و 

ذهنیت رشــد یافتــه ای برخوردار 
است. جامعه ای که در هر مقایسه 
خود با گذشته دور و نزدیک در هر 
ســال که جلوتر آمده است، چند 
گام بــه عقب و قهقرا بــاز گردانده 
برابــر  در  رو  همیــن  از  و  شــده 
تبلیغات حکومتی و دینی یکسره 

واکسینه شده است.
ایران یک کشور غیر قابل پیش بینی 
اســت. هر حادثه می تواند بحران 
حکومــت دینــی را بــا لرزش های 
تــازه و پایــه ای روبرو کنــد. گرچه 
پرسش ها و ابهامات در آینده ایران 
بســی فراتر از پاسخ هاست. اما در 
ایــن تردیدی نیســت کــه بحران 
اعتماد کنونی ژرف تر از آن است که 
حکومت قادر به نادیده گرفتن آن 
باشــد. نیروی خفته و آتش نهفته 
در زیــر خاکســتر و مهمتــر از آن 
آگاهی و ذهنیت سکوالر مردم دیر 
یا زود مهر خود را بر آینده نزدیک 

کشور خواهد کوبید.
»لحظه ۲۲« نمایانگر حالت گذار 

نیز است. 
مردمــی کــه از هر خبــر و دریچه 
فرصتــی بــرای فریاد اعتــراض به 
حکومت می سازند و حکومتی که 
به جای عقب نشینی و مصالحه، هر 
روز دســت به گریبان بحــران تازه 
است، خبر از موش نقب زن تاریخ 
می دهــد که همــه تار و پــود بیت 

رهبری را از درون پوکانده است.
چنانکــه احمــد کســروی )۸ مهر 
اســفند   ۲٠  - تبریــز  در   ۱۲۶۹
۱٣۲۴ در تهــران(، کــه نیاکانش 
همه روحانــی و پیش نماز بودند و 
خودش نیز مدتی لبــاس روحانی 
بر تن داشــت، و بیش از هر کسی 
با فلسفه و افکار روحانیون آشنایی 

داشت، پیش بینی کرده بود:
»مــا یــک حکومت بــه آخوندها 
بدهکاریــم. یعنــی بایــد قــدرت 
سیاســی بــه دســت روحانیــون 
بیفتند تــا بعد ملت ایــران دیگر 
دل از شــعائر خرافه آمیز در قالب 

تشیع صفوی برکند.« 
بــا همــه شکســت ها و خطاهــا 
کمتــر ملتی در میان کشــورهای 
خاورمیانــه ، پرباری و تحرک ۱۱٠ 
ســاله گذشته ایران را داشته است 
و از عهــده کارهای بــزرگ برآمده 
است. انقالب مشروطه نخستین 
انقالب دمکراتیک در کشــورهای 
 آســیایی – افریقایی و نخســتین 
طلیعــه سکوالریســم در منطقــه 
بــود. امــا بــذر آن سکوالریســم و 
رویــای شــکوفایی آن در همه این 
سالها بویژه در ۴٠ سال حاکمیت 
دین ساالری به مراتب ریشه دارتر و 

گسترده تر شده است.
ایرانیان که همواره از خود استعداد 
و نیروی زندگی  اســتثنایی نشــان 
داده اند، با همه دشواریها و خطاها، 
سکوالریســم  ژرف تریــن  حامــل 
فکری و آگاهی سیاسی در سراسر 
منطقه انــد. همیــن عامــل نقش 
تعیین کننده خــود را دیر یا زود بر 
صحنه سیاسی ایران حک خواهد 

کرد.
•

و بازرگانی یادآوری کرده که مزرعه 
داران کوچک »دهها ســال است 
که خواهان نــوع دیگری از توافق 
هستند«: »ما مقرراتی می خواهیم 
که از نظام های مستحکم، بادوام 
و عادالنه و نیز اقتصاد روســتایی 
دفــاع کند. این متن توافق جدید 
امکان دسترســی به این اهداف را 

نمی دهد« .
کشــاورزان خــرده پــای مکزیک، 
کــه بــزرگ ترین بازنــدگان توافق 
پیشــین بودند نیز همین نگرانی 
را دارنــد زیــرا کشورشــان زیر بار 
واردات آمریکایی غرق شده است. 
ائتالف »پــالن و آیــاال« که برای 
دفاع از کشاورزی خانوادگی مبارزه 
می کند، از فقدان مقــررات برای 
گــردش محصــوالت راهبــردی، 
ضعف چهارچوب مالکیت معنوی 
در مورد روش های سنتی و ارتقاء 
تشویق محصوالت دستکاری شده 
ژنتیکی ابراز تاسف می کند. آقای 
ارنســتو الدرون، ســخنگوی این 
ائتالف توضیح می دهد که: »متن 
توافــق بــه ویژه در جهــت دفاع از 

تولید کننــدگان بــزرگ آمریکایی 
است. هدف ما خود کفایی غذایی 
است اما این توافق ما را روی خط 
راه آهنی قرار می دهد که درمسیر 

معکوس حرکت می کند«.
موضوع دیگری که نشــان دهنده 
عقــب گــردی بــزرگ اســت حق 
دسترســی به داروی ارزان قیمت 
اســت. ایــاالت متحده توانســته 
تمدیــد مــدت ثبت کشــف های 
مولکول های زیســت شناســی را 
برای ۱٠ ســال به دست آورد و نیز 
این امکان را بیابد که ثبت کشــف 
های درحــال انقضاء را نیز تمدید 
کنــد. ســهامداران شــرکت های 
داروسازی آمریکایی از هم اکنون 
می توانند جیب هایشان را گشادتر 
کنند و به موجودی آنها بیافزایند.

بدون برانگیختــن تعجب، توافق 
جدیــد از بخــش بزرگــی از جنبه 
هایــی کــه جریــان هــای مترقی 
می خواســتند تغییر دهند سلب 
عالقــه کرده اســت. بــرای آن که 
منطقه قابل زندگی باشــد الزام به 
عالقمندی به تغییــرات اقلیمی، 

نابرابــری هــا، اســتخراج منابــع 
طبیعی، بهشــت هــای مالیاتی و 
ســوداگری هــای مالی ضــروری 
»تغییــرات  مفهــوم  اســت... 
اقلیمی« درمتن توافق جدید حتی 
وجود ندارد و درباره »مهاجرت« 
هــم صحبتی نشــده اســت. این 
درحالی اســت که تــالش هایی با 
هدف تســهیل انتقال ســرمایه و 
ایجاد مانع در انتقال افراد منجر به 
مهاجرت هایی می شود که مبارزه 
با قاچاق انســان نمی تواند جلوی 

آنها را بگیرد.
متــن نهایــی توافق حتــی موانع 
گمرکــی آمریــکا بــر روی فــوالد 
و آلمینیــوم کانــادا و مکزیــک را 
برطرف نمی کنــد. این به مفهوم 
آن است که نظر واشنگتن درباره 
تمامیت بیشــتر ناظر بر مبادالت 
»آزادی«  تــا  اســت  خــودش 
مبادالت. پیروزی های به دســت 
آمــده در پیــروس مکزیــک و اتاوا 
رابطه نیروهای بین شــریک ها را 

تغییر نمی دهد.
•

توافق جدید دغدغه آمیز...   << ادامه از صفحه: ۱۰
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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: 

یادواره... 
بهای خندیدن در ایران سنگین است؛ 

خیلی سنگین...

ف. م. سخن
علیرضا رضایی درگذشت...

خبر کوتاه بود و شوکه کننده... 
این که مــرد جوانــی در اوایل 
چهل ســالگی، جسم سردش 

تنها در خانه پیدا شود، به تنهایی 
غم انگیز است، چه برسد به این که 
این مرد جوان، نویسنده ای باشد 
که با نوشته ها و برنامه هایش، یک 
حاکمیت تمــام عیار مذهبی را به 
چهار میخ طنز می کشد، و مردمی 
را که تحت سلطه ی این حاکمیت 
زندگی می کنند، با طرح تلخ ترین 

مسائل زندگی شان می خنداند...
می خنداند...
می خنداند...
می خنداند...

چــه فعــل دشــواری... آن هم در 
زمان سلطه ی طاعون... طاعونی 
ســیاه که یــک جامعه ی هشــتاد 
میلیونــی را بیمــار کــرده، و عامل 
اش آن چنان قوی و مقاوم اســت 
که تصور نمــی رود بتوان روزی بر 
آن چیره شــد و سالمت خود را به 

دست آورد...
طنزنویس اما، کســی نیســت که 
بتوانــد این بیمــاری ترســناک را 
درمــان کنــد... این کاِر پزشــکان 
جامعه اســت که فعال هــر یک به 
کاری مشغول اند... یکی می گوید 
عامل بیمــاری، باکتری ســت... 
دیگری می گوید میکرب است... 
آن یکــی مــی گویــد هیچکــدام از 

این ها نیســت و خواست خداوند 
اســت... و هر یک راه درمانی ارائه 
می دهند و با سرسختی و لجبازی، 
می گویند که آن چه من می گویم 
حرف اول و آخر است، و باید برای 
درمــان این بیماری دهشــتناک، 

چنین کرد و چنان... 
و بــه جان هم می افتند... به جان 
هم می افتند و تا حد مرگ همدیگر 

را می زنند و در هم می کوبند...
و طنزپرداز، بیننده ی این گفت و 
گوهاست... بیننده ی این فالکت 
های رفتاری و گفتاری ست... و از 
همه مهم تــر، بیننده ی بیچارگی 
و بدبختــی مردم اســت در مقابل 
حکومتــی...  طاعــون  هیــوالی 
حکومتی کــه به شــکل غولی بی 
شــاخ و دم، در مقابل اش ایستاده 
و در حــال قهقهه زدن به تمام این 

ماجراهاست...
بدبختی طنزپرداز این است که ذوق 
و قریحــه ای در درون خــود دارد 
کــه او را آرام نمی گــذارد... او این 
مصائب را مثــل مردمان معمولی 
نمی بیند. از آن وحشت نمی کند. 
از آن نمی هراســد. او با دیدن این 
مصائب، لبخنــدی تلخ بر لب می 
آورد. وقــوع این مصائب و عامالن 

این مصائب برای او »مسخره 
و خنده دار« هســتند. و او با 
دیدن این مســخرگی، لبخند 
بــر مــی آورد؛ و گاه کــه مقدار 
مســخرگی بیشــتر می شود، 
خنده بر لب می آورد... نه این 
که او بی خیال باشد، یا خنده 
اش از سر شادی و سرخوشی 
باشد؛ نه... خنده ی او خنده 
ی دردناکی ست، که در موقع 
اوج درد خــود را نشــان مــی 

دهد...
طنزپرداز، یک اســتعداد دیگر 
هــم دارد... او نمــی تواند زبان 
در دهــان نگــه دارد، و با افکار 
در  و  خــود،  غریــب  عجیــب 
ســکوت فردی اش بخنــدد... 
نیرویــی از درون، او را وادار مــی 
کند تا به مردمان رنجدیده و عذاب 

کشیده هم بگوید:
آی مــردم... ایــن مصیبــت های 
ســیاه، فقط گریه کردنی نیســت! 
ایــن تیکــه هایش هم مســخره و 
خنــده دار اســت... خیلــی خنده 

دار...
و او، آن تیکه ها را به مردم نشــان 
می دهد... و ناگهان جامعه ی غم 
زده ی گریــان، لبخند بر لبان اش 
می نشیند و در اوج فاجعه لبخند 
می زند... می خندد... به قیافه ی 
غول بی شــاخ دمی کــه در مقابل 
اش ایســتاده... بــه دنــدان های 
زرد کــرم خورده ی آقــای غول... 
بــه ریخــت و قیافه ی زشــت و بد 
ترکیب اش... به رفتارهای مسخره 

و مشمئز کننده اش...
و ناگهــان، یک جامعــه، در ابعاد 
میلیونــی، در حــال خندیــدن به 
آن چه طنز پــرداز می گوید، غول 
قدرتمنــد ولی بینوا را با انگشــت 
نشان می دهند... نشان می دهند 
و می خندند... نشــان می دهند و 

قهقهه می زنند...
غول، که همیشه فکر کرده خیلی 
قوی و محترم و ترســناک اســت، 

در غم از دست رفنت 
علیرضا رضایی 

با هم براي زندگی بهتر

ظهر12از امبرــدس15

، بگذرانیمبی خانمان شهرمان همشهریاندر کنار هم جمع می شویم تا لحظاتی را با 
.و لبخند و محبت را هدیه دهیمبخشیمرا گرما وجودشان

براي هدیه دادن به بی خانمان ها دارید، آنها را به دست ما هاییاگر در خانه لباس 
.برسانید

.اگر تمایل دارید در اجراي برنامه با ما همراه شوید، با ما تماس بگیرید
اگر دوست دارید در خرید دستکش، جوراب و کاله زمستانی نو همراه شوید، کمک 

.هاي مالی خود را به ما برسانید
.این فرصت با هم بودن و زیبایی هدیه دادن محبت را از دست ندهیم

ماتلگرامیکانال 
http://t.me/BienVivreEnsemble

ایمیل جهت ارسال کمک هاي مالی
Bienvivrensemble.montreal@gmail.com

شماره تماس براي اطالعات بیشتر
(514)451-0858
(514)944-1348

North side of Place Emilie Gamelin
Berri UQAM

یک لبخند...
یــک لبخنــد هســت که همــه به 
دنبالــش مــی دوند. یــک لبخند 
هســت کــه هیچ نمایــش کمدی 
نمــی تواند بــر لبت بنشــاند. یک 
لبخنــد هســت که احســاس ناب 
زنــده بودن را در تــو زنده میکند. 
از آن لبخندهایی که از گرمی دلت 
سرچشــمه مــی گیــرد، از آنها که 
تمام صورتت که نه، تمام وجودت 
را پرمیکنــد. از لبخندهایــی کــه 

چشمان تو را گیرا می کند...
فرقی نمی کند کجایی چه می کنی! 
مردی یا زنی، عاشــقی یــا فارغی. 
مهم نیســت گرفتــار فرزند و خانه 
هســتی یــا دربــه در دنبــال کار و 
تحصیلی. اگر بدانی جایی هســت 
کــه تو را به این لبخند مهمان می 
کند تمام مشغله ات را فراموش می 

کنی. اگر بدانی جایی 
هســت که می توانی 

این لبخنــد را به لب دیگری 
بنشانی غم هایت انگار یکباره رنگ 

می بازند.
تمــام این تکاپو برای آن اســت که 
ساعتی این لبخند را بر لب کسانی 
بنشانی که ساعتهای بی پایان در 
تنهایی شــان دست و پا می زنند. 
آری! کنــار هــم گــرد آمدیــم کــه 
غــذای گرمی مهیا کنیم برای آنها 
که گرســنه اند و لباســهایی تهیه 
کنیم برای آنها که سرما تنشان را 
لرزانــده. اما بیش از همه اینها می 
خواهیم بدانند که تنها نیســتند. 
بداننــد که اگرچــه ســالی را با بی 
کســی و بی-خانمانی بگذرانند، 
کسانی هســتند که ســاعتی از آن 

سال را از آنها پذیرایی کنند؛ شاید 
لبخندی بر لبان آنها نقش ببندد. 
از آن لبخندها که می شــود سالی 

برایش انتظار کشید!
نوشته: عاطفه فضل الهی

گروه: باهم برای زندگی بهتر
اطالعات بیشتر در

• کانال تلگرام:
telegram.me/
BienVivreEnsemble

• ایمیل: 
BienVivrensemble.montre-
al@gmail.com

•تلفن:
 514-944-1348

غذای گرمی مهیا کنیم برای آنها که 

گرسنه اند و لباسهایی تهیه کنیم برای 

آنها که سرما تنشان را لرزانده.

و فکر کــرده مردِم زیر دســت اش 
بایــد همیشــه از او بترســند، و از 
روی تــرس به او احتــرام بگذارند، 
با تعجب بســیار، خندیــدن مردم 
به خودش را می بیند. نترســیدن 
مردم از خودش را می بیند. راست 
و چــپ، از زبــان مــردم خنــدان، 
زشــتی های خودش را می شنود. 
مســخرگی هــای خــودش را مــی 
شــنود. می شــنود که مــردم او را 
یک موجود احمق و بی ســر و پا و 
زشت و مسخره می دانند. پس آن 
عظمت و قدرت و مهابت من چه 

شد؟!
هیچ! به دســت یک طنزپرداز، به 
دســت یک کمدین، دود شد و به 

هوا رفت...
ات  چهــره  از  وحشــت  ماســک 
انداخت و تو را انگشت نمای خاص 

و عام کرد...
و غــول به خشــم آمــده، به طرف 
و  آورد،  مــی  هجــوم  طنزپــرداز 
طنزپرداز از دســت او می گریزد، و 

به جایی دوردســت پناه می برد... 
جایی که خانه ی او نیست...

و طنزپــرداز در آن جــا هم اگر چه 
غول دســت اش به او نمی رســد، 
مصائبی می بیند که هرگز فکرش 

را نمی کرده است...
در تنگدستی می ماند... در سختی 
و مرارت زندگــی... در رقابت ها و 
چشم و همچشمی های زشت... 
بــا فرومایگان رو به رو می شــود و 

باقی قضایا...
امــا مهــم تــر از همــه، او دلتنگ 
خانه اش می مانــد... خانه ای که 
دوســتش داشــته و »باال و پایین 
قلــب اش« برای آن می تپیده، اما 
غــول، بر آن چنگ انداخته و آن را 

ماِل خود کرده است...
او ســعی می کنــد در محل زندگی 
جدیدش، بــاز به مردم امید بدهد 
و زشــتی های غول را نشان دهد، 
اما زشتی های این سوی مرز، نای 
و نفســی برای او باقی نمی گذارد. 
برای زندگی کردن و نفس کشیدن، 

مجبور می شود برود در پارک ها، 
علف جمع کند... برود ســراغ این 
و آن بــرای گرفتن کاری که بتواند 
با آن زندگی بخور و نمیری داشته 

باشد... اما به او گفته می شود: 
این که اینجوری آقای غول را نشان 

می دهی خوب است، ولی...
و این »ولی«، یعنی این که جای تو 
اینجا نیست. تو باید غول را آنگونه 

نشان دهی که ما می خواهیم...
و طنــز پرداز، بیمار و افســرده، بر 
تخت اش دراز می کشد و چشم بر 
می بندد و آخرین نفس های خود 
را به یاد ســرزمین و مردمی که در 
این ســرزمین زندگی می کنند می 

کشد با این فکر که:
جسدم را به دیو و دد بدهید، 

»فقط ببریدم ایران!«...
و دوستان اش، او را که دیگر جان 
ی در بدن ندارد، در بسترش پیدا 
می کنند. تک و تنها... با لبخندی 

تلخ بر لب...
•
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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

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(

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

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال بیانیه یادمان قتل های زجنیره ای

آیا قتل مخالفان و منتقدین دوباره در دستور 
کار قرار گرفته است؟ 

بیش ازبیست سال است که جامعه 
ایران و بویژه خانواده های قربانیان 
قتلهای موســوم به زنجیره ای در 
انتظارمحاکمه امرین و عاملین انها 
برای اجرای عدالت بســرمیبرند. 
ایــن قتلها که در اذرمــاه ۱٣٧٧ به 
اوج خود رســید ، ازفردای انقالب 
اســالمی تا به امروز بطور پیوسته 
و برنامه ریزی شــده ادامه داشــته 
امریــن  و  فتوادهنــدگان  اســت. 
این جنایــات اهداف متعــددی از 
جمله، حذف روشــنفکران منتقد 
در راســتای ایجاد رعب و وحشت 
درجامعه ونتیجتا کنترل ازادیهای 
مدنی و به حاشــیه رانــدن رقبای 
سیاسی را بمنظوریکپارچه کردن 

نظام حاکم را دنبال کرده اند.
پیــرو وقــوع این جنایات در ســال 
٧٧ و بــا پیگیری خانوادههای این 
قربانیان، دســتگاه قضایــی ایران 
رسما فقط قتل چهار نفر، پروانه و 
داریوش فروهر، محمد مختاری و 

جعفر پوینده را به جریان انداخت. 
کمتراز یکماه بعد وزارت اطالعات 
طــی بیانیه ای رســمی اعالم کرد 
کــه قتل این چهار نفر کار ماموران 
"خودســر" ایــن وزارتخانــه بــوده 
اســت. ولی، روند رسیدگی به این 
پرونــده ها و احکام صــادره که در 
دادگاههای غیر علنی صادر شــده 
بود هیچکدام مورد تایید خانواده 
های این قربانیان قرارنگرفت و انها 
در همان ســال طی نامه هایی به 
قوه قضاییه و کمیســیون اصل ۹٠ 
مجلس اعتراضات خود را نســبت 
به روند پیگیری پرونده ها و احکام 
صــادره در دادگاهــه ای غیرعلنی 
اعالم داشــتند. انــان وکالی خود 
را عزل و تالش کردند که از طریق 
مجامع بین المللــی به این پرونده 
هــا رســیدگی شــود. از انجاییکــه 
دادخواهی این جنایات راه بجایی 
نبرده اســت نظام حاکم بــر ایران 
کماکان به تکرار اعمال ضد بشری 

مانند قتلهــای زنجیــره ای ادامه 
میدهد.

دربیستمین سالگرد قتل فروهرها، 
ما شاهد تکراراین نوع جنایات در 

ایران هستیم. 
آیا قتل مخالفان و منتقدین دوباره 

در دستور کار قرار گرفته است؟ 
بنــا بــه گــزارش جامعــه دفــاع از 
حقــوق بشــر در ایــران: "در چند 
ماه اخیر دستکم ۲٠ فعال محیط 
زیست در شرایط بشدت مشکوک 
جــان باختــه انــد". قتل فرشــید 
هکــی حقــوق دان و فعال محیط 
زیست، همزمان با محکوم کردن 
۵ فعــال دیگــر محیط زیســت به 
فســاد فــی االرض رخ میدهد. در 
سال ۱٣۹۶ دکترسید کاووس سید 
امامی با اتهام جاسوســی دستگیر 
و در مدتــی کوتاه خبر خودکشــی 
او در زنــدان به اطالع خانواده اش 
میرســد. در بهمــن همان ســال 
هواپیمایی که برخی از سرنشینان 

ان ازبرجسته ترین فعالین محیط 
زیست کشوربودند بطور مشکوک 
سقوط و همه سرنشینان ان جان 
میســپارند. در اسفند همان سال 
دوبــرادر فعــال محیط زیســت به 
نامهــای محمد صــادق و محمد 
باقریوســفی در شــهرجم اســتان 
بوشــهردر تصــادف رانندگی جان 

میبازند. 
این روند تنها شامل فعالین محیط 
زیست نمیشــود، در تیرماه ۱٣۹٧ 
پلیس آگاهی کرج از کشــف جسد 
سوخته و رها شده در خودرو مریم 
فرجــی، فعال مدنــی خبرمیدهد. 
مریم فرجی دانشــجوی ٣٣ ساله، 
بدنبــال ناارامیهای دیمــاه همان 
سال در تاریخ ۱۲ دیماه بازداشت و 
۱٠ روز در بند ۲٠۹ وزارت اطالعات 
زنــدان اوین تحــت بازجویی بوده 
اســت وی ســپس دردادگاهــی به 
٣ ســال حبــس تعزیری و۲ ســال 
ممنوعیت خروج از کشورمحکوم 
میشود. هاشم خواســتار، رئیس 
پیشــین کانــون صنفــی معلمان 
مشهد، در ۱۴ تیرماه ۱٣۹٧ ربوده 
و دربیمارســتان بیمــاران روانــی 
خطرناک بــدون اطالع خانواده با 

قل و زنجیربستری میگردد. 
تمام این وقایع نشــان ازعزم نظام 
حاکم برادامه  ترورفعالین مدنی و 
دگراندیشــان درجهت توقف رشد 
اگاهی های عامه مردم نســبت به 

حقوق حقه خود صورت میگیرد.
انجمــن دفــاع از حقوق بشــر در 
ایــران - مونتــرال ، ضمن گرامی 
داشــت خاطره قربانیــان قتلهای 
زنجیــره ای بــه آرمانهای انســانی 
آنان که همانــا آزادی بیان، آزادی 
اجتماعــات  آزادی  مطبوعــات، 
هســتند  مســتقل  تشــکلهای  و 
احترام میگــذارد و خواهان تالش 
همــه جانبه جامعــه مدنــی ایران 
در نهادینــه کــردن اهــداف واالی 
انان اســت. ما معتقدیم این قتلها 
غیر قابــل توجیه و برخالف قانون 
و دارای قبــح عقالنــی و طبیعی، 
ناقض منشورجهانی حقوق بشر و 
میثاقهای وابسته به ان است. ازاین 
جنایــات میتوان بعنــوان مصداق 
بارز جنایت علیه بشــریت نامبرد، 
زیرا ســلب حــق زندگی از انســان 
زنده کــه در بند ٣ اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر) هرکس حق دارد که 
از زندگــی ازاد و امنیــت شــخصی 

برخــوردار باشــد(  بــه ان تصریح 
گردیده است با هیچ توجیهی قابل 
پذیرش نیســت.  قتلهای زنجیره 
ای و قتلهای دیگــری که در ادامه 
روندی مشابه صورت گرقته است 
در خاطره جمعی ایرانیان همچون  
زخمهاییســت  که جز با تشــکیل 
کمیته های حقیقت یاب و محاکمه 
همــه، امرین و عاملین و مجازات 
عادالنــه انها بهبود نخواهد یافت. 
از انجاییکه نظام حقوقی جمهوری 
اسالمی فاقد عزم الزم برای کشف 
حقیقــت دربــاره این قتلهاســت، 
انجمــن مــا از نهادهــای حقــوق 
بشــری کبک و کانادا میخواهد با 
بکارگیری امکانات خود رســیدگی 
بــه این پرونده ها را در دســتورکار 
نهادهای بین المللی قرار دهند تا 
با همکاری خانواده های قربانیان 
و نهادهای حقوق بشــری ایرانی، 
بتوان امرین و عاملین این جنایات 
به دادگاههای صالحه بین المللی 

معرفی نمود. 
انجمن دفاع از حقوق بشر در 
ایران – مونترال نوامبر ۲٠۱۸

اجنمن حقوق بشر در ایران  و اجنمن زنان
گرامیداشت سالروز تصویب منشور جهانی حقوق بشر

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر
دهــم دســامبر مصادف اســت با 
هفتادمین سالروز تصویب منشور 
جهانــی حقــوق بشــر. بی شــک 
محتوای این اعالمیه و میثاقهای 
متعاقب ان که حاصل خرد جمعی 
انسانهاست مهمترین سند تاریخ 
بشری محسوب میشود. بطوریکه 
امروزه با اگاهی یافتن هرچه بیشتر 
مــردم جهان از حقــوق خود، این 
منشور تبدیل به مهمترین دغدغه 
کشورهای غیردمکراتیک گردیده 
است.  انجمن دفاع از حقوق بشر 
در ایــران - مونتــرال با همکاری 

انجمن زنان در نظر دارند 
روز شنبه 8 دسامبر 

از ساعت 3 تا 6 بعداز ظهر 

در ادرس  زیــر ســالروز تصویــب 
منشور جهانی حقوق بشر را گرامی 

بدارند: 
315 Sainte Catherine E, 
R-M510, UQAM

اجرای برنامه ها به شرح 
زیرخواهد بود:

۱- نمایــش فیلم مســتند درباره 
تاریخچه حقوق بشر

 Julius Grey ۲- سخنرانی افای
با عنــوان " ابزارهای قانونی ملی و 

بین المللی دفاع ازحقوق بشر"
٣- نمایش فیلم مســتند در باره 
بند های منشور جهانی حقوق بشر
۴- میزگرد سخنرانی های کوتاه : 
حقوق بشر و آزادی بیان )با تمرکز 
بــر سانســور در ایــران(،  حــق بر 

محیط زیست از منظر حقوق بشر
Keynote Speaker: 
Me. Julius Grey 
will speak on : National 
and International Legal 
Tools for  Defense of Hu-
man Rights
___________
Julius Grey is a senior 
attorney with over 40 years 
of experience who prac-
tices in many areas of law.  
He was a member of the 
McGill Law Faculty from 
1977 until 2002 in addition 
to teaching at both Univer-
sity of Montreal and the 
Canadian Human Rights 
School in Charlottetown. 
He was the president of the 
Canadian Human Rights 
Foundation from 1985 until 
1988. In 1984 he published 
a text on Immigration Law 
in Canada. 

___________
Association pour la 
Défense des Droits de 
l'Homme en Iran - Mon-
tréal / Association for the 
Defence of Human Rights 
in Iran - Montreal
www.addhi.net/farsi
info@addhi.net

معرفى كتاب در كتابخانه نیما :
رونمایى كتاب " بهترین لحظه زندگى"  

به قلم    مجید ملک زاده      |      با حضور نویسنده
شنبه ٨ دسامبر ۲01٨ ،    شش و نیم عصر

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

facebook:    Nima Library Montreal 
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جامعه...

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

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

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

DATE LIMITE D'ADMISSION

TRIMESTRE D'HIVER 2019  

Étudiants libres : 12 décembre

Temps complet ou temps partiel 

Cours offerts le jour

Cours ouverts aux étudiants libres 

Prêts et bourses

RENSEIGNEMENTS
514 987-3000, poste 1043

langues@uqam.ca
langues.uqam.ca

COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE

کالس های فرانسه:  زبان دوم 
زبان نوشتاری و گفتاری خود را تقویت کنید.

خشونت قانون؛ قانون خشونت

حــق طــالق، حضانــت، ســفر، 
تحصیــل، اشــتغال، ازدواج دوم 
و ده هــا حقوق دیگــر، اهرم هایی 
قانونی- شرعی در مناسبات قدرت 
در خانواده هــای ایرانی هســتند. 
حقوقی که به مدد عرف و فرهنگ، 
خشونت خانگی را از امری مذموم 

به امری مرسوم مبدل می کنند.
دو سال قبل، شکنجه خانگی و سه 
هفته ای زن جوانی در مشهد به نام 
اعظم و دو دختر خردســال، افکار 
عمومی را تکان داد. شوهر اعظم 
او را در صنــدوق آهنــی داغ کرده 
و ســوزانده بــود. پزشــکی قانونی 
تاییــد کرد کــه زن دچــار ۲٧مورد 
سوختگی، شکستگی بینی و پارگی 
رگ چشــم اســت. شــوهر اعظم، 
معقــد او را با چاقو پاره کرده، فک 
و ســه دندان دختر اول را شکسته 
و گلوی دختر دوم را هم تا آســتانه 

خفگی فشار داده بود.
ماجرا تنها با کنجکاوی همسایه ای 
برمال شــد کــه صــدای ناله  هــا را 
داد.  پلیــس خبــر  بــه  و  شــنید 
اعظــم و فرزندانش را به ســازمان 
بهزیســتی ســپردند و مرد چندی 
بعد به ۱۵ سال و شش ماه حبس 
محکوم شــد. او پس از دستگیری 
می توانست با وثیقه آزاد شود اما با 
تالش وکالی اعظم بود که پرونده 
از دادگاه کیفــری به دادگاه جنایی 
انتقال یافت. مرضیه محبی، وکیل 
مدافع اعظم گفته بــود موکل اش 
بــه خاطر نبــود نهــاد اجتماعی و 
حمایتــی، شــکنجه ها را تحمــل 

می کرد. 
بســیاری از موارد خشونت خانگی 
در ایــران مکتوم می مانند؛ شــاید 
بــه ایــن دلیــل کــه قهــر و دعــوا 
"نمک زندگی زناشــویی" اســت و 
کتــک کاری، فحــش دادن، فریاد 
زدن، شکســتن اشــیای خانه، به 
هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری 

داخلی و خصوصی. عرف و فرهنگ 
مردســاالر نیــز در غیــاب قوانین 
بازدارنده، به کمک همســر، پدر، 
برادر و حتی فرزندان پسر می آیند تا 
خشونت های اقتصادی، فیزیکی، 
روانی یا جنسی عادی سازی شوند. 
در عین حال بســیاری از زنان نیز 
از تحقیر و توهین همسر، احساس 
سرافکندگی می کنند و رنج بردن در 

ســکوت را به آشکارسازی 
خشونت ترجیح می دهند.

نص قانون، نص شرع
اصول دوم، بیستم، بیست 
و یکم و بیست و دوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، کرامت مــرد و زن، 
یکسان بودن حقوق انسانی 

هــر دو و مصونیت هــر یک از آنها 
از تعرض جانی، شــغلی یا حیثیتی 
را تضمیــن کرده انــد. زنــان اما نه 
تنها در قوانین اداری، استخدامی، 
آموزشی به حاشیه رانده می شوند، 
بلکه در عرصه خانواده نیز که کیان 
و کانون اصلی آنها نامیده می شود، 

زیرچتر قانون نیستند.
در قانون مدنی ایران، زن حق ترک 
خانه مشــترک را نــدارد مگر خطر 
جانی یا شــرافتی را با شاهد صالح 
در دادگاه ثابــت کنــد. ماده ۱۱٠۵ 
همین قانون، ریاست خانواده را از 
"خصایص انحصاری" مرد می داند. 
ماده ۱۱٠۸ تاکیــد می کند که اگر 
زن از ادای وظایف در برابر شــوهر 
خــودداری کند، نفقه بــه او تعلق 
نمی گیرد. حق تمکین جنسی، در 
فقه اسالمی، حق مسلم شوهر بر 
زن اســت و زن بدون عذر شــرعی 
نمی تواند مانع نزدیکی شوهر شود. 
آیه ۲۲٣ سوره بقره، زنان را کشتزار 

مردان می نامد. 
مــاده ۱۱۱۴قانــون مدنــی مقــرر 
می کنــد کــه زن بایــد در خانــه ای 

ســاکن شــود که شــوهر تعیین 
می کنــد مگــر پیشــاپیش حــق 

انتخاب مسکن را گرفته باشد.
در قوانین فعلی هیچ ســازوکاری 
برای محافظت از زن خشونت دیده 
یــا تهدید شــده وجود نــدارد. در 
بســیاری موارد، زنی که کتک یا 
چاقو خورده، حتی پس از شکایت 
بــه مراجــع مربوطــه یــا درمان، 
مجبور اســت به همــان خانه ای 
باز  گردد که عامل خشونت در آن 

است.
شــهیندخت مــوالوردی، معاون 
ســابق روحانــی در امــور زنــان و 
خانــواده و دســتیار کنونــی او در 
امــور حقوق شــهروندی می گوید 
خشونت علیه زنان باید مسئولیتی 
همگانــی تلقــی و پیــش از وقــوع 
پیگیــری شــود: »پیــش از ایــن 
چهاردیواری اختیاری تلقی می شد 
و همین دیــدگاه مقابله 
با خشونت علیه زنان را 

مشکل می  کرد.«

امنیت زنان؛ تامین یا 
تعلیق؟

الیحه منع خشونت علیه 
زنان دو سال است روی 
میز رئیس قــوه قضاییه 
خاک می خورد. مهم ترین موضوع 
این الیحه، ماده سوم آن است که 
به شکلی بی سابقه در قوانین ایران، 
خشــونت علیه زنــان را در قالبی 
حقوقی تعریف و جرم انگاری کرده 
اســت: »هیچکس حق نــدارد در 
روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، 
عمومــی یا دولتی به قصد آســیب 
علیه زنان مرتکب خشونت شود و 
در صورت ارتکاب، مطابق احکام 

این قانون مجازات می شود.«
الیحه یاد شــده، در پنــج فصل و 
یکصد ماده اشکال خشونت اعم از 
جسمی، روانی و عاطفی، کالمی، 
جنســی و جنســیتی، اقتصادی، 
خانوادگی را دسته بندی کرده و به 
دنبال تبیین ساز و کارهایی برای 
پیگرد و پیگیری حقوقی خشونت 

علیه زنان است.
ایــن الیحه در دولت دهم و دوران 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد به 
مجلس ارائه شــد اما کمیســیون 
لوایــح مجلــس نهــم، بــه بخش 
قضایــی آن ایــراد گرفــت و آن را از 
دستور رسیدگی خارج کرد. الیحه  

در چند سال گذشته چم وخم  های 
اداری و حقوقــی زیادی را طی کرد 
تا به مرحله تدوین نهایی و ارائه به 

مجلس دهم رسید.
قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این 
الیحه را تحت عنوان "همپوشانی 
بــا مواد قانون مجازات اســالمی و 
آیین دادرســی" حذف کرده است. 
الیحه در عین حال در اولویت قوه 
قضایی نیســت و بالتکلیف مانده 
تــا آنجا که زنــان نماینــده از علی 
الریجانــی، رئیس مجلــس تقاضا 
کرده اند برادرش را به بررســی این 
الیحــه ترغیــب کند. فراکســیون 
زنان مجلس دهم پیوسته توضیح 
می دهــد کــه هــدف ایــن الیحه، 
جهت گیری به نفع زنان نیســت، 
بلکه فرهنگ ســازی به نفع بنیان 
خانــواده و کــودکان اســت. طیبه 
سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی 
و فراکسیون زنان مجلس می گوید: 
»همه مراجع مربوطه در باره الیحه 
نظــر داده اند به غیــر از رئیس قوه 

قضاییه.«
 ایران یکی از شــش کشور جهان 
است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض 
علیه زنان را امضا نکرده اما به خاطر 
تعهداتش در سایر کنوانسیون های 
بین الملــی، موظــف اســت برای 
جلوگیــری از خشــونت علیه زنان 

اقداماتی را انجام دهد.
آماری رســمی و در سطح کالن از 
میزان خشــونت خانگــی در ایران 
وجود نــدارد، به ویــژه آن که تنها 
یک سوم موارد خشونت خانگی به 
پلیس منتقل می شــود. داده های 
مربــوط به ایــن حــوزه، عمدتا بر 
تحقیقات دانشگاهی و پروژه های 
مطالعات اجتماعی متکی اســت. 
نتیجــه پژوهشــی در ســال ۱٣۸٣ 
در ۲۸ اســتان نشــان می دهــد که 
۶۶درصد زنان ایرانی دســتکم یک 
مرتبه مورد خشونت قرار گرفته اند. 

این پژوهش تحت عنــوان "طرح 
ملی بررسی اشکال خشونت خانگی 
علیه زنان" انجام گرفت اما ٣۲ جلد 
کتاب ناشــی از این تحقیق ناپدید 
شــدند. شــهیندخت موالوردی، 
معاون وقت روحانی در سال ۱٣۹٣ 
اعــالم کــرد که هیچ نســخه ای از 
نتایج حاصل از این طرح در وزارت 

کشور وجود ندارد.
می گویــد  بهزیســتی  ســازمان 
۲٧درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ســاله در 
ایــران مورد خشــونت همســران 
خــود قــرار می گیرنــد و پزشــکی 
قانونــی اعالم می کند که ۹٠درصد 
خشــونت های خانگی علیــه زنان 
روی می دهد. طبــق گزارش های 
پزشکی قانونی، تعداد معاینه های 
مربــوط بــه درگیــری بــا موضوع 
همسرآزاری طی کمتر از یک دهه 
نزدیک به ۵٠ درصد افزایش داشته 
و در ســال ۹۵ به ٧٧ هــزار و ۲۸٠ 
مورد در سراسر ایران رسیده است.

مشاوره در قم
نیروهای تندرو و روحانیان سنتی 
از مخالفــان الیحه منع خشــونت 
علیــه زنان هســتند امــا مقاومت  
تنها مختص مردان نیســت. زهرا 
آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی 
اجتماعــی زنــان در دی ماه ۱٣۹۶ 
در یادداشتی هشــدار داد که دفاع 
زیــادی از زنــان، جایگاه ریاســتی 
مردان را تنــزل می دهد و زن ها را 

ایرادی و نازپروده می کند.

او در ایــن یادداشــت نوشــت کــه 
آموزه های اســالم در سپردن امور 
به مــردان از هر قانــون دیگر بهتر 
است و توضیح داد که پدر، همسر، 
بــرادر، پدربــزرگ، پدر همســر و 
محارمی هستند که قدرت حمایت 

و دفاع از زن را دارند.
اواخــر مهر ۹٧ قوه قضاییه "الیحه 

برابــر  در  زنــان  امنیــت  تامیــن 
خشــونت" را بــه جــای آن کــه به 
مجلس ارائه کند، به قم فرســتاد. 
گفته اند که این اقدام برای مشورت 
و نظرخواهــی اســت امــا روشــن 
نیست چه کســانی در قم، متولی 
لوایــح مربوط بــه زنان هســتند. 
معصومــه ابتکار، معــاون روحانی 
در امــور زنان و خانــواده می گوید 
بــدون ذکر جزییات، از مراکزی در 
قــم گفته که درباره زنان و خانواده 
فعالیت می کنند و طرف مشورت 

قوه قضاییه هستند. 
خشــونت سیســتماتیکی که زنان 
و  پوشــش  کنتــرل  در  شــهری 
رفتارشان در محیط کار، تحصیل 
و کوچه و خیابان تحمل می کنند، 
جنبه ای عام و نهادی یافته و خیال 
متولیان از تداوم آن راحت اســت. 
به نظر می رســد احســاس خطر از 
"الیحه منع خشونت علیه زنان" در 
جرم انگاری موضوع باشــد. طیبه 
سیاوشی، عضو فراکســیون زنان 
مجلــس می گوید تــالش کرده اند 
تمام "قــدرت و چربــی" الیحه را 
بگیرند و ابراز نگرانی از آسیب دیدن 

بنیان های خانواده را می شنویم.

زهرا آیت اللهی در مســند ریاســت 
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان، 
بیم خودش از "مصلحت خانواده" 
و "جایــگاه مردان" را پنهان نکرده 
امــا رئیــس قــوه قضاییــه، هیــچ 
توضیحی پیرامون بالتکلیف ماندن 
ایــن الیحــه نــداده اســت. هادی 
قائمــی مدیر کمپین حقوق بشــر 
ایران می گویــد: »دولتی که ظرف 
ســه ماه افراد را بازداشت، محکوم 
و اعدام می کند، هنوز با گذشــت 
هفت سال نتوانسته قانونی را برای 
حفظ جان زنان و حفاظت آنان در 

برابر خشونت تصویب کند.«
•

آیه 223 
سوره بقره، 

زنان را 
کشتزار 
مردان 

می نامد. 
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صرافی 5 ستاره
4010 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.

مدیریت... 

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

دوسوم از حیات وحش جهان در 5 کشور 
متمرکز است

کویینزلنــد  دانشــگاه  محققــان 
 ٧٠ حــدود  دریافتنــد  اســترالیا 
درصــد از حیات وحــش جهان در 
پنج کشــور آمریکا، کانادا، برزیل، 

استرالیا و روسیه متمرکز است.
به گزارش ســاینس دیلــی، در این 
تحقیقات مشخص شد بین سال 
هــای ۱۹۹٣ تــا ۲٠٠۹ میــالدی 
فعالیت هــای کشــاورزی، معدن 
کاوی و شهرنشینی موجب ازبین 
رفتن زیستگاه های حیات وحش 
در مناطقی از زمین با وسعت بیش 

از کشور هند شده است. 
در واقع صرف نظــر از مناطقی در 
قاره آفریقا، دو سوم از حیات وحش 
زمین تنها در پنج کشور یافت می 
شــود. بر اســاس ایــن تحقیقات 

۹۴درصد از حیات وحش زمین در 
۲۴ کشور متمرکز شده و ٧٠ درصد 
آن تنها در ۵ کشور آمریکا، کانادا، 
برزیل، اســترالیا و روسیه متمرکز 

است.
در حــال حاضــر بخشــی از حیات 
وحــش توســط قوانین کشــورها 
مــورد حمایــت قرار گرفته اســت، 
امــا در اغلب کشــورها، قوانین و 
برنامه خاصی بــرای این امر وجود 
ندارد. در واقع هیچ تضمینی برای 
حمایت بلندمدت دولت ها، صنایع 
و جوامــع بشــری از حیات وحش 

زمین وجود ندارد. 
به اعتقاد محققان کاهش سرعت 
یــا جلوگیــری از گســترش صنایع 
در زیســتگاه های حیات وحش و 

تدوین ســازوکارهایی برای بخش 
خصوصی بــه منظــور حفاظت از 
محیط زیســت به همراه توســعه 
مدیریــت  هــای  روش  بهبــود  و 
ماهیگیــری مــی توانــد در حفظ 

حیات وحش زمین موثر باشد. 
بر اســاس ایــن تحقیقــات حدود 
صد ســال قبل تنهــا ۱۵ درصد از 
سطح زمین توسط انسان ها مورد 
استفاده قرار می گرفت. اما اکنون 
بیــش از ٧٧ درصــد ســطح زمین 
و حــدود ۸۸ درصــد از اقیانــوس 
ها دســتخوش تغییرات ناشــی از 

فعالیت های انسانی شده اند. 
گــزارش کامل این تحقیقــات در 
نشــریه Nature منتشــر شــده 

است. 

سی ویژگی جهان سومی ها

محمود سریع القلم
--------------

محمود سریع القلم، استاد دانشگاه 
وبســایت  در  کــه  یادداشــتی  در 
شخصی اش منشر کرد، سی ویژگی 
مردمان کشورهای جهان سومی را 

به قرار زیر برشمرد:
----------

•
۱- اول عصبانــی می  شــوند، بعد 

شاید فکر کنند.
•

۲- سوال کردن را افت شخصیتی 
می  شمارند.

•
٣- در تنظیــم اولویت  ها بســیار 

سرگردانند.
•

۴- خیلــی تالش می  کنند خود را 
اثبات کنند.

•
۵- مخاطبان خود را دســت کم 

می  گیرند.
•

۶- موفقیت را در پول زیاد خالصه 
می  کنند.

•
٧- خیلــی به هرم مازلو اعتقادی 

ندارند.
•

۸- تغییر و شکست را یکی می-
 دانند.

•

۹- از این که از زحمات افراد تقدیر 
کنند، پرهیز می  کنند.

•
۱٠- از ناهماهنگی با یکدیگر لذت 

می  برند.
•

۱۱- کنترل دیگران را ارزش می-
 شمارند.

•
۱۲- عالقه شــدیدی بــه ورود در 

مسایل دیگران دارند.
•

۱٣- در مورد طبع بشر بسیار کم 
می  دانند.

•
۱۴- به ندرت ناخــودآگاه خود را 

خانه تکانی می  کنند.
•

۱۵- قابل اتکاء نیستند و با آگاهی 
این کار را می  کنند.

•
۱۶- زیستن در تناقضات را زرنگی 

قلمداد می  کنند.
•

۱٧- برای تحقق کارآمدی، کارها 
را به صد قسمت تقسیم نمی  کنند.

•
۱۸- با بی احترامی به دانشمندان 
خود آنها را به مهاجرت سوق می-

 دهند.
•

۱۹- آمــوزش ندیده انــد کارهــا را 
برای درازمدت انجام دهند.

•
۲٠- گرفتار چند غریزه هستند.

•
۲۱- در اســتفاده از واژه ها بسیار 

کم دقت می  کنند.
•

۲۲- برنامه ریزی و تخیالت برای 
آنها مساوی هستند.

•
۲٣- تمایل شدیدی به یکسان-

 سازی انسان ها دارند.
•

۲۴- بارها اشتباهات قبلی را تکرار 
می  کنند.

•
۲۵- تعداد اشتباهاتشــان بسیار 

باالست.
•

۲۶- پس از این که بلند شــدند، 
صندلی را جای خود نمی  گذارند.

•
۲٧- در شهرهایشــان هنوز آداب 

مدنی بسیار ضعیف هستند.
•

۲۸- خودنمایــی را بــا اعتماد به 
نفس اشتباه می  گیرند.

•
۲۹- از خودشــان بیــش از اندازه 

راضی هستند.
•

٣٠- و بنابراین رشد نمی  کنند.

Peyvand
Line
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یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

جامعه...  و  فناوری 
بدبختی های های پایان ناپذیر فیس بوک!

بــه  فیس بــوک  وضعیــت 
جایی رسیده است که اخیرا 
مجــری بخش کســب وکار 
سی ان ان از مارک زاکربرگ، 
مدیرعامــل  و  بنیان گــذار 
فیس بوک، پرســید کــه آیا 
قصد ندارد از ســمت خود 
استعفا کند؟ و او در جواب 
گفت که »چنین برنامه ای 

ندارم«!
آن  از  پیــش  روز  چنــد 
ایــن  در  ســرمایه گذاران 
شــرکت عظیم شبکه های 
زاکربــرگ  از  اجتماعــی 
خواسته بودند تا از ریاست 
ایــن شــرکت کناره گیــری 

کند.
فیس بــوک ســالی بســیار 
ســر  پشــت  را  پرتالطــم 

زاکربــرگ  مــارک  و  گذاشــته 
کــه در اواخر ژوئیه امســال در 
اوج بــود از آن ماه تاکنون ٣۴ 
میلیــارد دالر از دارایــی خود 
را از دســت داده و هم اینــک 
۵۲ میلیــارد دالر دارد. او بــا 
این حــال همچنان هفتمین 
شــخص ثروتمنــد در جهــان 

است.
شــرکت فیس بوک نیــز از ماه 

ژوئیــه ۴٠ درصــد از ارزش ســهام 
خود را از دســت داده و هر ســهام 
این شرکت در حال حاضر در حدود 

۱٣٠ دالر معامله می شود.
از سوی دیگر مدیران مختلف این 
شرکت نیز در حال ترک آن بوده اند و 
اختالفات بین مدیر ارشد عملیاتی 
فیس بوک یعنی شــریل سندبرگ 
بــا زاکربرگ نیز تا جایی باال گرفته 
که خبرهایی از استعفای احتمالی 
او نیز مطرح شده اســت. زاکربرگ 

روز سه شــنبه البته به 
عملکــرد  از  حمایــت 
سندبرگ پرداخت و با 
ایــن کار از شــدت این 

گمانه ها کاست.
اما چه شد که این طور 

شــد و چــرا ایــن شــرکت عریض 
و طویــل بــه چنین وضعــی دچار 

شده است؟
اتهام اجــازه دادن به پخش اخبار 
جعلــی، نقــض حریــم خصوصی 
کاربــران، دخالــت در انتخابات ها 
و اجــازه درج پیام های نفرت بار در 
ایاالت متحــده، هنــد، میانمار و 
دیگر کشورها از امواج سهمگینی 
هستند که کشتی فیس بوک ظرف 
یک ســال گذشــته به آنها گرفتار 

آمده است.
چنــدی پیــش، به دنبال افشــای 
ایــن موضوع که مأموران روســیه 
آگهی هایی را در شبکه فیس بوک 
خلــق  بــا  و  کــرده  خریــداری 
حســاب های کاربــری جعلــی در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
۲٠۱۶ فضای سیاســی را متشنج 
کرده بودند مارک زاکربرگ در مقام 

دفاع از شرکتش برآمد.
ســپتامبر ســال پیــش فیس بوک 
قضیه ایــن آگهی ها را افشــا کرد، 

در دوم اکتبــر همان ســال اعالم 
کــرد کــه ۱٠ میلیــون نفر ممکن 
است این آگهی های روسی را دیده 
باشــند و در ٣۱ اکتبر همان سال 
گفــت که ۱۲۶ میلیــون آمریکایی 
در معرض تبلیغاتــی این آگهی ها 
بوده اند. فیس بــوک در اول نوامبر 
نیز افزود که اگر اینســتاگرام را هم 
به این معجون اضافه کنیم در واقع 
این آگهی ها از نظــر ۱۴۶ میلیون 
آمریکایی گذشته است، رقمی که 
با نصف جمعیت ایاالت 
متحــده فاصلــه زیادی 

ندارد.
ایــن موج منفــی مدتی 
بــود  کــرده  فروکــش 
روزنامــه  این کــه  تــا 
نیویورک تایمز هفته پیش نوشت 
که فیس بوک برای منحرف کردن 
افکار عمومــی از اتهــام ارتباطش 
بــا دخالــت روســیه در انتخابــات 
آمریکا، یک شرکت روابط عمومی 
بــه نــام »دیفاینــرز« نزدیــک بــه 
حــزب جمهوری خواه را اجیر کرده 
تــا گزارش هــای منفــی در مــورد 
شــرکت های رقیــب، نظیــر اپل و 
گوگل، منتشــر کنــد و بــه دنبال 
آبروریزی برای منتقدان فیس بوک 

باشد.
در  زاکربــرگ  مــارک  آن  از  پــس 
تماســی تلفنی با خبرنگاران گفت 
کــه از طریــق خوانــدن گــزارش 
نیویورک تایمز از ارتباط فیس بوک 
با دیفاینرز باخبر شــده و شرکتش 
هم اینــک روابطش را بــا دیفاینرز 

قطع کرده است.
هفدهــم مــارس امســال بــود که 
گزارش هایی منتشــر شد مبنی بر 
اینکه فیس بوک اطالعات شخصی 
۵٠ میلیون کاربر و عالئق آنها را به 

شرکتی در لندن داده است 
تا در جریان کارزار انتخاباتی 

از آن استفاده کند.
مــارک زاکربرگ چند روزی 
در این باره ســکوت اختیار 
کــرد اما بعدتــر اذعان کرد 
کــه شــمار کاربرانــی کــه 
اطالعات شــان به شــرکت 
»کمبریج آنالیتیکا« انتقال 
پیدا کرده به مراتب بیشتر، 
و دست کم ۸٧ میلیون نفر 

است.
ایــن  انتشــار  پــی  در 
گزارش های جنجالی بود که 
مارک زاکربــرگ برای ادای 
توضیحات به سنای آمریکا 
رفت و در آنجــا اذعان کرد 
که با رشد فعلی اینترنت در 
جهان، دنبال کردن برخی 
»اجتناب ناپذیــر«  ضوابــط 
اســت. او بدون این که لطمه 
جلســه  از  بخــورد  زیــادی 
بازخواســت های ســنا عبــور 

کرد.
دو ماه از این قضیه نگذشته بود 
که نیویورک تایمز نوشــت که 
فیس بوک اطالعــات کاربران 
را بــه برخــی از ســازنده های 
داده  مختلــف  دســتگاه های 
است. دو روز بعد، فیس بوک تأیید 
کرد کــه یکــی از این ســازنده ها، 
 )Huawei( شــرکت چینی واِوی
است که بســیاری از قانون گذاران 
در واشینگتن معتقدند پیوندهای 

نزدیکی با دولت چین دارد.
فهرست و پیشینه این رسوایی ها 
و اتهام هــا بــرای فیس بوک به این 
قضایــا ختــم نمی شــود امــا قدم 
بــه قــدم، مدیــران این شــرکت با 
پوزش خواهــی، ارائــه توضیحات، 
یا تغییــر برخی سیاســت ها برای 
عبور از این بحران ها کوشیده اند. 
برای نمونه فیس بــوک پذیرفته تا 
در زمینــه رعایت حریم خصوصی 
افراد، به مدت ۲٠ سال، یک سال 
درمیان در معرض ارزشــیابی یک 

نهاد مستقل قرار بگیرد.
مــارک زاکربرگ، جوان ٣۴ ســاله 
اهل نیویورک، که ۱۴ ســال پیش 
از خوابــگاه  را  پــروژه فیس بــوک 
دانشــجویی خود راه انــدازی کرد 
اخیرا  به مجری بخش کسب وکار 
از  »بســیاری  گفــت:  ســی ان ان 
انتقادهایی که در مورد موضوعات 
بزرگ مطرح شده منصفانه است، 
امــا به نظــر مــن، اگــر بخواهیم 
واقع گرا باشیم یک تصویر بزرگ تر 
هــم وجود دارد. تصویر بزرگ تری 
کــه در آن جهان بینی ما با بعضی 
از افــرادی که در مــورد ما گزارش 

می نویسند متفاوت است.«
او ادامه داد: »مسائل بزرگی وجود 
دارد که سعی ندارم منکر وجودشان 
بشــوم ... و گاهــی پوشــش های 
خبری این طور القا می کنند که کل 
ماجرا همین هاست، و این درست 

نیست.«
•

با یاد برناردو برتولوچی، کارگردان صاحب نام ایتالیایی 
برتولوچــی،  برنــاردو 
نام  کارگــردان صاحــب 
ایتالیایی و برنده اســکار 
آخریــن  فیلــم  بــرای 
امپراتور در ٧٧ ســالگی 

درگذشت.
آقــای برتولوچــی که به 
بیماری ســرطان مبتال 

بود در رم درگذشت.
برتولوچی کار سینمایی 
خود را در سال ۱۹۶۱ به 

عنوان دستیار پیر پائولو پازولینی، 
سینماگر و شاعر نامی ایتالیا شروع 

کرد.
برتولوچی در اولین فیلم های خود 
به شــدت تحــت تأثیر مــوج نوی 
سینمای فرانسه و آثار فیلمسازانی 
ماننــد ژان لــوک گدار و فرانســوا 

تروفو بود. 
او در بیــش از پنجــاه ســال کار 
ســینمایی، ژانر های گوناگونی را 
تجربــه کــرد از درام های انســانی 
و  انقــالب"  از  "پیــش  ماننــد 
"دنبالــه رو" گرفته تا آثاری با ابعاد 
بزرگ تاریخــی ماننــد "۱۹٠٠" و 

"آخرین امپراتور".
او در سال ۱۹۸٧ برای فیلم آخرین 
امپراتور اســکار بهترین فیلمنامه 
اقتباسی و بهترین کارگردانی را به 

دست آورد.
برتولوچی با فیلم جنجالی آخرین 
تانگــو در پاریــس با بــازی مارلون 
براندو از جمله بین ایرانیان شهرت 

پیدا کرد.
این فیلم که برتولوچی را به شهرت 
جهانی رساند، به خاطر صحنه های 
غیرمتعــارف جنســی در برخی از 

کشورها ممنوع شد.
دولــت ایتالیــا دســتور داد تمــام 
نســخه های فیلــم را نابــود کنند 
و دادگاه عالــی ایتالیــا حتــی برای 
برتولوچی ۴ ماه حکم زندان تعلیقی 
صادر کرد. فیلمی که مدل جوانی 
بــه نام ماریا اشــنایدر را با بازی در 
نقشــی غیرمتعــارف و تروماتیک 
در برابر مارلون براندو، به شــهرت 
رســاند و در عیــن حــال باعــث 

افســردگی و بیزاری او از 
سینما شد.

یکی از صحنه های فیلم 
بــا بــازی ماریا اشــنایدر 
فراوانــی  جنجال هــای 
آفریــد. در ایــن صحنــه 
مارلون برانــدو در نقش 
مرد میانسال به دختری 
جــوان با بازی اشــنایدر 

تجاوز می کند.
ماریا اشنایدر، برتولوچی 
را "گانگســتر" خوانــد و برانــدو را 
متهــم کرد کــه به او تجــاوز کرده 
اســت. او گفت که آخرین تانگو در 
پاریــس درس بزرگی به او داد و آن 
این بود که: "هرگز لباست را برای 
یک مرد میانسال به بهانه اینکه کار 

هنری است، درنیار".
در ویدیویــی کــه در ســال ۲٠۱٣ 
منتشــر شــد برتولوچــی اعتراف 
می کند که قباًل جزییات این صحنه 
و این که چه چیز واقعًا قرار اســت 
اتفاق بیفتد را به ماریا اشنایدر )که 
در آن موقع نوزده ســال داشــت، 
در حالی که براندو از او ســی سال 
بزرگ تــر بــود( اطالع نــداده بود 
تا به آن شــوک، شــرم و انزجاری 
دست یابد که از این صحنه و بازی 

اشنایدر نیاز داشته است.
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

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

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

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

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران 

    و مستاجران گرامی

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

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

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

زندگی... 

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... 

توهمات مثبت در زندگی
همیشــه این عقیده وجود داشت 
که هر چقدر تشخیص واقعی تری 
از خودمان داشــته باشــیم پس از 
نظــر روحــی و ذهنــی ســالم تر و 
متعادلتر هســتیم؛ اما این روزها 
یک دیدگاه روانشناسانه وجود دارد 
 Positive به نام توهمــات مثبت
Illusions  کــه مــی گویــد کمی 
فاصله گرفتن از واقعیت و حقیقت 
اگــر با حالتــی مثبت باشــد برای 

سالمت عمومی فرد مفید است.
از  خوشــبینانه  تصــوری  وقتــی 
ســالمت، توانایی، هوش و شعور 
خود داشــته باشــیم، مــی توانیم 
امیدوار باشــیم که تســلط و تاثیر 
بیشــتری بر روی خــود و محیط 

پیرامون خواهیم داشت.
نکته جالب این اســت که این نوع 
توهمات مثبت به شــکل وسیعی 
توسط همه انسانها مورد استفاده 
قــرار مــی گیــرد. از نظــر آخریــن 
تحقیقات در این زمینه، بشر به ٣ 
طریق خوشبینی های غیرواقعی از 

خود بروز می دهد:

۱-   من آدم بهتری هستم 
اغلب ما تصویر بهتری از خودمان 
داریــم. همه ما فکــر می کنیم که 
راننــده بهتــری هســتیم. والدین 
بهتری هستیم. دوست و معشوقه 

بهتــری هســتیم. مــا باور 
داریم که بــا محبت تر، 
و مســوولتر  مهربانتــر 
هستیم. این توهم شاید 

از واقعیت فاصله داشــته 
باشد ولی در طول زندگی این 

نوع نگاه باعث تالش و تطبیق 

بیشتر می شــود. توهم مثبتی که 
خیلی ها را وا می دارد دستاوردهای 

کاملتری داشته باشند.

۲-   کنترل بر اتفاقات 
این احساس که ما  توانایی کنترل 
بر اتفاقات و پدیده ها را داریم یکی 
دیگر از توهمات مثبتی است که در 
زندگی خیلی از ما نقش دارد. نمونه 
مشــهورش  بلیــط بخــت آزمایی 
است؛ وقتی که خودمان شماره ها 
را انتخاب می کنیم. در صورتی که 

کل ماجرا تصادف محض است.
ما فکر می کنیم که بهتر از دیگران 
مثاًل می توانیم با ســرطان  مبارزه 
کنیم. خیلــی از ما باور داریم که با 
سختی ها و از دست دادن عزیزان 
یا مشکالت اقتصادی بهتر  کنار می 
آییم. این تصور غیرواقعی در عمل 
باعث می شود که تحمل مان بیشتر 
شود. آماده استفاده از فرصت های 

ناگهانی باشیم 
این  چــون 

توهــم را 
داریــم 

کــه 

خودمان در ایجادش نقش داشته 
ایم.

متاسفانه توهم مثبت »کنترل بر 
اتفاقــات« در بعضی مــوارد نظیر 
بــازی قمار در کازینو و شــرکت در 
خرید و فروش ســهام، مــی تواند 
تاثیرات ناگوار ایجاد کند. ریســک 
زیــاد در فعالیت های اقتصادی به 
این دلیل که فکر می کنیم کنترل 
بیشتری بر اوضاع داریم می تواند 
باعث ورشکسته شدن و اشتباهات 

مادی جبران ناپذیری شود.

٣- خوشبینی به آینده 
توهم مثبت بــا انکار واقعیت فرق 
دارد. ذهــن بســیاری از انســانها 
فقط بخشی از واقعیت را به صورت 
مثبــت مخدوش می کنــد. مثال 
مهم در این زمینه حس خوشبینی 
بــه آینــده اســت. ایــن نــوع افراد 
منفعل نیستند و نمی نشینند که 
اتفاق خوب صــورت بگیرد. وقتی 
وضعیت بهتری را برای آینده خود 
ترســیم می کنیم در درجه اول از 
اســترس روبــرو شــدن بــا آینده 

ناگوار می کاهیم.
اســت  داده  نشــان  تحقیقــات 
افــرادی کــه احتمــال ابتــال به 
بیماری های خطرناک را داشته 
اند اگر به ســرانجام خوشبینانه 
تری اعتقاد داشتند شانس 
ابتالی شــان بــه مورد 
بدخیم بیماری، کمتر 

از بقیه بوده است.

)نویسنده ماهان 
طباطبایی(

نشانه بزرگساالنی که بچه می مانند
جالبی ما انسانها  موجــودات 

هســتیم چون اعمال و رفتارهای 
مختلــف از مــا ســر می زنــد. هم 
لحظاتی داریم سرشار از خردمندی 
و دقایقی بعد مرتکب اشــتباهات 
فاحــش مــی شــویم. هــم ترســو 
هســتیم و هم در بعضی زمینه ها 

شجاع رفتار می کنیم.
بعضی از ما انسانها به لحاظ سنی، 
بزرگســال و بالــغ هســتیم ولی از 
نظر رفتار، احساســات و خواسته 
هایــی که داریــم انــگار در دنیای 
بچگی در جا زده ایم. خصوصیات 
 the افــراد  بزرگســال نابالــغ یــا
 emotionally immature
خیلی زیاد است ولی این پنج مورد 

جزو اصلی ترین ها هستند

۱- خودخواهی 
درک ایــن واقعیــت کــه دنیــا به 
دور آدم نمــی چرخد یکــی از قدم 
های اساســی برای ورود به دنیای 
بزرگسالی اســت ولی بعضی افراد 
درســت عین یک نــوزاد عمل می 
کنند که هر موقع از روز یا شب که 
گرسنه اش می شود با همه توانایی 
که دارد نیازش را برآورده می کند.  
این نوع انســانها قدرت شکستِن 
را  شــان  نــوزادی  دوران  حبــاب 

ندارند. آنها نمی توانند بفهمند که 
دیگــر در مرکز عشــق و توجه بی 

پایان اطرافیان خود نیستند.

2- عهدشکنی
دوباره اگر برگردیــم به مثال رفتار 
کودکانه می توانیم عهدشکنی آدم 
های نابالغ مانده را به صورت آشکار 
نشــان دهیــم. یک کــودک  نمی 
تواند به درک این حقیقت آشــکار 
برســد که از خواســتنی هــا و میل 
کنونــی اش صرفنظر کند چون در 
درازمدت، به خواسته های بیشتر 
و بهتر می رســد. برای همین این 
نوع افراد، قدرت نگه داشتن قول، 
پیمان و تعهــد را ندارند. تحمل و 

صبوری ندارند

3- همیشه تقصیر دیگران است
آدمهــا  در دنیای بچگــی، اگر کار 
اشــتباهی کرده باشند می فهمند 
که تنبیه یا سرزنشی در انتظارشان 
اســت ولی به این درک نمی رسند 
که رفتارشــان ممکن است باعث 

ضرر و صدمه به دیگران شود
افــرادی که حتــی در بزرگســالی، 
مسولیت اعمال خود و تاثیرش بر 
دیگران را نمی پذیرند ناگزیرند که 
مــدام  تقصیر را به گــردن دیگران 

بیندازند.

4 –  وابستگی از سر نیاز
برای آدمهایی که از احساسات بچه 
گانــه برخوردارند، افراد دیگر فقط 
وســیله ایی برای به دســت آوردن 
نیازهای شــان هستند. دیگران را 
به شرطی دوست دارند که سرویس 
بدهنــد. آنها همیشــه و یکطرفه، 
طلبکار هستند. بزرگساالن نابالغ 
به هیچکس دل نمی بندند جز آنکه 
محتاج کمک شــان باشند. برای 
همین  وابستگی شان به دیگران از 

سر نیاز است.
این افراد باید بفهمند که دلبستگی 
شــان نوعی وابســتگی اســت و تا 
مادامی که فقط ســرویس بگیرند 

وضع شان بهتر نخواهد شد.

5- کنترلی بر روی پول شان 
ندارند.

آدم هایــی کــه بالــغ نمــی شــوند 
رفتارشــان با پول هم نسنجیده و 
بچگانه اســت. تا پول به دستشان 
مــی رســد خرجــش مــی کننــد. 
رفتارشــان حالت عکــس العملی 
دارد. اشــتباهات مالی و ریســک 
های نادرســت انجــام می دهند و 

همیشه مقروض هستند.
•

5
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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!

استخـــدام
Comac Corporation

کمپانی »کومک« برای تكمیل کادر خود  به افراد زیر نیازمند است: 

مهندس برق  |   تکنسین برق   |  مونتاژ
برای اطالعات بیشتر، لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید: 

H I R E
Comac Corporation
Comac Corporation is looking for 

the following candidates:

• Electrical Engineer  
• Electrical Technician

• General Assembly 
Please contact Amir Samimi

2-25 Bould. Maisonneuve,    Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,            |            Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303       www.comaccorporation.com
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www.atlaspizza.caApportez votre vin! 514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled

رستوران پیتزایی 
اطلس 

•   با محیطی زیبا و دلنشین 
برای پذیرایی از شما عزیزان 

•   با بیش از 3۰ منونه 
پیتزاهای متفاوت  برای 

ذائقه های ایرانی  

•   پیتزاهای خوشمزه گوشت، 
اطلس، چهار فصل 

•   انواع ساندویچ های گرم، 
همبرگر، انواع پوتین 

مخصوص کبک 

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

514-524-0-524

514

  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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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 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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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

¥°¶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

___________________
Clinique dentaire 

pédiatriqueTrottier-Nolet
1552 Rue Viel, 

Montréal, H3M 1G5
www.dentistespecialisepourenfant.com

Tel.: 514-332-1117

دکتر آیدا خانلرپور
(Dr Aida Khan)

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصص دندانپزشکی کودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال 

درخدمت هموطنان عزیز

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

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 
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اکونومیست: جهان 2۰۱9 چگونه ...   << ادامه از صفحه: 7

روزجهانی د یابت...

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

لیز سانتافه 2۰۱9 
)برای 6۰ ماه(
شروع از: 

  2۰5 دالر 
هر 2 هفته 

------
شامل تکس و فی

رضانوربخش
چه کنیم تا دیابت نگیریم؟ 

طی تحقیقاتی کــه در کانادا بر 
روی بیــش از ٧ هزار کارگر بین 
٣۵ تــا ٧۴ ســاله در مــدت ۱۲ 
صورت گرفت، نشــان می دهد 
زنانــی که در هفته ۴۵ ســاعت 
یــا بیشــتر از آن کار می کننــد، 

به نســبت زنانی که بین ٣۵ تا ۴٠ 
ساعت در هفته کار می کنند تا ۶٣ 
بیشــتر در معرض ابتــال به دیابت 

هستند. 
 فدراســیون بین المللــی دیابت و 
ســازمان بهداشت جهانی در سال 
۱۹۹۱ و در پاسخ به رشد روزافزون 
دیابت در تمامی جوامع بشری، روز 
۱۴ نوامبــر )۲٣ آبان( را به نام روز 

جهانی دیابت نامگذاری کردند.
روز،  ایــن  نام گــذاری  از  هــدف 
افزایش آگاهی از وضعیت و تشویق 
افرادی اســت که ممکن است در 
معــرض خطر ابتال به این بیماری 
قــرار گیرند. با توجــه به مطالعات 
بســیاری که بر فاکتورهای شیوه 
زندگــی مرتبط بــا دیابــت همراه 
اســت، نتایج برخــی از تحقیقات 
اخیر مــا را در انجــام تغییراتی در 
راســتای کاهش خطر ابتال به این 

بیماری کمک می کند.
•

ارتباط ساعات کاری با افزایش 
احتمال ابتالی زنان به دیابت

طی تحقیقاتی که در کانادا بر روی 
بیش از ٧ هزار کارگر بین ٣۵ تا ٧۴ 
ســاله در مدت ۱۲ صورت گرفت، 
نشان می دهد زنانی که در هفته ۴۵ 
ساعت یا بیشتر از آن کار می کنند، 
به نســبت زنانی که بین ٣۵ تا ۴٠ 
ساعت در هفته کار می کنند تا ۶٣ 
بیشــتر در معرض ابتــال به دیابت 

هستند.

البتــه در ایــن تحقیقــات هیــچ 
ارتباطی بین ساعت کاری و دیابت 

در مردان یافت نشد.
•

به اندازه کافی بخوابید
محققان کره جنوبی نیز دریافتند 
که خواب بیش از حد یا خیلی کم، 
شــما را با خطــر افزایش ســندرم 

متابولیک مواجه می کند.
یک سری مطالعه گسترده بر روی 
۱٣٣ هزار و ششــصد و هشت نفر 
که در سنین ۴٠ تا ۶۹ سال بودند 
صــورت گرفــت. در ایــن ارزیابــی 
تمامی تری گلیســیرید باال، سطح 
پایین کلسترول خوب، فشار خون 
باال و قند خون ناشتا مورد بررسی 

قرار گرفت.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد، 
مردانی که کمتر از ۶ ساعت خواب 
داشتند و مردان و زنانی که بیش از 
۱٠ ساعت خواب داشتند بیشتر در 
مقایسه با افرادی که ۶ تا ٧ ساعت 
در روز می خوابند بیشتر در معرض 
خطــر  ایجاد ســندرم متابولیک و  

ابتال به دیابت قرار دارند.
•

حتما ورزش کنید
همچنیــن یــک مطالعــه اروپایی 
نشــان داد کــه حتی در کــودکان، 
تمرینــات فیزیکی می تواند تجمع 
عوامل خطر ابتال به دیابت نوع ۲ و 
بیماری های قلبی عروقی را کاهش 
دهد و احتماال جوانی ســال متری 

را در پیش خواهند داشــت. با این 
حال، کودکانی که تحرک کمتری 
دارند با افزایش عوامل خطر ابتال 

به دیابت مواجه خواهند بود.
عــالوه بر ایــن، محققــان ایاالت 
متحــده در اوایــل ســال جــاری 
دریافتنــد که زنــان دارای ســطح 
باالیی از آمادگی قبــل از بارداری، 
۲۱ درصد کمتر در معرض ابتال به 

دیابت بارداری قرار داشتند.
•

تـــرک سیگار
تحقیقــات دیگــری در مقیاس 
وســیع  بــر روی   ۵٠٠ هــزار و 
هشــتصد و نــود و یــک نفــر از 
بزرگســاالن چینی کــه همگی 
بین ٣٠ تا ٧۹ سال سن داشتند، 

صورت گرفت.
افراد کامال سیگاری در مقایسه با 
افرادی که هرگز سیگار نکشیدند، 
بیــن ۱۵ تا ٣٠ بیشــتر در معرض 

خطر ابتال به دیابت قرار داشتند.
افرادی که هر روز سیگار می کشند 
و افــرادی کــه از نوجوانی شــروع 
بــه مصــرف دخانیــات کرده اند و 
همچنیــن افراد چاق ســیگاری با 
خطر تشدید این بیماری و خطرات 

ابتال به آن مواجه خواهند بود.
•

زندگی اجتماعی خود را تقویت 
کنید

بر اساس گزارش که در رسانه های 
فرانســه منتشر شده است،  طبق 
محققــان هلنــدی، یــک زندگــی 
اجتماعی خوب می تواند به کاهش 
خطر ابتال به دیابت نوع ۲ و پیش 
دیابت کمک کند. آنچه مشخص 
اســت، انزوای اجتماعی با دیابت 
نــوع ۲ مرتبط اســت؛ همچنین 
مطالعه جدید نیز نشــان می دهد 
که کمبود مشارکت در فعالیت های 
اجتماعی خطر ابتــال به دیابت در 

زنان را افزایش می دهد.
همچنین خطر ابتال به دیابت نوع 
۲ در مــردان و زنانی که دوســتان 
بیشتری داشته و روابط اجتماعی 
منظم تر و قوی تری دارند بســیار 

کمتر است.
منبع: فرتاک نیوز

چه بــا هــوش مصنوعــی و چه با 
شناســایی چهره، تکنولــوژی در 
همه جا به چشــم خواهــد خورد. 
شــاید، اما ســیلیکون ولــی )مهد 
فنــاوری در آمریکا( بــه غایت اوج 
خــود رســیده باشــد و غول هــای 
تکنولوژی از نظارت قانون گذاران 
امــان  در  اروپایــی  و  آمریکایــی 
نخواهند ماند. آمار های استثنایی 
در ایــن ســال توجه همــگان را به 

خود جلب خواهد کرد. 
نیمی از جهان، آنالین خواهند بود. 
تولید ناخالص داخلی هندوستان 
از تولیــد ناخالص داخلــی بریتانیا 
ســبقت خواهد گرفــت. جمعیت 

نیجریــه به ۲٠٠ میلیــون نفر بالغ 
خواهــد شــد و در آمریکا جمعیت 
افرادی که در اوایل قرن ۲۱ به بلوغ 
رســیدند، از جمعیت نسلی که در 
سال های پس از جنگ جهانی دوم 
به دنیا آمدند بیشــتر خواهد شد و 
به پرجمعیت ترین نسل آمریکایی 

بدل خواهند شد.
ســال ۲٠۱۹ ســال گیاه خــواری، 
هویت جنسیتی و شراکت مالی به 
جای ازدواج در برخی از کشــور ها 
خواهــد بــود. بــه مــدد ســازمان 
ملــل متحــد، ۲٠۱۹ همچنیــن 
ســال زبان های بومی خواهد بود. 
کســب و کار ها نیازمند آن خواهند 

شــد که بیــش از پیش نســبت به 
روند هــای اجتماعــی و تحــوالت 
سیاسی اطرافشان هوشیار باشند؛ 
و در نهایــت اینکــه از همین حاال 
نبــرد ۲٠۱۹ آغــاز شــده اســت. 
ایــن نبــرد بیــن دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و کنگره ای 
است که تحت کنترل دموکرات ها 
در آمده اســت. این جنگ، جنگی 

بسیار سخت خواهد بود. 
نشریه انگلیســی »اکونومیست« 
سال گذشته نیز با انتشار پیش بینی 
خود از جهان ســال ۲٠۱۸ آن را به 
مثابه ســال »اعصــاب خردکن« 
دانســته بود. به گــزارش این نهاد 

»اعصــاب  ســالی   ،۲٠۱۸ ســال 
خردکــن« خواهد بود. بر اســاس 
این گــزارش کــه در نوامبر ســال 
۲٠۱٧ منتشر شــد، اکونومیست 
تاکید کرد که در سال ۲٠۱۸ شاهد 
تالش مردم دنیا در راستای گریز از 
تنش های سیاسی و آشفتگی های 

تکنولوژی خواهیم بود. 
می تــوان  ســال ۲٠۱۸  در  البتــه 
نیم نگاهی به رشــد اقتصادی قابل 
قبول و رویداد های جهانی شــامل 
فوتبــال  و جام جهانــی  المپیــک 

داشت.
در گــزارش »جهــان در ۲٠۱۸« 
اکونومیســت آمــده بود: »ســال 
بســیاری  در   )۲٠۱۸( آینــده 
چالــش  همچــون  جنبه هــا  از 
هسته ای کره شمالی، گفتگو های 
»برگزیت«، اصالحــات اقتصادی 
میــان دوره ای  انتخابــات  چیــن، 
آمریکا و انتخاب ریاست جمهوری 
در برزیل و مکزیک، حیاتی خواهد 
بود. در این ســال شاهد نبرد های 
جذاب بــرای اثرگــذاری، ایده ها و 

رهبری خواهیم بود.«

در گزارش ساالنه »اکونومیست«، 
۱۲ رونــد مهم جهانی برای ســال 
۲٠۱۸ پیش بینی شده بود. یکی از 
مهم تریــن پیش بینی های گزارش 
جهان در ۲٠۱۸، تقابل مکرونیسم 

در برابر ترامپیسم بود. 
بــر ایــن اســاس در ســال ۲٠۱۸ 
شاهد دو نوع جهان بینی متفاوت 
خواهیم بود که در رقابت با یکدیگر 
قرار دارند. دونالد ترامپ با اولویت 
قرار دادن آمریکا، شــعار »نخست 
آمریکا« را در دستور کار خود قرار 

داده است. 
امانوئــل مکــرون، امــا نوعــی از 
قرارداد های اجتماعی را که منطبق 
بــا جهانی شــدن هســتند، وعده 
داده اســت، قرارداد هایــی کــه در 
کنار افزایش رقابــت و کارآفرینی از 
کارگر هایی که شــغل های خود را 
از دســت داده اند، حمایت خواهد 

کرد. 
به گزارش »اکونومیست«، مکرون 
نمونه امروزی شــده تدی روزولت 
اســبق  رئیس جمهــوری  اســت؛ 
آمریــکا که بیشــترین ســهم را در 

»عصر ترقی« داشت.
از سوی دیگر این گزارش موضوع 
گذشــت ۱٠ ســال از بحران مالی 
جهان پس از سال ۲٠٠۸ میالدی 
را مــورد توجه قــرار داد و با عنوان 
اقتصاد متوازن شده جهان در سال 

۲٠۱۸ نوشت:
۱٠ ســال پــس از بحــران مالــی 
۲٠٠۸، یک حس خوشایند فراگیر 
در اقتصــاد جهان شــروع خواهد 
شــد. گرچه برای بســیاری ســال 
۲٠۱۸ می توانــد بــه معنــای آغاز 
بهبود واقعی اقتصاد باشــد، اما در 
واقعیت ممکن است روند بهبود به 

انتهای خود رسیده باشد: 
بــه عقیــده کارشناســان، اقتصاد 
جهان تمایل دارد هر ۸ تا ۱٠ سال، 
وارد رکودی عمیق شــود. آخرین 
رکود مربوط به سال ۲٠٠۸ است. 

پرسشــی که مطرح می شــود این 
اســت که دلیل اصلی رکود بعدی 
سیاســت های  اتخــاذ  چیســت؟ 
انقباضی شــدید و ســریع توســط 

بانک های مرکزی.
روزنامه دنیای اقتصاد
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* 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 
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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

شاید دلیل خستگی تان 
میکروبی باشد!

ســندرم خســتگی مزمن بیماری اســت که پزشکان را 
ســردرگم کرده اســت و حاال معلوم شده ممکن است با 
باکتری های گوارشی فرد مرتبط باشد؛ باکتری هایی که 

به آن ها میکروبیوم روده می گویند.
تنوع کمتر

بیمارانــی که ســندرم خســتگی مزمن دارنــد، پروفایل 
گونه های باکتری روده شــان در مقایســه با افراد سالم، 

متفاوت است. 
در مطالعه ای کوچک محققان دریافتند افرادی که دچار 
سندرم خستگی مزمن هستند، تنوع گونه های باکتری 
در روده شان کمتر از بقیه است. این افراد تعداد بیشتری 
از باکتری هایی دارند که التهاب را بیشتر می کند و تعداد 
کمتــری از باکتری هایــی دارنــد که التهاب را ســرکوب 

می کند. 
یافته های جدید شواهدی ارائه دادند که این تئوری را رد 
کرد که ســندرم خســتگی مزمن در اصل روحی و روانی 
است. سال های سال همه فکر می کردند سندرم خستگی 
مزمن صرفًا یک بیماری روحی است و با مشاوره برطرف 
می شود. هر چند هنوز علت دقیق این بیماری شناخته 
نشده اما این تیم تحقیقاتی، اختالل بیولوژیکی دیگری 
نیز پیدا کردند. همه ی افرادی که سندرم خستگی مزمن 
دارند، میکروبیوم شان مشکل دار نیست. چون بعضی از 

افراد مورد آزمایش، میکروبیوم نسبتًا نرمالی داشتند.
شاخص های التهابی

افراد زیادی دچار ســندرم خســتگی مزمن هســتند اما 
طبق آمار مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ها، تنها ۲٠ 

درصد از آن ها تشخیص داده می شوند. 
عالئم این بیماری عبارتند از: خستگی آشفته کننده که 
استراحت کمکی به آن نمی کند، خوابی که انرژی بخش 
نیست، احساس رخوت، عضله و مفصل درد، سردرد و 

مشکالت گوارشی مانند سندرم روده تحریک پذیر.
 در مطالعه ی انجام شده، محققان ۴۸ فرد دچار سندرم 
خستگی مزمن و ٣۹ فرد سالم )به عنوان گروه کنترل( 

را مورد آزمایش قرار دادند.
 از همــه ی آن هــا آزمایش خون و نمونــه مدفوع گرفته 
 DNA شــد. محققان، نمونه های مدفــوع را از جهت

باکتریایی آزمایش کردند.
در بیماران دچار ســندرم خســتگی مزمن، دانشمندان 
دریافتند پروفایل میکروبیــوم آن ها تنوع کمتری دارد. 
این مشابه چیزی بود که در افراد دچار مشکالت گوارشی 

مانند بیماری کرون و کولیت زخمی روده دیده شد. 
اگر بیماران دچار سندرم خستگی مزمن، باکتری های 
گوارشــی متنوعی نداشته باشند، دچار مشکل خواهند 

شد. 
محققان شاخص های التهابی را در نمونه خون های افراد 
دچار سندرم خستگی مزمن نیز پیدا کردند که احتمااًل 
به دلیل نشت روده ناشی از مشکالت روده ای است که 
اجازه می دهد باکتری ها وارد خون شــوند. باکتری های 
موجود در خــون می توانند واکنش ایمنی ایجاد کرده و 

عالئم را تشدید کنند. 
ضمنــًا تحقیق جدید مطالعه ی دیگری اســت که ثابت 
می کند ســندرم خســتگی مزمــن، یک بیمــاری روانی 

نیست.
بهبود محیط روده

تحقیقات و پژوهش های فراوان مربوط به بیماری های 
گوناگون روی چیزی متمرکز شده اند که کارشناسان به 
آن محور مغز – روده می گویند. میکروبیوم روده می تواند 
با اضطراب، افسردگی، اوتیسم و سایر بیماری ها مرتبط 
باشد. بنابراین رژیم غذایی می تواند یکی از راه های کمک 

به تسکین عالئم باشد.
اغلب به بیماران مصرف پروبیوتیک ها توصیه می شود. 
پروبیوتیک ها، غذاها یا مکمل هایی هســتند که دارای 
باکتری های مفید زنده بوده و می توانند ســالمت روده 
را بــا بهبــود محیــط آن تقویت کننــد. اما هنــوز برای 
تصمیم گیــری قطعــی زود اســت. ما هنــوز نمی دانیم 
پروبیوتیک ها واقعًا کمک می کنند یا نه و نیاز به تحقیقات 

بیشتری داریم.



24 24PAIVAND: Vol. 25  no.1400  Dec. 01, 2018             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1400 10  آذر 1397 

سالمت ... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
Kisangani،مقیم کبک. 
ataansari@videotron.ca

قرص سیالیس برای درمان ناتوانی جنسی و 
بزرگی پروستات

قرص ســیالیس )Tadalafil( از 
اعضــای گــروه داروهایــی 
اســت کــه بــرای درمــان 
بدکاری )کم کاری( نعوظ 
در رابطــه جنســی بــه کار 
مــی رود. اثر آن زیاد کردن 
جریان خون در آلت مردانه 
در هنــگام تحریک شــدن 
برای رابطه جنســی است، 

ولی میل جنسی را زیاد نمی کند. 
از این دارو برای درمان ســیمپتوم 
های بــزرگ شــدن خــوش خیم 
پروستات در مردانی که پروستات 
آنهــا بزرگتــر از حد طبیعی شــده 
هــم اســتفاده مــی شــود و باعث 
آرامش بعضی از سیمپتوم ها مثل 
تکــرر ادرار، ادرار کردن دردناک و 
احساس خالی نشدن کامل مثانه 

می شود.
ایــن دارو با نــام هــای مختلف و 
اشکال مختلف بســته بندی ارائه 
می شــود. یــک مارک مشــخص 
این دارو شــاید در تمام اشکال آن 
ارائه نشــود و برای تمام مشکالت 
مربوطه موثر واقع نشود، و بعضی 
از انــواع آن بــرای مســائلی که در 
این مقالــه درباره اش صحبت می 
کنیم به کار نمی رود و امکان دارد 
که پزشــک شــما این دارو را برای 
درمان بیمــاری دیگری که در این 
بحث وجود ندارد تجویز کند. اگر 
شــک دارید که چرا این دارو برای 
شــما تجویز شــده با پزشک خود 
مشــورت کنید و بدون مشورت با 
او به هیچ وجه دارو را قطع نکنید.

ایــن دارو را بــه هیچ کس ندهید، 
حتی اگر از همین سیمپتوم هایی 
که شما دارید رنج می برد، زیرا این 
دارو می تواند به ســالمتی کسانی 
کــه دارو  برایشــان تجویز نشــده 

لطمه زند.
چگونه باید این دارو را مصرف 

کرد
بــرای درمــان کــم کاری نعــوظ 
معمــوال دوز پیشــنهاد شــده ۲٠ 
میلی گرم حداقل سی دقیقه قبل از 

فعالیت های جنسی است. 
این دارو موثر بودنش را سی دقیقه 
پــس از مصرف قرص ثابت کرده و 
اثرش تا ٣۶ ســاعت بعد از مصرف 
اســت. بــه علت این که مــدت اثر 
دارو در همــه اشــخاص یکســان 
نیست مصرف کننده پس از چند 
بــار مصرف در زمان های مختلف 

می تواند بفهمد که پس از چه مدت 
به حداکثر استفاده از دارو 
می رســد. حداکثر میزان 
مصرف این دارو یک قرص 

در روز است.

مصرف یک بار در روز
معموال دوز پیشنهاد شده 
۵ میلی گرم یک بار در روز 
و تقریبــا در همــان موقــع هر روز 
بدون توجه به زمان رابطه مقاربتی 
است. میزان داروی مصرفی روزانه 
را پزشک شما در صورت لزوم می 

تواند کمتر کند.
تاداالفیل را می شود همراه با غذا یا 

بدون آن مصرف کرد.
بــرای درمان بزرگ شــدن خوش 
خیم پروســتات یا بدکاری نعوظی 
همراه با آن دوز معمولی پیشنهاد 
شــده ۵ میلی گرم یک بــار در روز 
تقریبا همان موقع هر روز. عوامل 
مختلفــی مثــل وزن، ســالمتی و 
مصرف داروهای دیگر میزان واقعی 
مورد لزوم هر شخص را تعیین می 
کند. اگر پزشک شما مقدار دیگری 
به غیر از آنچــه در این مقاله گفته 
می شــود تجویز کرد میــزان آن را 

بدون مشورت با او تغییر ندهید.
بسیار مهم است که این دارو طبق 
مقدار تجویز شــده توسط پزشک 
مصرف شود. اگر می خواهید دوز 
قــوی تری مصرف کنیــد حتما با 

پزشک مشورت کنید.
این دارو را دور از دسترس کودکان 
در گرمــای بیــن ۱۵ تــا ٣٠ درجه 

سانتی گراد نگهداری کنید.
ایــن دارو را در توالــت یا ســایر آب 
هــای مصــرف شــده و در زبالــه 
نیاندازید. از داروســاز بپرســید که 
چگونــه داروهای غیر الزم یا تاریخ 
مصــرف گذشــته را دور بریزیــد. 
معمواًل داروخانــه ها در اینجا این 

داروها را قبول می کنند.
این دارو به صورت زیر ارائه 

می شود:
ـ ۲/۵ میلــی گــرم بــرای مصرف 

روزانه یکبار در روز
قــرص های زرد نارنجی به شــکل 
بــادام کــه روی آن نوشــته شــده 
C۲۱/۲ حــاوی ۲/۵ میلــی گرم 
تاداالفیــل و مــواد غیــر دارویــی 

دیگری است.
ـ ۵ میلی گــرم برای مصرف روزانه 

یکبار در روز

قرص هــای زرد رنگ به شــکل 
 C۵ بادام که روی آن نوشته شده
حاوی ۵ میلی گــرم دارو و مواد 

غیر دارویی است.
ـ ۱٠ میلــی گــرم بــرای مصرف 

مورد لزوم
قرص های زرد رنگ بادامی شکل 
که رویش نوشــته شــده C۱٠ و 
حاوی ۱٠ میلی گرم تاداالفیل و 

مواد غیر دارویی است.
ـ ۲٠ میلــی گــرم بــرای مصرف 

مورد لزوم
قــرص هــای زرد رنــگ بادامــی 
 C۲شکل که رویش نوشته شده ٠
حاوی ۲٠ میلی گــرم تاداالفیل و 

مواد غیر دارویی است.

در چه مواردی نباید این دارو 
مصرف شود

ـ اگر نســبت به تاداالفیــل یا مواد 
غیر دارویی همراه آن آلرژی وجود 

دارد.
ـ اگر ســابقه از دست دادن بینایی 
بر اثر یک بیماری چشــمی وجود 

داشته.
ـ اگــر داروی Riociguat مصرف 

می کنید.
ـ اگر در عرض ۴۸ ســاعت گذشته 
از داروهایی که مــواد نیتره به هر 
صورت مثل قرص، اسپری، تمبر 
پوســتی، زیر زبانی مصــرف کرده 
اید. مواد نیتره مثل تتروگلیسرین 
و مواد دارویی شــبیه آن که برای 
آرامــش دردهای قفســه ســینه و 
آنژیــن دوپواترین بــه کار می روند 
و معمــوال بــه آن Poppers مــی 
گویند. مصــرف این داروها همراه 
با سیالیس می تواند باعث سقوط 
ناگهانی فشار خون سرخرگی و در 
نتیجه سرگیجه، سنکوپ، حمله 

قلبی و سکته مغزی شود.
اگر مطمئن نیستید که داروهایی 
که مصــرف می کنید مــواد نیتره 
دارنــد یــا نــه حتمــا با پزشــک یا 

داروساز مشورت کنید.

آثار ناخواسته ثانویه این دارو 
کدامند

بســیاری از داروها مــی توانند آثار 
ثانویه ناخواســته تولید کنند. یک 
اثر ناخواســته ثانویه جواب به یک 
دارو بــا دوز نرمال آن اســت و می 
تواند سبک یا خطرناک، موقتی یا 
دائمی باشــد. آثار ثانویه ناخواسته 
که در زیر به آن می پردازیم در همه 
مصرف کنندگان دیده نمی شوند. 
کمتــر از یــک درصــد از مصــرف 
کنندگان دچار آثار ناخواسته ثانویه 
زیر شده اند که اکثر آنها درمان می 
شــوند و بعضی از آنها هم خود به 
خــود بر اثر مرور زمــان از بین می 

روند.
اگر احساس می کنید که دچار آثار 
ثانویه شــده اید پزشک یا داروساز 
می توانند راهنمایــی های الزم را 
به شما بدهند. این آثار عبارتند از:

ـ گر گرفتگی در صورت

ـ گرفتگی بینی
ـ ناراحتــی در شــکم پــس از غــذا 

خوردن و اشکال در هضم آن
ـ درد در پشت

ـ سردرد
ـ احساس سختی عضالت

اثــر آثار ناخواســته کــه در زیر می 
آوریــم اغلب دیده نمی شــوند ولی 
اگر دیده شدند و به پزشک مراجعه 
کردید و درمان نشــدید می توانند 
مشکالت جدی و خطرناک تولید 
کنند. در مواقع آثار ناخواســته زیر 
بالفاصله با پزشک مشورت کنید. 

ـ درد چشم
ـ تورم پلک

ـ باال رفتن فشار خون سرخرگی
ـ سرگیجه

ـ قرمزی چشم

در موارد زیر بالفاصله مصرف دارو 
را قطــع کــرده و فورًا بــه اورژانس 

بیمارستان مراجعه کنید:
ـ اگر یک مشکل بینایی پیدا کردید 
مخصوصا از دســت دادن کامل یا 

ناکامل بینایی
ـ وجود نعوظ طوالنی )بیشتر از ۴ 

ساعت( و دردناک
ـ یک بیماری قلبی تشخیص داده 
شــده و تولید درد در قفسه سینه، 
ضربــان نامرتب قلب، تنگی نفس 

در هنگام فعالیت های جنسی
ـ از دست دادن شنوایی

ـ عکــس العمل آلرژیک مثل کهیر 
زدن پوست، خارش، تنگی نفس، 
سرخ شدن صورت، تورم لب ها یا 

گلو
ـ فراموشی ناگهانی

بعضی افراد ممکن اســت عوارض 
ناخواســته دیگری به غیــر از آنچه 
گفته شــد داشــته باشــند. اگر در 
مدتــی که ایــن دارو را مصرف می 
کنید دچــار هر عارضــه ی نگران 
کننده ای شــدید با پزشک تماس 

بگیرید.

آیا باید مواظب مسائل دیگری 
هم با مصرف این دارو بود؟

به طــور کلــی قبل از مصــرف هر 
دارویی از پزشــک بپرسید که این 
دارو چه مشکالتی می تواند تولید 
کند. اگر داروی دیگری هم مصرف 
می کنید آیــا داروی جدید بر روی 
آن موثر اســت یا نه، و چه آثاری بر 
روی سالمتی شما می تواند داشته 
باشــد. خانم ها باید از بــارداری یا 
شــیر دادن پزشک را مطلع کنند. 
این عوامل می توانند بر روی نحوه 
اســتفاده از دارو یا عدم استفاده از 

آن موثر باشند.
• الکل: مصرف الکل قدرت نعوظ 
را کم می کند و باعث پایین آمدن 
موقتی فشــار خون ســرخرگی می 
شــود و این سقوط فشار می تواند 
باعث تولید ســرگیجه یا سنکوپ 

بشود.
• ناهنجــاری آلــت مردانه: مانند 
سایر داروهایی که برای کم کاری 
نعوظ بــه کار می روند، مردانی که 
دچار ناهنجــاری آناتومیک مانند 
فیروز در مجاری، یا کجی در هنگام 
نعــوظ )زاویه دار بودن آن(، یا یک 
 Peyronie تــدول بر اثر بیمــاری
هســتند بایــد تحت نظر پزشــکی 
باشــند. اگــر شــخصی دچــار این 

مسائل است باید با پزشک درباره 
ایــن که این دارو چه اثراتی بر روی 
مشــکل او می تواند داشته باشد و 
آیــا باید تحت نظر باشــد و میزان 
مصرف دارو و اثر آن مشورت کند.
• نعوظ طوالنی: اگر شخص دچار 
نعوظ طوالنی بیشــتر از ۴ ساعت 
شــد با این که کم دیده می شــود 
باید هر چه زودتر تحت درمان قرار 
بگیرد، زیرا اگر این مشــکل سریع 
درمان نشــود باعــث صدمه دیدن 
نســوج آلت شــده و شخص دیگر 
هیچ وقت نمی تواند نعوظ داشته 

باشد.
اگر دچار بیماری لوسمی هستید 
حتما پزشک را مطلع سازید، زیرا 
ایــن بیمــاری می توانــد از عوامل 

تولید کننده نعوظ طوالنی باشد.
• فعالیــت های کبــدی: بیماری 
های کبدی یا کــم کاری کبد می 
تواند باعث باال رفتــن میزان دارو 
در بدن بشود و در نتیجه تولید آثار 
ثانویه ناخواسته بکند، اشخاصی که 
دچار این عوارض هســتند ممکن 
اســت احتیاج به میــزان کمتری 
از دارو را داشــته باشــند و مصرف 
روزانه آن تجویز نمی شــود و نباید 
بیشــتر از ســه بــار در هفتــه از آن 
اســتفاده کرد. مگر این که پزشک 
مصرف روزانه ۵ میلی گرم یا کمتر 

را تجویز کند.
• فعالیت هــای کلیوی: بیماری 
هــای کلیوی و کــم کاری کلیوی 
باعــث باالرفتن میزان این دارو در 
بدن می شود و تولید آثار ثانویه می 

کند و مردانی کــه دچار این 
بیمــاری ها هســتند باید 



25 25PAIVAND: Vol. 25  no.1400  Dec. 01, 2018             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1400 10 آذر 1397 

صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

تحلیل... 

میزان کمتــری از این 
دارو را مصــرف کنند 
و اســتفاده روزانــه از آن 
برای مســائل جنســی تجویز نمی 

شود. 
• آب گــرپ فــروت: آب این میوه 
باعث بــاال رفتــن میــزان دارو در 
خون می شــود پــس در مدتی که 
ایــن دارو را مصــرف مــی کنید از 

نوشیدن آن بپرهیزید.
• بیماری های قلبیـ  عروقی: اگر 
دچار یکی از مســائل زیر هســتید 
قبل از استفاده از این دارو پزشک 

شما باید از آن مطلع باشد:
ـ اگــر دچــار یــک بیمــاری قلبی 

هستید یا قبال بوده اید.
ـ اگر ســابقه حمالت قلبی داشته 

اید.
ـ اگر قبال دچار سکته مغزی شده 

اید.

ـ اگر دچا رآنژین هستید )دردهای 
قفسه سینه که بر اثر گردش خون 
ناکافی در عضالت قلب تولید می 

شود(
ـ اگر هنگام رابطه جنسی دچار درد 

در قفسه سینه شده اید.
ـ اگر ضربان قلــب نامرتب کنترل 

نشده دارید.
ـ اگــر دچار فشــار خون ســرخرگی 

پایین هستید.
ـ اگر دچار فشار خون سرخرگی باال 

و کنترل نشده هستید.
اگر در هنگام رابطه جنســی دچار 
درد در قفســه ســینه، سرگیجه یا 
ضعــف شــدید یــا حالت تهــوع یا 
مشکالت شنوایی شدید بالفاصله 
فعالیت را قطع و استراحت کنید و 

آمبوالنس خبر کنید.
جوانــان کمتر از ۱۸ ســال نباید از 

این دارو استفاده کنند.

در نظر داشته باشــید که این دارو 
با ۴۸ داروی دیگر ناسازگاری دارد 
پس پزشک یا داروساز را در جریان 
تمــام داروهایــی که مصــرف می 

کنید بگذارید. 
پزشک شما باید از همه داروهایی 
کــه مصــرف می کنیــد اعــم از با 
نســخه و بــدون نســخه و همین 
طور داروهای طبیعــی و گیاهی و 
ویتامیــن ها و مــواد معدنی که به 
عنــوان مکمل مصرف می کنید و 
کافئین و الکل و نیکوتین و ســایر 
مــواد مخــدر که مــورد اســتفاده 
شماســت مطلع باشــد تــا بتواند 
تاثیرات آنها را بر روی هم حساب 
کرده و میزان داروهای شما را کم 
و زیــاد کند تا ایــن دارو موثر واقع 
شــود و آثــار ناخواســته اش تحت 

کنترل باشد.
•

»دنیا جای خیلی خطرناکی است!«
دونالد ترامپ، قتل جمال خاشقجی و... ایران

 Le monde est un endroit“
 · ”! très dangereux

»دنیــا جــای خیلــی خطرناکــی 
است!«. چند نکته درباره اظهارات 
دونالــد ترامپ درمورد قتل جمال 
خاشــقجی؛ درحالی که محمد بن 
ســلمان ولیعهد عربستان سعدی 
قصد دارد در پایان ماه نوامبر برای 
شــرکت در نشســت گــروه ۲٠ به 

بوئنوس آیرس آرژانتین برود.
-----------

آلن گرش 
ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

۲۲ نوامبر -دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا بیانیه ای درمورد 
قتــل جمــال خاشــقجی، روزنامه 
نگار منتشــر کرده است. عیب کار 
این بیانیه از آنجا بیشــتر می شود 
که نشــریه واشنگتن پست پیشتر 
اطالعاتی افشــاء کرده بــود که به 
موجب آنها سی آی ای )CIA( به 
دست داشــتن محمد بن سلمان 
)MBS( ولیعهد ســعودی در این 
جنایت باور داشــت و این امر همه 
اطالعات منتشر شده توسط ترکیه 

را نیز تائید می کرد. 
متن بیانیه آقای ترامپ برای خود 

حکایتی است. 
درمورد چگونگی توصیف آن جای 
تردیــد اســت: وقاحــت، پررویی، 
پشــت کردن به حقیقت، ولی یک 
چیــز یقیــن اســت؛ این مــوردی 
ماندگار در تاریخ دیپلوماسی خواهد 

بود.
نخست به عنوان بیانیه بپردازیم: 

»دنیــا جــای خیلــی خطرناکــی 
است!« از همان آغاز با نیت تغییر 
جای مســئله که نه قتل وحشیانه 
خاشــقجی، بلکــه... ایران اســت 

انجام شده. 
بــه عــالوه، انتقادهای تنــد و تیز 
رئیس جمهــوری آمریکا نیز علیه 

این کشور است: 
»ایران مسئول یک جنگ خونین 
نیابتــی در یمــن علیه عربســتان 

سعودی اســت، می کوشد تالش 
های شکننده عراق برای برقراری 
دموکراســی را بی اثــر کند، از گروه 
تروریســت حــزب اللــه در لبنــان 
حمایــت مــی کند، از بشــار اســد 
دیکتاتــور در ســوریه )که میلیون 
ها تن از شهروندان خود را کشته( 
پشــتیبانی مــی نماید و بســیاری 
کارهای دیگر ]انجام داده اســت[. 
بر همیــن روال، ]حکومت[ ایران 
تعــداد زیــادی آمریکایــی و بــی 
گناهــان دیگــر را در خــاور میانــه 
کشته، آشکارا و با صدای بلند فریاد 

می زند: 
“مرگ بــر آمریــکا!” و “مــرگ بر 
اســرائیل!” و “نخســتین حامــی 

تروریسم درجهان” است«.
می توان واقعیت هایی را یادآوری 
کــرد که بــه نظر مــی آیــد رئیس 
جمهــوری آمریکا فرامــوش کرده 

است: 
- که عربســتان ســعودی بود که 

جنگ علیه یمن را آغاز کرد؛ 
- کــه مداخله نظامــی آمریکا در 
عراق بود که این کشور را دچار بی 

ثباتی کرد؛ 
- کــه اگر ایرانی ها آمریکایی ها را 
کشته اند، آمریکایی ها نیز جنگی 
دائمــی علیــه ایــن کشــور بــه راه 

انداخته اند؛ 
- کــه این تنها آمریکا و اســرائیل 
هســتند که ایــران را »نخســتین 
حامی تروریسم در دنیا« می دانند 

و... 
اما ما می دانیم که رئیس جمهوری 
تاریــخ  کارشــناس  نــه  آمریــکا 
منطقه اســت و نه یک متخصص 
ژئوپولیتیک. با این همه می توان 

بر روی یک نکته تاکید کرد: 
در زمانــی کــه ترامپ می کوشــد 
دنیــای عــرب و اســرائیل را علیه 
ایــران، بــه عنــوان کشــوری کــه 
نماد »ّشــر« است بسیج کند، به 
دشواری می تواند با تائید سیاست 
ســعودی »برتــری اخالقی« خود 

به دشمن  نسبت 
را نشان دهد. 

این درحالی است 
که او مــی داند که 
روی  توانــد  مــی 
نزدیــک  محافــل 
در  اســرائیل  بــه 

واشــنگتن و دولت 
تل آویو که از دوماه پیش 
با قاطعیت از محمد بن 
پشتیبانی کرده  سلمان 

اند حساب کند.
ایــن درحالی اســت که 
او این کار را در سراســر 
بیانیه می کند و برخالف 
همــه شــواهد، تاکیــد 
می کنــد که عربســتان 

ســعودی »درصورتی که ایرانی ها 
بپذیرنــد که یمن را تــرک کنند با 
میل از این کشــور عقب نشــینی 
خواهد کــرد«. مکثــی طوالنی بر 
روی ایــن دروغ ضــروری اســت. 
شــرح شــیوه ای کــه عربســتان 
ســعودی و متحدانش این جنگ 
تجاوزگرانه را آغاز کردند و موجب 
ویرانی کشــور، هــدف قرارگرفتن 
غیرنظامیان و به قحطی کشاندن 
مردم شدند ضرورتی ندارد. گفتن 
این نیز فایده ای ندارد که دخالت 
واقعــی ولــی محدود ایرانــی ها در 
جنگ یمن درپاسخ به این مداخله 
نظامی و به خواســت حوثی هایی 
بود که در جســتجوی یک متحد 

بودند.
ولی ترامــپ خــود را »واقع بین« 
و نگــران منافع اقتصــادی ایاالت 
متحده نشــان می دهــد. او براین 
امــر تاکید می ورزد که عربســتان 
سعودی، پس از دیدار سال ۲٠۱٧ 
وی از آن کشــور، پذیرفته که ٤٥٠ 
میلیــارد دالر )٣۹٥ میلیارد یورو( 
محصــوالت آمریکایــی بخــرد که 
۱۱٠ میلیــارد دالر )۹٦ میلیــارد 
یورو( آن تسلیحات نظامی است. 
امــا در همه این ارقام اغراق شــده 

و مطبوعــات آمریکا 
بارها این امر را نشان 
داده انــد. ایــن رقم 
شــامل قراردادهایی 
اســت کــه در زمان 
جمهــوری  ریاســت 
اوبامــا به عنوان یک 
امضاء  توافق ســاده 

شده بوده است. 
همچنیــن، ترامــپ 
درمورد تعداد شــغل هایــی که از 
این ممر برای ایاالت متحده ایجاد 
می شــود نیــز اغراق مــی کند و تا 
یک میلیون شــغل پیــش می رود 
درصورتی که کل صنایع تسلیحاتی 
آمریــکا شــامل ٤٠٠ هــزار شــغل 
است. خبری جعلی چنان که خود 

ترامپ می گوید. 
حتی اگر این ارقام درست باشد، آیا 
حمایت بی قید و شرط از ریاض را 

توجیه می کند؟

»کشور ما این جنایت را تائید 
منی کند«

این پرمعنا است که در همان روزی 
که ترامپ این اظهارات را می کرد 
»دیدبان حقوق بشــر« طی بیانیه 
ای افشــاء کرد که ســعودی هایی 
که اخیرا بازداشت شده اند شکنجه 
تحت شکنجه قرار گرفته اند. کاری 
کــه در عربســتان ســعودی امری 
رایج اســت. همه اینها تا زمانی که 
عربســتان ســعودی »متحد ما« 
علیه ایران - کشــوری که رئیس 
جمهــوری آمریکا تصمیــم گرفته 
علیه آن اعالن جنگ کند – است 
اهمیتی نــدارد. چنــان که رئیس 
جمهوری فرانکلن روزولت درباره 
دیکتاتــور  ســوموزا،  آناستاســیو 

نیکاراگوئه می گفت: 
»ممکن اســت او یک مــادر ج... 
باشــد، امــا مــادر ج... خودمــان 
است« و حمایت ایاالت متحده از 

رژیم شاه نیز از یاد نرفته است.
در چنین چشــم اندازی اســت که 
ترامپ جنایت علیه خاشــقجی را 

تحلیل می کند: 

»کشور ما آن را تایید نمی کند«. 
تاییــد نمی کنــد؟ بــرای محکوم 
کردن عبارت ضعیفی است و درپی 
آن اتهامات ریاض علیه خاشقجی 
را تکــرار مــی کنــد کــه »دشــمن 
اخــوان  »عضــو  و  حکومــت« 

المسلمین« بوده است. 
دروغ هایــی کــه برای بــی اهیت 
نشان دادن جنایت گفته می شود 
و مســئولیت این جنایت به عهده 
کیست؟ اینجا دیگر رعایت اخالق 

به اوج می رسد: 
»سلطان سلمان و ولیعهد محمد 
بن ســلمان قویــا برنامــه ریزی و 
اجرای قتل آقای خاشقجی را تائید 
کرده اند. دســتگاه هــای امنیتی 
مــا همه اطالعــات را بررســی می 
کنند. به خوبی این احتمال هست 
که این رویــداد غم انگیز با آگاهی 
ولیعهد انجام شــده باشــد و شاید 

هم این طور نباشد!«.
ایــن گفته بــه خاطر آن اســت که 
ترامپ نمی تواند منکر آنچه شــود 
که در مطبوعات ایاالت متحده درز 

پیدا کرده است: 
ســی آی ای به مســئولیت محمد 
بن ســلمان بــاور دارد ولی رئیس 
جمهوری آمریکا آن را مســئله ای 
می داند که نباید روابط با عربستان 

سعودی را تهدید کند: 
»آنهــا در مبــارزه خیلــی مهــم ما 
علیه ایــران متحدی بــزرگ بوده 
اند. ایاالت متحده قصد دارد برای 
دفاع از منافع کشــورمان شــریک 
ناگسســتنی عربســتان سعودی، 
اسرائیل و دیگر متحدان در منطقه 
باقــی بماند. هدف عمده ما حذف 
کامل تهدید تروریســم درسراســر 
دنیا است« و ترامپ به این بسنده 
خواهــد کرد که چنــد کارمند دون 
پایه معرفی شــده توسط ریاض که 
جرمشان پیروی از دستورات بوده 

مجازات شوند.

محمد بن سلمان در نشست 
گروه ٢٠

آیا کنگره آمریکا از این تائید مطلق 

پادشــاهی  از  جمهــوری  رئیــس 
ســعودی پیــروی خواهــد کــرد؟ 
ترامپ از پیش هرگونه پیشنهادی 
که »با امنیت و ایمنی کامل آمریکا 
تجانس نداشته باشد« را رد کرده و 
می افزاید؛ به ویژه آن که عربستان 
ســعودی کامــال پذیــرای »پائین 
نگهداشــتن قیمت نفت در سطح 
معقول« بــوده و نتیجه می گیرد 

که: 
»مــن قصد دارم مراقب باشــم در 
دنیایی که خیلی خطرناک است، 
ایــاالت متحده از منافع خود دفاع 
کنــد و با قدرت با کشــورهایی که 
مــی خواهند بــه ما آســیب بزنند 
مقابله کند. به عبارت ســاده، این 
مفهوم “نخست آمریکا” است!«. 

امــا، آیــا حتــی از دیــدگاه رئــال 
پولیتیکــی کــه الف آن زده مــی 
شود، این محاسبه درست است؟ 
محمد بن ســلمان در چند سالی 
که قدرت را در دست دارد، جنگی 
فاجعه بــار در یمن به راه انداخته؛ 
با قطر بحران ایجاد کرده؛ نخست 
وزیــر لبنــان را ربــوده و صدها تن 
از مســئوالن ســعودی را بــه جرم 
ایــن که کامــال به او وفــادار نبوده 
اند بازداشــت کــرده ) و بی تردید 
مورد بدرفتاری جسمانی قرارداده( 
و درحد گسترده به بازداشت همه 
مخالفــان پرداخته اســت. آیا این 
شاهزاده آشــفته حال و حیران به 
راستی متحدی قابل اعتماد برای 

ایاالت متحده است؟ 
در ایاالت متحده بسیاری، از جمله 
در محافــل نظامــی و اطالعاتــی، 

دراین مورد تردید دارند.
پــس از این بیانیه ترامپ، می باید 
با دقت متوجه واکنش دولت های 
اروپایی بود. درحالی که بسیاری از 
کشــورها قصد خود درمورد توقف 
تحویل سالح به عربستان سعودی 
را اعــالم کرده اند، فرانســه به این 
کار ادامــه مــی دهــد، درحالی که 
همه چیز حاکی از آن است که این 
سالح ها در جنگ علیه یمن به کار 
می رود. به نظر می آید که پاریس از 
هم اکنــون آماده ورق زدن صفحه 
و ادامه مشــارکت با کشوری است 
که سیاســت آن آتش افــروزی در 
منطقه است. نخستین آزمون این 
امر نشســت گروه ۲٠ در بوئنوس 
آیرس آرژانتیــن )٣٠ نوامبر و اول 
دسامبر( است که ولیعهد سعودی 
پس از حمایت مطلق ترامپ اعالم 
کرده که در آن شرکت خواهد کرد. 
آیــا امانوئل ماکــرون می پذیرد که 

دست او را بفشارد؟
•

منت بیانیه آقای 
ترامپ برای 
خود حکایتی 

است: وقاحت، 
پررویی، 

پشت کردن به 
حقیقت...
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واکســن آنفلوانــزا شــما را بــه این 
بیماری دچار نخواهــد کرد اما این 
توانایــی را دارد که حس بدی را به 
شما تحمیل کند. در اینجا علت را 
به شــما خواهیم گفت، با ما همراه 

باشید...
طبق گفته مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها، واکسن آنفلوانزا شما را 
به ویروس آنفلوانزا مبتال نمی سازد. 
با این حال ممکن است افرادی که 
این واکسن را دریافت می کنند درد 
عضالنی، تب و تهوع داشته باشند.

بهتر است این واکسن را در اواسط 
ماه آبان تا اواســط مــاه آذر دریافت 
نمایید، اما دریافــت آن در دی ماه 

نیز می تواند سودمند باشد.
بســیاری از مردم به اشتباه اعتقاد 
دارند که دریافت این واکسن باعث 
می شــود به آنفوالنزا دچــار گردند. 
در واقــع، ایــن یکــی از بزرگ ترین 
افســانه های مربــوط بــه واکســن 
آنفلوانــزا اســت. در واقــع، طبــق 
یــک مطالعــه بــر روی ۱٠٠٠ فرد 
دریافت کننــده ایــن واکســن، ۴٣ 
درصــد معتقــد بودند که واکســن 
آنفوالنزا می توانــد منجر به ابتالی 

آنان به این ویروس شود.
این واکســن، ویروس کشته شــده 
آنفلوانــزا اســت کــه فقــط ترکیبی 
از نیمــی از ویروس هــای آنفلوانــزا 
می باشد که سیستم ایمنی بدن باید 
در برابر آن ها پاسخ بدهد. همچنین 
این واکسن به عضله وارد می شود و 
این قسمت از بدن راهی نیست که 
ویروس  ایــن 

بتواند فرد را بیمار کند. بنابراین این 
امکان پذیر نیست که با دریافت این 

واکسن به آنفلوانزا مبتال شوید.
با ایــن وجود ممکن اســت پس از 
دریافــت ایــن واکســن عالئمــی را 
تجربه کنیــد که شــبیه عالئم این 

ویروس باشند.
بــا توجــه بــه گفتــه مرکــز کنترل 
آنفلوانــزای  واکســن  بیماری هــا، 
ســال های ۲٠۱۸ تــا ۲٠۱۹ دارای 

عوارض جانبی زیر هستند: 
* تورم، قرمزی یا درد در نزدیکی 

محل تزریق
* سردرد

* تب
* حالت تهوع

* درد عضالت
اکثر مــردم در محل تلقیح قرمزی 
و درد کمــی را تجربــه می کننــد. 
این عالئم طبیعی اســت و به علت 
واکنــش سیســتم ایمنــی در ایــن 

قسمت از بدن است.
•

این عوارض جانبی چقدر رایج 
است؟

تقریبًا ۲٣ درصد از کسانی که واکسن 
H۱N۱ را دریافت کرده اند، درد یا 

کمردرد عمومی را گزارش کردند.
تزریــق، یــک روش ســنتی بــرای 
واکسیناســیون اســت، اما ممکن 
 FluMist است برخی افراد واکسن
را کــه توســط یــک اســپری بینی 

استفاده می شود، انتخاب کنند.
 

 FluMist عوارض جانبی واکسن
عبارتند از: 

احتقان   *

بینی
* تب

* گلودرد
* درد عضالنی

* خستگی
* سرفه

* استفراغ
از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز 
بیماری هــا هیــچ روش خاصــی را 
بــرای دریافت این واکســن توصیه 
نمی کند. اما توصیــه می کند افراد 
باردار، افراد کوچک تر از دو ســال، 
افراد باالی ۵٠ ســال، افــراد دارای 
سیســتم ایمنی ضعیــف و کودکان 
 FluMist مبتال بــه آســم از نــوع

اجتناب کنند.
خوشــبختانه زمان بروز این عالئم 
خیلی طوالنی نیست. معمواًل این 
عالئــم بیش از یک یــا روز به طول 

نمی انجامند.
در موارد نادر، ممکن اســت برخی 
افــراد واکنــش آلرژیک واکســن را 

تجربه کنند. عالئم عبارتند از: 
مشــکل تنفــس، کهیــر، تــورم 
اطراف چشــم و دهــان، ضعف یا 
ســرگیجه. به طــور معمــول، این 
عالئم در عرض چند دقیقه تا چند 
ساعت پس از تزریق واکسن ظهور 

می کنند.
اگر واقعًا احســاس بــدی برای یک 
دوره پایــدار از زمان پس از دریافت 
این واکســن دارید، به احتمال زیاد 
فقط بــه یک ویــروس دیگــر دچار 
شــده اید که واکسن آنفلوانزا از شما 

در برابر آن محافظت نمی کند.
واکســن آنفلوانــزا از شــما در برابر 
ویروس هــای آنفلوانــزا محافظــت 

می کند، اما تعدادی از ویروس های 
دیگــر وجــود دارنــد کــه می توانند 
بیماری شــبیه به آنفوالنزا را ایجاد 

کنند. 
ویــروس  ماننــد  ویروس هایــی 
ویــروس  انســانی،  پاراآنفلوآنــزای 
سین سیشیال تنفســی )RSV( و 
کرونا ویــروس که همگی در فصل 
پاییــز و اوایل زمســتان، زمانی که 
آنفلوانــزا  واکسیناســیون  برنامــه 
در حــال اجــرا اســت، بــه گردش 
درمی آینــد. عالئم ایــن ویروس ها 
معمــواًل دو تــا هشــت روز طــول 

می کشد.

•
نکته پایانی: 

این طبیعی است که درد، قرمزی، 
حساســیت بــه لمــس و یــا حتــی 
بــدن درد در طــول دو روز پــس از 
واکسیناسیون احساس شود، این 
فقط ناشــی از پاسخ ایمنی شما به 

واکسن است، نه بیماری آنفوالنزا.
بنابراین هیچ دلیلی برای خودداری 
از دریافت واکسن آنفلوانزا نیست، 
چون شما فکر می کنید این واکسن 
شــما را بیمار می کند. اگر به آلرژی 
شدید یا تهدیدکننده دچار هستید، 
نباید این واکسن را دریافت نمایید. 
طبــق توصیــه متخصصــان، بهتر 
اســت افراد مبتــال بــه آلرژی های 
شدید، افراد مبتال به سندروم گیلن 
باره و آن هایی که احساس بیماری 
می کنند، قبل از تزریق واکســن با 

پزشک مشورت کنند.
یک یا دو روز احساس ناراحتی ناشی 
از دریافــت واکســن هزینــه زیادی 
بــرای واکســن آنفلوانزا نیســت در 
حالی که بسیاری از مردم مبتال به 
ایــن ویروس چند روز تا دو هفته از 
این بیماری رنج می برند. برخی افراد 
می توانند عوارض شدیدتر ناشی از 
ویروس را تجربه نمایند که شــامل 
سینوزیت و التهاب گوش، پنومونی 
)میوکاردیــت(،  قلــب  التهــاب  و 
التهاب مغز )آنســفالیت(، التهاب 
عضلــه )میوزیــت، رابدومیولیــز( 
می باشند و حتی می توانند کشنده 

باشند.
•

ر  د
جامعــه از 

نظــر علمی 
فنــاوری  و 

فته  پیشر
امروز، 

انسان ها در شبکه فناوری گرفتار 
وابستگی ما شــده اند. 

بــه فناوری 
انــدازه  بــه 
زیــاد  ای 
شــده اســت که 
بســیار  را  زندگیمــان 
پیچیده کرده است. ما از دستگاه 
هــا و فنــاوری در جنبــه هــای 
مختلف زندگی خود اســتفاده می 
کنیم، حتــی زمانی هم که به آنها 

نیاز نداریم.
به گزارش عصر ایران، در زمان 
های گذشــته، ســالمت و 
تناسب اندام همانند یک 
امــروزی  مــد زودگذر 
بیــن مــردم نبــود. با 

این وجود، پیشینیان ما از تناسب 
اندام خوبی برخوردار بودند. 

هــای  بیمــاری  زمــان  آن  در 
چندانــی  زندگــی  تهدیدکننــده 
شــایع نبودند. رژیــم غذایی تهی 
از غذاهــای آماده و فرآوری شــده 
عنصری کلیدی در حفظ سالمت 
پیشــینیان مــا بود امــا این قبیل 
غذاهــا امروزه به بخشــی جدایی 
ناپذیــر از زندگــی افــراد بســیاری 

تبدیل شده است.
پیاده روی ورزشی بود که پیشینیان 

ما با آن آشنا بودند. 
پیاده روی بهترین و ساده ترین نوع 
ورزشی اســت که انسان می تواند 
مد نظر قرار دهد. نیازی نیست تا 
زمان و پول زیادی را صرف حضور 

باشــگاه  در 
های ورزشی کنید، زیرا ٣٠ دقیقه 
پیاده روی روزانه می تواند کل بدن 
شما را به کار گرفته و فواید شگفت 

انگیزی را ارائه کند. 
پیــاده روی تقریبا تمــام ماهیچه 
های بــدن را به کار می گیرد و به 

کالری سوزی کمک می کند.
Shinrin-( در ژاپن، شینرین یوکو

»حمــام  معنــای  بــه   )yoku
جنگل«، رسمی شامل پیاده روی 
در طبیعت برای مدیریت استرس 
و کســب آرامش است. ارسطو در 
یونان باستان کالس های خود را 
در فضــای آزاد برگزار می کرد و در 

حال پیاده روی تدریس می کرد.
راحت تریــن  از  یکــی  پیــاده روی 

ورزش هایی اســت که می توانید 
انجــام دهید، هیچ هزینــه ای به 
همــراه ندارد، ســطوح انــرژی را 
تقویت می کند، و ســالمت قلبی 

عروقی را بهبود می بخشد.
بیماری قلبی یکی از دالیل اصلی 
مــرگ و میــر در جهــان اســت و 
پژوهــش هــا نشــان داده انــد که 
تنهــا ٣٠ دقیقه پیــاده روی در روز 
مــی تواند خطر آن را به میزان ۴٠ 

درصد کاهش دهد. 
اگر پیاده روی با رژیم غذایی سالم 
و مدیتیشن ترکیب شود، از فواید 
شگفت انگیزی سود خواهید برد 
که سالمت شــما را هرچه بیشتر 
تقویــت کــرده و هزینــه کمتری 
برای درمان بیمــاری ها پرداخت 

خواهید کرد.
افراد بســیاری به دلیل پــا درد از 
انجــام ورزش و پیــاده روی پرهیز 
می کننــد، اما انتخاب یک کفش 
مناســب می تواند پیاده روی را به 
فعالیتــی لذت بخش تبدیل کند. 
کفش انتخابی باید قابلیت تنفس 
را برای پا فراهم کند و به خوبی از 

مچ پای شما محافظت کند.
اگر نمــی توانید ٣٠ دقیقه به طور 
مــداوم پیاده روی کنیــد، آن را به 
ســه بازه زمانی ۱٠ دقیقــه ای در 
طول روز تقسیم کنید. به عنوان 
مثال، شــما مــی توانیــد از زمان 
استراحت و ناهار خود برای انجام 

این کار استفاده کنید.

سالمت.. 

 چهار استراتژی اثبات شده
ترک اعتیاد

 برای ترک اعتیاد به مواد مخدر به چیزی بیشتر از اراده قوی نیاز
 می باشد. خوشبختانه امکان مبارزه با اعتیاد و پیروزی در این
 نبرد هرچند دشوار، وجود دارد به شرطی که برای نیل به هدف

 .از استراتژی آزموده و اثبات شده استفاده شود
 اعتیــاد یک بیماری مغــزی اما قابل درمان اســت. فرد معتاد
 باید انگیزه و تمایل تغییر برای غلبه بر اعتیاد را داشــته باشد.
 متاسفانه بسیاری از معتادان چنین انگیزه و تمایلی را ندارند.
 فرد برای غلبه بر اعتیاد با موانع زیادی روبرو می باشد و ممکن
 اســت از وجود سیســتم یا خدمات حمایتی بی اطالع باشــد.
 مسلما ترک ماده ای که بدن تان به آن عادت کرده آسان نیست.
 اما به محض اینکه تصمیم به ترک بگیرید و از خدمات حمایتی
 استفاده کنید، می توانید بر این مشکل غلبه کنید. مرحله سم
 فرآیندی پیچیده است. میل شدید detoxification زدایی یا
 به ماده و خماری ناشــی از نرســیدن آن به بدن در مرحله سم
 زدایی یکی از دالیل دشــوار بودن ترک اعتیاد می باشــد. برای

 .ترک اعتیاد بایستی تصمیم بگیرید و خود را باور کنید
 ۴ مرحله اســتراتژی آزموده و ثابت شــده برای غلبه بر اعتیاد

:عبارتند از
•

 ۱( پذیــرش و درک اینکه معتاد می باشــید و کمک گرفتن از 
.کارشناسان و مراکز بازپروری

•
 ۲( پرهیز اولیه از مصرف و ادامه درمان. این مرحله دشــواری 
 است زیرا طی آن دچار عوارض آزاردهنده خماری خواهید شد.
 برای غلبه بر میل شدید به مصرف، بایستی تکنیک ها و مهارت

.های مهمی را فرا بگیرید
•

 ٣( خــودداری از مصرف، پس از ترک مرکز بازپروری، علیرغم 
 روبرو شدن مجدد با محرک هایی که سبب گرایش شما به مواد

.مخدر یا الکل می شود
•

 ۴( در مرحله آخر با استفاده از مهارت هایی که در مرکز بازپروری 
 آموخته اید، می توانید پاک زندگی کنید. شما در این مرحله در
 مبارزه با اعتیاد پیروز شده، اعتماد به نفس خود را بازیافته اید

 .و می توانید از زندگی سالم برخوردار شوید

3۰ دقیقه طالیی برای سالمتی!

عوارض جانبی واکسن آنفلوانزا را بشناسید
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زندگی... سالمت.. 

»کودک من از سه سالگی با دیدن کارتونی شیفته 
یکی از شخصیت های این کارتون شد. او از ما خواست 
را  ما  و  کنیم   تهیه  برایش  را  کارتون  این  دی  سی  که 
واداشت تمام اسباب بازی ها، کارت های بازی، عکس، 
عکس برگردون و حتی لباس هایی را که مربوط به این 
کارتون و به ویژه شخصیت اصلی کارتون است را برای 

او گردآوری کنیم.« 
این نمونه که از زبان مادر یک کودک پنج ساله بیان 
اندازه  چه  تا  کودکان  دهد  نشان  تا  است  کافی  شده 
جادو  جعبه  در  که  کارتون هایی  و  فیلم ها  تأثیر  تحت 
به نمایش در می آید قرار می گیرند. تماشای تلویزیون 
نمی کند.  ایجاد  مشکلی  اعتدال  حد  در  کودکان  در 
ساعت  چندین  به  آن  تماشای  میزان  که  هنگامی  اما 
می شود  موضوعی  به  تبدیل  می یابد  افزایش  روز  در 
که نگرانی های زیادی را در میان کارشناسان مسائل 
همین  به  آورد.  می  وجود  به  روانشناسان  و  اجتماعی 
نوجوانان  و  کودکان  که  ساعت هایی  کنترل  خاطر 
نگاه  که  برنامه هایی  نوع  و  کنند  می  تماشا  تلویزیون 

می کنند ضروری است. 
برای  را  تلویزیون  تماشای  های  ساعت   •

بچه ها محدود کنیم
وجود  تلویزیون  ها  خانه  همه  در  حاضر  حال  در 
دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت 
برای  تلویزیون  تصاویر  هم  کلی  طور  به  می کنند. 
سراسر  در  که  تحقیقاتی  است.  جالبی  پدیده  بچه ها 
اکثر  که  است  این  از  حاکی  شود  می  انجام  جهان 

روزانه  تفریحات  از  یکی  را  تلویزیون  تماشای  کودکان 
آمارها  امریکا  در  مثال  عنوان  به  می آورند.  حساب  به 
نشان مي دهد، هر کودک به طور متوسط چهار تا پنج 
ساعت در روز تلویزیون تماشا مي كند كه این ساعت ها 
مي رسد.  نیز  ساعت   10 به  یكشنبه  و  شنبه  روزهاي  در 
تحقیقات دیگر نشان می دهد بچه هایي كه در طبقات 
پائین تر اقتصادی و اجتماعی هستند زمان بیشتري را 
صرف تماشاي تلویزیون می کنند. آنها بیشتر از آن که 
با والدینشان حرف بزنند یا با دوستانشان بازی کنند و 
به ورزش و تفریح بپردازند و یا کتاب بخوانند تلویزیون 

تماشا می کنند. 
یک نکته جالب در کشور ما هم این است که برخی 
از والدین برای ساکت کردن بچه هایشان حتی آنها را 
تشویق می کنند که بیشتر و بیشتر تلویزیون نگاه کنند 
از  برنامه ای  توجه نمی کنند که چه  به هیچ وجه هم  و 
ها  خانه  از  بسیاری  در  است.  پخش  حال  در  تلویزیون 
و  پدر  همراه  شب  اواخر  تا  کودکان  که  بینیم  می  هم 
های  سریال  و  ها  برنامه  تماشای  مشغول  مادرشان 
دعواهای  موضوع  با  هایی  فیلم  یا  و  خشن  و  پلیسی 
نکته  این  به  والدین  که  این  بدون  هستند.  خانوادگی 
هایی  بچه  است  ممکن  کار  این  با  که  کنند  توجه 

پرخاشگر و یا با احساس ترس و ناامنی پرورش دهند.
این در حالی است که محققان نیز تأکید می کنند 
کودکانی که به ویژه بیش از پنج ساعت تلویزیون تماشا 
اختالالت  از  بسیاری  معرض  در  آینده  در  کنند  می 
زیاد  تماشای  قرار می گیرند. چراکه  و فکری  جسمی 
تلویزیون بر عملکرد طبیعی مغز اثر می گذارد، به چاقی 

و خشونت و پرخاشگری منجر می شود و اختالالتی در 
حافظه به وجود می آورد. 

یک تحقیق در امریکا نشان مي دهد که کودکانی 
که در سنین بسیار کم تلویزیون تماشا کنند، وقتي به 
سن مدرسه مي رسند، قدرت تمرکز و دقتشان کاهش 
اطفال  متخصصان  انجمن  علت،  همین  به  یابد.  مي 
سال  دو  از  کمتر  کودکان  که  کند  مي  توصیه  امریکا 
اصاًل تلویزیون تماشا نکنند. از نظر روانی نیز کودکان 
های  کالم  تکیه  که  است  ممکن  تلویزیون  تماشای  با 
نامناسب پیدا کنند، رفتارهای بی ادبانه داشته باشند، 
دست  خطرناک  رفتارهای  به  یا  و  شوند  پرخاشگر 
بزنند. اما بیشترین نگرانی ای که از بابت تماشای زیاد 
تلویزیون به وسیله کودکان و نوجوانان به وجود می آید 
این است که نسل آینده ممکن است خشن و پرخاشگر 
نوجوانانی  یا  کودکان  که  ایم  شنیده  بارها  ما  شوند. 
آسیب  همساالنشان  به  ها  فیلم  شخصیت  از  تقلید  به 
از  گرفتن  الگو  با  هم  کودکان  از  برخی  رسانده اند. 
به پرخاشگری و خشونت سعی  برنامه ها و توسل  این 

می کنند جلب توجه کنند. 
های  کارتون  و  فیلم ها  تماشای  عاقبت   •

خشن 
و  کودکان  براي  خشن  هاي  سریال  و  ها  فیلم 
برخي  دارد.  زیادي  كشش  پسران  بویژه  نوجوانان، 
موجب  مي تواند  خشن  فیلم هاي  مي گویند  تئوري ها 
هاي  شخصیت  با  فرد  چون  شود.  فرد  رواني  تخلیه 
نتیجه  در  و  مي كند  پنداري  همذات  احساس  فیلم 
تخلیه  او  حركات  و  رفتارها  با  را  سرخوردگي هایش 

مي كند. ولي نظریات روانشناسي دیگر تأكید مي كند 
كه وقتي زمینه هاي فقر و بیكاري فراهم باشد، فیلم ها 
را ساده  و...  و شكنجه  و سریال هاي خشني كه مرگ 
از  الگوبرداري  حتي  و  خشونت  افزایش  به  گیرند  مي 
رفتارهاي خشن مي انجامند و به طور كلي احساسات 
طوري  به  كنند  مي  تحریك  را  تماشاگر  پرخاشگرایانه 

كه وي مي خواهد آنچه را دیده بروز دهد. 
تأثیر  به  كودك  روانشناس  رفیقي  معصومه  دكتر 
وی  مي كند.  اشاره  كودكان  بر  خشن  هاي  صحنه 
الگو  مي بینند  كه  را  هرچیزي  »بچه ها  می گوید: 
و  دیده ها  براساس  آنها  یادگیري  دهند.  مي  قرار 
نمایش  فیلم  كه  خشونتي  است.  شنیده هایشان 
مي كند.  پرتحرك  را  آرام  بچه هاي  حتي  مي دهد 
قهرمان  به  نسبت  خیالپردازي هایشان  در  آنها  اگر 
همانندسازي  او  با  كنند،  پیدا  سمپاتي  احساس  فیلم 

مي كنند و رفتارش را الگو قرار مي دهند.«   
وي مي افزاید: »خانواده هاي زیادي به من مراجعه 
كرده و گفته اند كه فرزندشان پرخاشگر و لجباز است. 
وقتي بررسي كردم دیده ام كه در خانه شان، تلویزیون، 
ماهواره و بازي هاي رایانه اي وجود دارد. در حالي كه 
بچه ها  كارهاي  روي  دقیقي  نظارت  هم  مادرها  و  پدر 
تهیه  آنها  براي  باشد،  فیلمي مشهور شده  اگر  ندارند. 
نگاه  را  فیلم  كه  مي گذارند  تنها  را  ایشان  و  كنند  مي 
كنند، بدون این كه بدانند در فیلم چه چیزهایي هست 
و چه قدر روي بچه تأثیر مي گذارد. در حالي كه وقتي 
اوقات  مي پرسم  مي كنند  مراجعه  كه  خانواده هایي  از 
چه  بچه ها  و  مي كنند  پر  چه  با  را  بچه هایشان  فراغت 

برنامه هایي مي بینند، مي گویند تا آخر شب فیلم مي 
خاص  سریال هاي  حتي  كودكان  كه  حالي  در  بینند. 
بزرگساالن را هم همانندسازي مي كنند و از آنها الگو 
مي گیرند. بنابراین بهتر است پدر و مادرها خودشان 
تا بچه ها هر  برنامه خاص خودشان محروم كنند  از  را 

چیزي را نبینند.«

گویند  مي  كارشناسان  كه  است  این  جالب 
شود  موجب  مي تواند  هم  خشن  هاي  كارتون  که 
و  همكالسیها  با  حتي  و  شوند  پرخاشگر  ها  بچه 
همبازي هایشان به زد و خورد بپردازند. به دلیل تأثیر 
منفی ای که فیلم ها و کارتون ها بر شخصیت کودکان 
و نوجوانان به جا می گذارد، کارشناسان می گویند که 
سریال ها  و  فیلم ها  براي  تلویزیون  در  که  است  الزم 
محدوده سني مشخص شود و دائم این محدوده سنی 

گوشزد شود. 
و  فیلم ها  تأثیر  نحوه  درباره  عفیفی  سیمین 
موجب  فیلم ها  »این  می گوید:  خشن  كارتون های 
همبازی هایشان  و  همكالسي  ها  با  ها  بچه  می شوند 
شکل  آنها  در  که  خشونتی  و  بپردازند  خورد  و  زد  به 
بچه  ما  یابد.  می  ادامه  هم  بزرگسالی  در  می گیرد 
مثل  را  تلویزیونی  سریال های  که  می بینیم  را  هایی 
رفتار  و  کالم  یا  و  می کنند  بازی  دیده اند  که  چه  آن 
به  و  کنند  می  تکرار  بینند  می  که  را  شخصیت هایی 
تواند در  اینها می  قالب نقش هنرپیشه می روند. همه 
نباشد  نوجوان  یا  کودک  مناسب  برنامه  که  صورتی 
کشور  در  که  بگیرید  نظر  در  را  این  حاال  باشد.  زیانبار 
ما فرهنگی كه براساس آن والدین كودكان و نوجوانان 
را از دیدن فیلم و کارتون یا سریال منع كنند نیز وجود 
تنها  پرجمعیت  خانواده  یك  جاها  بسیاری  در  ندارد. 
یك تلویزیون دارد و همه یك فیلم را نگاه می كنند. در 
بین اینها می تواند كودك و نوجوان هم وجود داشته 
فقر  زمینه  اطراف  اگر در محیط  این صورت  باشد. در 
خشونت  باشد  داشته  وجود  هم  فرهنگی  و  اقتصادی 

سریع در کودک و نوجوان جا باز می كند.«
بسیاری از والدین فراموش کرده اند که الزم است 
برنامه ریزی  بچه هایشان  فراغت  اوقات  زمان  برای 
داشته باشند. در نتیجه فرزندان آنها ساعت های زیادی 
می گذرانند.  تلویزیون  پای  را  فراغت شان  اوقات  از 
که  اند  نرسیده  نتیجه  این  به  هم  والدین  از  بسیاری 
تماشا  هایشان  بچه  که  هایی  برنامه  بر  است  الزم 
می کنند نظارت کنند و یا دست کم درباره صحنه های 
خشنی که بچه ها می بینند توضیح دهند تا آنها دچار 
به  والدین  همه  همچنین  نشوند.  احتمالی  ترس های 
های  برنامه  همه  که  نمی کنند  گوشزد  کودکانشان 
تلویزیون قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را باور کنند 

و یا از آنها الگو بردارند.
تعداد  از  فرزندانشان  خاطر  به  می توانند  والدین   
و  بکاهند  می کنند  تماشا  تلویزیون  که  ساعت هایی 
برنامه  ساعاتی  در  یا  و  دارند  نگه  خاموش  را  تلویزیون 
نیست  مفید  فرزندشان  برای  که  خود  عالقه  مورد 
است.  خواب  یا  نیست  منزل  در  او  که  کنند  تماشا  را 
و نوجوانان  همچنین می توان در ساعاتی که کودکان 
برنامه های  پخش  کنند،  می  تماشا  تلویزیون  بیشتر 
آگهی هایی  با  یا  و  کرد  محدود  را  نامناسب  و  خشن 
در  کرد.  آگاه  ها  ساعت  آن  در  آنها  پخش  از  را  والدین 
برنامه ریزی  بدون  که  نسلی  کنترل  صورت  این  غیر 
پرورش  تلویزیون  برنامه های  حد  از  بیش  تماشای  با 

می یابد برای همه مشکل خواهد بود.

افقي:
1- پي بردن و دریافتن- كنایه از دو به 

هم زني و فتنه انگیزي
پرنده رنگین پوش- رشته كوهي   -2

در اروپا- شهري در استان كردستان
پسر  پیشوا-  طناب-  ریسمان،   -3

گودرز در شاهنامه
خانم ها-  لباس  آذري-  گوشت   -4

بازدارنده- دوستي، محبت
بهار-  همیشه  گل  هندو-  خداي   -5

خانه ساحلي
مخالف-  آواز-  خوش  پرنده اي   -6

چین و چروك پوست
این-  از  مخفف  سپاسگزار-   -7

شاهزاده
بناهاي  و  آثار  از  ساو-  مخفف   -8

تاریخي شیراز- صدمه، آسیب
9- پرهیزكار- به كفش بعضي ها دیده 
تاس  شبیه  فرنگي  خوراك  مي شود- 

كباب
فالسفه-  كشور  انگلیسي-  زرد   -10

خدمت كننده به وطن
11- نشیمن، حجره- صنعتي در شعر 

فارسي- هر گردي... نیست!
12- حرف بیزاري- الیه محافظ دندان- هیكل، كالبد- تاقچه باالیي

13- شیپور بزرگ جنگي- اندوه- فلز مرتجع
14- نوعي اسباب بازي- سو و جانب- شهري در استان چهارمحال و بختیاري

15- طرفدار دموكراسي- نویسنده كتاب كیمیاي سعادت
عمودي:

واعظ  مالحسین  تألیف  و  ترجمه  خفیه«  »علوم  در  فارسي  زبان  به  كوتاه  كتابي   -1
سبزواري- نژاد ایراني

2- دوره ابتدایي- تباه كردن، تلف كردن- صداي زنبور
3- شهري در استان همدان- از حبوب- نیرو، توانایي، خوراك- مرزبان

4- سفید آذري- نام دیگر گریپ فروت- گالبي
5- مار خطرناك- مقیاس اندازه گیري- ایمان قلبي، اعتماد

6- شغال- ذخیره، پس انداز- باطل كننده
7- موز- در این مكان- درخت انگور

8- ساز اصیل ایراني- تاجر- از انجیل ها
9- كسي كه دستش معیوب و از كار افتاده- آقاي فرانسوي- شهري در ایتالیا

آواز-  و  ساز  با  نمایش   -10
شمشیر  مرد  ناشناس تر- 

زن
11- تاكنون- گل نومیدي- 

پرنده خبرچین
از  خیام-  شعر  قالب   -12
نقاط دیدني و از جاذبه هاي 
گل  خوزستان-  استان 

خوشبو
پول  قرض-  بدهي،   -13
شتر-  پشم  ایتالیا-  كشور 

شهري در استان فارس
بندر  مرد-  همسر   -14
فوق  غده  بلغارستان- 

كلیوي
موسي-  دین  پیروان   -15

جنون جواني

افقي:
1- همان شلوار است- گوشي پزشكي

2- گوناگوني- خراسان قدیم- رودي 
در آلمان

3- فام- لقب هندو- گل همیشه بهار
از  نروژ-  مركز  درختي-  قورباغه   -4

خنده مي روند- گیاه ناژو
5- امر به نواختن- ویران كننده- یاري 

دهنده
6- غرامت- نام زن عزیز مصر كه عاشق 

یوسف شد- از گازها
جنگي-  كشتي  انگلیس-  مركز   -7

پوشاننده
8- نوعي كاغذ براي چاپ كتاب- تمایل 
به فرو رفتن در خود و دوري از زندگي 

اجتماعي- گرداگرد لب و دهان
كهنسال-  شیخ،  هیتلر-  حزب   -9

نرسیده
جوانمرگ،  هندي-  خرد  پول   -10

نامراد- یكدنده
دیفتري-  متر-  هزار  ده  معادل   -11

منگوله
12- ضمیر فرانسوي- جودوي چیني- 

پارچه براق- از باشگاه هاي فرانسوي
13- شب زنده داري كردن- قطار زیرزمیني- خاطر

14- نوعي بالش تزئیني روي مبل- قیمت- میزبان جام ملت هاي آسیا در سال 1956
15- سدي در استان اردبیل- پدر شعر عرفاني

عمودي:
1- از دسرهاي ایتالیایي- دخمه اموات اشكانیان

2- نمك نشناس- سازي زهي شبیه گیتار- تخته اي كه روي آن به شاگردهاي مكتب 
تعلیم مي دادند

3- ساز و اسباب- طایفه- شرنگ- از مهره هاي شطرجن
4- حرف ندا- حرص و طمع- از اصحاب كهف

5- بي باك- بي ثمر، باطل كردن- منسوب به نبي
6- خرمن ماه- كودك تازه راه افتاده- شماره بین المللي كتاب

7- پروانه، رخصت- خوش اخالق- كلمه اخطار
8- وسیله آهار زدن لباس- ناراحت- اولین سلسله پادشاهي ایران

9- نوعي شیریني- چوپان- 
از مشتقات شیر

10- از جنس پارچه مشبك- 
پنج  از  یك  هر  طعام-  سفره 

خشكي عالم
گردن  موي  كهن-  قاره   -11

شیر- كشور آفریقایي
شهرهاي  از  فدیه-   -12
استان كرمان- صفت مشبهه 
است كه با كلمه دیگر تركیب 

مي شود
13- آینه مقعر- مخترع ماشین 

بخار- كوزه ادبي- مقیاس
14- كلمه اي به نشانه تعجب و 

حیرت- مرتعش- هموطن ما
از  رماني  پشتیبان-   -15

هانري بردو فرانسوي
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در بسیاری از خانه ها 
می بینیم که کودکان 
تا اواخر شب همراه 
پدر و مادرشان مشغول 
تماشای برنامه ها و 
سریال های پلیسی و خشن 
و یا فیلم هایي با موضوع 
دعواهای خانوادگی 
هستند بدون این که 
والدین به این نکته توجه 
کنند که با این کار ممکن 
است بچه هایی پرخاشگر 
و یا با احساس ترس و 
ناامنی پرورش دهند

تصحیح فرهنگ 
تماشای تلویزیون 

در کودکان و نوجوانان
»کودک من از سه سالگی با دیدن کارتونی شیفته 
یکی از شخصیت های این کارتون شد. او از ما خواست 
را  ما  و  کنیم   تهیه  برایش  را  کارتون  این  دی  سی  که 
واداشت تمام اسباب بازی ها، کارت های بازی، عکس، 
عکس برگردون و حتی لباس هایی را که مربوط به این 
کارتون و به ویژه شخصیت اصلی کارتون است را برای 

او گردآوری کنیم.« 
این نمونه که از زبان مادر یک کودک پنج ساله بیان 
اندازه  چه  تا  کودکان  دهد  نشان  تا  است  کافی  شده 
جادو  جعبه  در  که  کارتون هایی  و  فیلم ها  تأثیر  تحت 
به نمایش در می آید قرار می گیرند. تماشای تلویزیون 
نمی کند.  ایجاد  مشکلی  اعتدال  حد  در  کودکان  در 
ساعت  چندین  به  آن  تماشای  میزان  که  هنگامی  اما 
می شود  موضوعی  به  تبدیل  می یابد  افزایش  روز  در 
که نگرانی های زیادی را در میان کارشناسان مسائل 
همین  به  آورد.  می  وجود  به  روانشناسان  و  اجتماعی 
نوجوانان  و  کودکان  که  ساعت هایی  کنترل  خاطر 
نگاه  که  برنامه هایی  نوع  و  کنند  می  تماشا  تلویزیون 

می کنند ضروری است. 
برای  را  تلویزیون  تماشای  های  ساعت   •

بچه ها محدود کنیم
وجود  تلویزیون  ها  خانه  همه  در  حاضر  حال  در 
دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت 
برای  تلویزیون  تصاویر  هم  کلی  طور  به  می کنند. 
سراسر  در  که  تحقیقاتی  است.  جالبی  پدیده  بچه ها 
اکثر  که  است  این  از  حاکی  شود  می  انجام  جهان 

روزانه  تفریحات  از  یکی  را  تلویزیون  تماشای  کودکان 
آمارها  امریکا  در  مثال  عنوان  به  می آورند.  حساب  به 
نشان مي دهد، هر کودک به طور متوسط چهار تا پنج 
ساعت در روز تلویزیون تماشا مي كند كه این ساعت ها 
مي رسد.  نیز  ساعت   10 به  یكشنبه  و  شنبه  روزهاي  در 
تحقیقات دیگر نشان می دهد بچه هایي كه در طبقات 
پائین تر اقتصادی و اجتماعی هستند زمان بیشتري را 
صرف تماشاي تلویزیون می کنند. آنها بیشتر از آن که 
با والدینشان حرف بزنند یا با دوستانشان بازی کنند و 
به ورزش و تفریح بپردازند و یا کتاب بخوانند تلویزیون 

تماشا می کنند. 
یک نکته جالب در کشور ما هم این است که برخی 
از والدین برای ساکت کردن بچه هایشان حتی آنها را 
تشویق می کنند که بیشتر و بیشتر تلویزیون نگاه کنند 
از  برنامه ای  توجه نمی کنند که چه  به هیچ وجه هم  و 
ها  خانه  از  بسیاری  در  است.  پخش  حال  در  تلویزیون 
و  پدر  همراه  شب  اواخر  تا  کودکان  که  بینیم  می  هم 
های  سریال  و  ها  برنامه  تماشای  مشغول  مادرشان 
دعواهای  موضوع  با  هایی  فیلم  یا  و  خشن  و  پلیسی 
نکته  این  به  والدین  که  این  بدون  هستند.  خانوادگی 
هایی  بچه  است  ممکن  کار  این  با  که  کنند  توجه 

پرخاشگر و یا با احساس ترس و ناامنی پرورش دهند.
این در حالی است که محققان نیز تأکید می کنند 
کودکانی که به ویژه بیش از پنج ساعت تلویزیون تماشا 
اختالالت  از  بسیاری  معرض  در  آینده  در  کنند  می 
زیاد  تماشای  قرار می گیرند. چراکه  و فکری  جسمی 
تلویزیون بر عملکرد طبیعی مغز اثر می گذارد، به چاقی 

و خشونت و پرخاشگری منجر می شود و اختالالتی در 
حافظه به وجود می آورد. 

یک تحقیق در امریکا نشان مي دهد که کودکانی 
که در سنین بسیار کم تلویزیون تماشا کنند، وقتي به 
سن مدرسه مي رسند، قدرت تمرکز و دقتشان کاهش 
اطفال  متخصصان  انجمن  علت،  همین  به  یابد.  مي 
سال  دو  از  کمتر  کودکان  که  کند  مي  توصیه  امریکا 
اصاًل تلویزیون تماشا نکنند. از نظر روانی نیز کودکان 
های  کالم  تکیه  که  است  ممکن  تلویزیون  تماشای  با 
نامناسب پیدا کنند، رفتارهای بی ادبانه داشته باشند، 
دست  خطرناک  رفتارهای  به  یا  و  شوند  پرخاشگر 
بزنند. اما بیشترین نگرانی ای که از بابت تماشای زیاد 
تلویزیون به وسیله کودکان و نوجوانان به وجود می آید 
این است که نسل آینده ممکن است خشن و پرخاشگر 
نوجوانانی  یا  کودکان  که  ایم  شنیده  بارها  ما  شوند. 
آسیب  همساالنشان  به  ها  فیلم  شخصیت  از  تقلید  به 
از  گرفتن  الگو  با  هم  کودکان  از  برخی  رسانده اند. 
به پرخاشگری و خشونت سعی  برنامه ها و توسل  این 

می کنند جلب توجه کنند. 
های  کارتون  و  فیلم ها  تماشای  عاقبت   •

خشن 
و  کودکان  براي  خشن  هاي  سریال  و  ها  فیلم 
برخي  دارد.  زیادي  كشش  پسران  بویژه  نوجوانان، 
موجب  مي تواند  خشن  فیلم هاي  مي گویند  تئوري ها 
هاي  شخصیت  با  فرد  چون  شود.  فرد  رواني  تخلیه 
نتیجه  در  و  مي كند  پنداري  همذات  احساس  فیلم 
تخلیه  او  حركات  و  رفتارها  با  را  سرخوردگي هایش 

مي كند. ولي نظریات روانشناسي دیگر تأكید مي كند 
كه وقتي زمینه هاي فقر و بیكاري فراهم باشد، فیلم ها 
را ساده  و...  و شكنجه  و سریال هاي خشني كه مرگ 
از  الگوبرداري  حتي  و  خشونت  افزایش  به  گیرند  مي 
رفتارهاي خشن مي انجامند و به طور كلي احساسات 
طوري  به  كنند  مي  تحریك  را  تماشاگر  پرخاشگرایانه 

كه وي مي خواهد آنچه را دیده بروز دهد. 
تأثیر  به  كودك  روانشناس  رفیقي  معصومه  دكتر 
وی  مي كند.  اشاره  كودكان  بر  خشن  هاي  صحنه 
الگو  مي بینند  كه  را  هرچیزي  »بچه ها  می گوید: 
و  دیده ها  براساس  آنها  یادگیري  دهند.  مي  قرار 
نمایش  فیلم  كه  خشونتي  است.  شنیده هایشان 
مي كند.  پرتحرك  را  آرام  بچه هاي  حتي  مي دهد 
قهرمان  به  نسبت  خیالپردازي هایشان  در  آنها  اگر 
همانندسازي  او  با  كنند،  پیدا  سمپاتي  احساس  فیلم 

مي كنند و رفتارش را الگو قرار مي دهند.«   
وي مي افزاید: »خانواده هاي زیادي به من مراجعه 
كرده و گفته اند كه فرزندشان پرخاشگر و لجباز است. 
وقتي بررسي كردم دیده ام كه در خانه شان، تلویزیون، 
ماهواره و بازي هاي رایانه اي وجود دارد. در حالي كه 
بچه ها  كارهاي  روي  دقیقي  نظارت  هم  مادرها  و  پدر 
تهیه  آنها  براي  باشد،  فیلمي مشهور شده  اگر  ندارند. 
نگاه  را  فیلم  كه  مي گذارند  تنها  را  ایشان  و  كنند  مي 
كنند، بدون این كه بدانند در فیلم چه چیزهایي هست 
و چه قدر روي بچه تأثیر مي گذارد. در حالي كه وقتي 
اوقات  مي پرسم  مي كنند  مراجعه  كه  خانواده هایي  از 
چه  بچه ها  و  مي كنند  پر  چه  با  را  بچه هایشان  فراغت 

برنامه هایي مي بینند، مي گویند تا آخر شب فیلم مي 
خاص  سریال هاي  حتي  كودكان  كه  حالي  در  بینند. 
بزرگساالن را هم همانندسازي مي كنند و از آنها الگو 
مي گیرند. بنابراین بهتر است پدر و مادرها خودشان 
تا بچه ها هر  برنامه خاص خودشان محروم كنند  از  را 

چیزي را نبینند.«

گویند  مي  كارشناسان  كه  است  این  جالب 
شود  موجب  مي تواند  هم  خشن  هاي  كارتون  که 
و  همكالسیها  با  حتي  و  شوند  پرخاشگر  ها  بچه 
همبازي هایشان به زد و خورد بپردازند. به دلیل تأثیر 
منفی ای که فیلم ها و کارتون ها بر شخصیت کودکان 
و نوجوانان به جا می گذارد، کارشناسان می گویند که 
سریال ها  و  فیلم ها  براي  تلویزیون  در  که  است  الزم 
محدوده سني مشخص شود و دائم این محدوده سنی 

گوشزد شود. 
و  فیلم ها  تأثیر  نحوه  درباره  عفیفی  سیمین 
موجب  فیلم ها  »این  می گوید:  خشن  كارتون های 
همبازی هایشان  و  همكالسي  ها  با  ها  بچه  می شوند 
شکل  آنها  در  که  خشونتی  و  بپردازند  خورد  و  زد  به 
بچه  ما  یابد.  می  ادامه  هم  بزرگسالی  در  می گیرد 
مثل  را  تلویزیونی  سریال های  که  می بینیم  را  هایی 
رفتار  و  کالم  یا  و  می کنند  بازی  دیده اند  که  چه  آن 
به  و  کنند  می  تکرار  بینند  می  که  را  شخصیت هایی 
تواند در  اینها می  قالب نقش هنرپیشه می روند. همه 
نباشد  نوجوان  یا  کودک  مناسب  برنامه  که  صورتی 
کشور  در  که  بگیرید  نظر  در  را  این  حاال  باشد.  زیانبار 
ما فرهنگی كه براساس آن والدین كودكان و نوجوانان 
را از دیدن فیلم و کارتون یا سریال منع كنند نیز وجود 
تنها  پرجمعیت  خانواده  یك  جاها  بسیاری  در  ندارد. 
یك تلویزیون دارد و همه یك فیلم را نگاه می كنند. در 
بین اینها می تواند كودك و نوجوان هم وجود داشته 
فقر  زمینه  اطراف  اگر در محیط  این صورت  باشد. در 
خشونت  باشد  داشته  وجود  هم  فرهنگی  و  اقتصادی 

سریع در کودک و نوجوان جا باز می كند.«
بسیاری از والدین فراموش کرده اند که الزم است 
برنامه ریزی  بچه هایشان  فراغت  اوقات  زمان  برای 
داشته باشند. در نتیجه فرزندان آنها ساعت های زیادی 
می گذرانند.  تلویزیون  پای  را  فراغت شان  اوقات  از 
که  اند  نرسیده  نتیجه  این  به  هم  والدین  از  بسیاری 
تماشا  هایشان  بچه  که  هایی  برنامه  بر  است  الزم 
می کنند نظارت کنند و یا دست کم درباره صحنه های 
خشنی که بچه ها می بینند توضیح دهند تا آنها دچار 
به  والدین  همه  همچنین  نشوند.  احتمالی  ترس های 
های  برنامه  همه  که  نمی کنند  گوشزد  کودکانشان 
تلویزیون قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را باور کنند 

و یا از آنها الگو بردارند.
تعداد  از  فرزندانشان  خاطر  به  می توانند  والدین   
و  بکاهند  می کنند  تماشا  تلویزیون  که  ساعت هایی 
برنامه  ساعاتی  در  یا  و  دارند  نگه  خاموش  را  تلویزیون 
نیست  مفید  فرزندشان  برای  که  خود  عالقه  مورد 
است.  خواب  یا  نیست  منزل  در  او  که  کنند  تماشا  را 
و نوجوانان  همچنین می توان در ساعاتی که کودکان 
برنامه های  پخش  کنند،  می  تماشا  تلویزیون  بیشتر 
آگهی هایی  با  یا  و  کرد  محدود  را  نامناسب  و  خشن 
در  کرد.  آگاه  ها  ساعت  آن  در  آنها  پخش  از  را  والدین 
برنامه ریزی  بدون  که  نسلی  کنترل  صورت  این  غیر 
پرورش  تلویزیون  برنامه های  حد  از  بیش  تماشای  با 

می یابد برای همه مشکل خواهد بود.

افقي:
1- پي بردن و دریافتن- كنایه از دو به 

هم زني و فتنه انگیزي
پرنده رنگین پوش- رشته كوهي   -2

در اروپا- شهري در استان كردستان
پسر  پیشوا-  طناب-  ریسمان،   -3

گودرز در شاهنامه
خانم ها-  لباس  آذري-  گوشت   -4

بازدارنده- دوستي، محبت
بهار-  همیشه  گل  هندو-  خداي   -5

خانه ساحلي
مخالف-  آواز-  خوش  پرنده اي   -6

چین و چروك پوست
این-  از  مخفف  سپاسگزار-   -7

شاهزاده
بناهاي  و  آثار  از  ساو-  مخفف   -8

تاریخي شیراز- صدمه، آسیب
9- پرهیزكار- به كفش بعضي ها دیده 
تاس  شبیه  فرنگي  خوراك  مي شود- 

كباب
فالسفه-  كشور  انگلیسي-  زرد   -10

خدمت كننده به وطن
11- نشیمن، حجره- صنعتي در شعر 

فارسي- هر گردي... نیست!
12- حرف بیزاري- الیه محافظ دندان- هیكل، كالبد- تاقچه باالیي

13- شیپور بزرگ جنگي- اندوه- فلز مرتجع
14- نوعي اسباب بازي- سو و جانب- شهري در استان چهارمحال و بختیاري

15- طرفدار دموكراسي- نویسنده كتاب كیمیاي سعادت
عمودي:

واعظ  مالحسین  تألیف  و  ترجمه  خفیه«  »علوم  در  فارسي  زبان  به  كوتاه  كتابي   -1
سبزواري- نژاد ایراني

2- دوره ابتدایي- تباه كردن، تلف كردن- صداي زنبور
3- شهري در استان همدان- از حبوب- نیرو، توانایي، خوراك- مرزبان

4- سفید آذري- نام دیگر گریپ فروت- گالبي
5- مار خطرناك- مقیاس اندازه گیري- ایمان قلبي، اعتماد

6- شغال- ذخیره، پس انداز- باطل كننده
7- موز- در این مكان- درخت انگور

8- ساز اصیل ایراني- تاجر- از انجیل ها
9- كسي كه دستش معیوب و از كار افتاده- آقاي فرانسوي- شهري در ایتالیا

آواز-  و  ساز  با  نمایش   -10
شمشیر  مرد  ناشناس تر- 

زن
11- تاكنون- گل نومیدي- 

پرنده خبرچین
از  خیام-  شعر  قالب   -12
نقاط دیدني و از جاذبه هاي 
گل  خوزستان-  استان 

خوشبو
پول  قرض-  بدهي،   -13
شتر-  پشم  ایتالیا-  كشور 

شهري در استان فارس
بندر  مرد-  همسر   -14
فوق  غده  بلغارستان- 

كلیوي
موسي-  دین  پیروان   -15

جنون جواني

افقي:
1- همان شلوار است- گوشي پزشكي

2- گوناگوني- خراسان قدیم- رودي 
در آلمان

3- فام- لقب هندو- گل همیشه بهار
از  نروژ-  مركز  درختي-  قورباغه   -4

خنده مي روند- گیاه ناژو
5- امر به نواختن- ویران كننده- یاري 

دهنده
6- غرامت- نام زن عزیز مصر كه عاشق 

یوسف شد- از گازها
جنگي-  كشتي  انگلیس-  مركز   -7

پوشاننده
8- نوعي كاغذ براي چاپ كتاب- تمایل 
به فرو رفتن در خود و دوري از زندگي 

اجتماعي- گرداگرد لب و دهان
كهنسال-  شیخ،  هیتلر-  حزب   -9

نرسیده
جوانمرگ،  هندي-  خرد  پول   -10

نامراد- یكدنده
دیفتري-  متر-  هزار  ده  معادل   -11

منگوله
12- ضمیر فرانسوي- جودوي چیني- 

پارچه براق- از باشگاه هاي فرانسوي
13- شب زنده داري كردن- قطار زیرزمیني- خاطر

14- نوعي بالش تزئیني روي مبل- قیمت- میزبان جام ملت هاي آسیا در سال 1956
15- سدي در استان اردبیل- پدر شعر عرفاني

عمودي:
1- از دسرهاي ایتالیایي- دخمه اموات اشكانیان

2- نمك نشناس- سازي زهي شبیه گیتار- تخته اي كه روي آن به شاگردهاي مكتب 
تعلیم مي دادند

3- ساز و اسباب- طایفه- شرنگ- از مهره هاي شطرجن
4- حرف ندا- حرص و طمع- از اصحاب كهف

5- بي باك- بي ثمر، باطل كردن- منسوب به نبي
6- خرمن ماه- كودك تازه راه افتاده- شماره بین المللي كتاب

7- پروانه، رخصت- خوش اخالق- كلمه اخطار
8- وسیله آهار زدن لباس- ناراحت- اولین سلسله پادشاهي ایران

9- نوعي شیریني- چوپان- 
از مشتقات شیر

10- از جنس پارچه مشبك- 
پنج  از  یك  هر  طعام-  سفره 

خشكي عالم
گردن  موي  كهن-  قاره   -11

شیر- كشور آفریقایي
شهرهاي  از  فدیه-   -12
استان كرمان- صفت مشبهه 
است كه با كلمه دیگر تركیب 

مي شود
13- آینه مقعر- مخترع ماشین 

بخار- كوزه ادبي- مقیاس
14- كلمه اي به نشانه تعجب و 

حیرت- مرتعش- هموطن ما
از  رماني  پشتیبان-   -15

هانري بردو فرانسوي

9

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4103یک 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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جدول ویژه جدول عادي
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در بسیاری از خانه ها 
می بینیم که کودکان 
تا اواخر شب همراه 
پدر و مادرشان مشغول 
تماشای برنامه ها و 
سریال های پلیسی و خشن 
و یا فیلم هایي با موضوع 
دعواهای خانوادگی 
هستند بدون این که 
والدین به این نکته توجه 
کنند که با این کار ممکن 
است بچه هایی پرخاشگر 
و یا با احساس ترس و 
ناامنی پرورش دهند

تصحیح فرهنگ 
تماشای تلویزیون 

در کودکان و نوجوانان

 34 جدول های ____________________ عادی  و   ویژه ____________________  <<حل در صفحه   
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paivand

.ca
     هر یکم و پانزدهم ماه

   

 را بر روی سایت
 بخوانید

 عینک فرهت
 جواد  ایراخنواه

____________________
   .Sherbrooke  W   5655

NDG,    H4A 1W6
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آلن دوباتن
معموال فکر می کنیــم بهترین راه 
برای خوشحال کردن دیگران، این 

است که زیاد اذیت شان نکنیم. 
معضالت و سردرگمی هایمان را از 
کسانی که دوست شــان داریم دور 
نگــه می داریم مبادا که آنهــا را آزار 
دهیــم یــا ناراحت شــوند و به این 
ترتیب، رابطــه را خراب می کنیم. 
احتماال صدایــی از دوران کودکی 

در ذهن ما تکرار می کند که: 
»مــادرت را اذیت نکن، نمی بینی 
که خســته اســت؟ پدرت را اذیت 
نکــن، او بــه خاطر ما ســخت کار 

می کند و االن گرفتار است…« 
دالیلی قوی وجود دارد که نشــان 
می دهــد مــا گمــان می کنیــم راه 
خوشــحال کردن دیگــران، اذیت 

نکردن شان است.
امــا تحلیــل مــا یــک نکتــه را در 
نظــر  در  انســان  روانشناســی 
نمی گیــرد. مــا دوســت داریم که 
اذیــت شــویم. نه همیشــه و نه به 
خاطر همه چیز، نه به قیمت زیرپا 
گذاشــتن نیازهای خودمان، بلکه 
به این معنا که اساســا ما انسان ها 

تمایــل قدرتمنــدی به احســاس 
مفید بــودن داریم. ما نیــاز داریم 
که مورد احتیاج باشــیم. همه ما 
از کامل بودن رنج می بریم و گمان 
می کنیم توانایی دیگران، ظرفیت 
اندکی در تسکین ما دارد. اما شاید 
بهترین هدیــه برای دوســتانمان 
می تواند این باشد که آنها را شریک 

مشکالت مان کنیم.
این موضــوع را می تــوان به حوزه 
کار هــم بســط داد. روایــت غالب 
این است که ما تنها برای خودمان 
کار می کنیم: برای موقعیت و نفع 

اقتصادی خودمان. 
و  زیبــا  بــه طــرز  واقــع،  در  امــا 
گیج کننــده ای، آنچــه کــه کار ما 
هیجان انگیز و معنــادار می کند، 
قدرتی است که آن کار برای کمک 

به دیگران به ما می دهد. 
کار، زمانــی لذت بخش تــر اســت 
که این احســاس را در ما به وجود 
بیــاورد کــه در طــول یــک روز، 
توانســته ایم از رنج کســی بکاهیم 
یا بر لذتش بیفزاییم. بله، همه ما 
روایت هــای زیادی از این داریم که 
از درخواســت های دیگران خسته 

شــده ایم و اغلب مــان 
کمتــر می گوییــم که 
ناراحتــی،  رفــع  از 
خستگی یا نیاز دیگران 
می شویم.  خوشــحال 
امــا مــا ارزش وجــود 
خودمــان را تــا زمانی 
که بــه مرحلــه آزمون 
نرسد درک نمی کنیم. 
تا زمانی که کسی از ما 
نخواهد چیز سنگینی 
را بلند کنیم، به قدرت 
خودمان پی نمی بریم، 
تا وقتی که کسی از ما 
نخواهــد مســاله ای را 
احســاس  کنیم،  حل 
نمی کنیم  هوشمندی 
و تــا وقتــی کســی از 
مــا نخواهــد در مورد 

اختالفــی تصمیم گیــری کنیــم، 
احساس زیرکی نمی کنیم. ما برای 
اینکه توانمندی های خود را به یاد 
بیاوریم، به نیاز دیگران به خودمان 

احتیاج داریم.
همه این چیزهایی که درباره زندگی 
حرفه ای گفتیــم، درباره تجربیات 

شــخصی مان هم صــدق می کند. 
بهترین راه برای شکستن یخ رابطه 
بــا مــردم در محیــط عمومی این 
نیســت که یک چیز جالب و بامزه 
بگوییم. باید از آنها چیزی بپرسیم: 
مثــال اینکــه آیــا در صف درســتی 
ایســتاده ایم؟ یا اینکه آیــا می داند 

اداره پست 
کــی بــاز می کند؟ یــا مثال 
اینکه آیا می داند یک مرغ با 
این سایز چه مدت باید توی 

فر بماند تا بپزد؟
در مــورد دوســتان نزدیک 
هــم بایــد جــرات کنیــم و 
میــان  در  را  نیازهایمــان 
بگذاریم. باید از آنها بپرسیم 
که آیا وقت دارند که بگویند 
به نظرشــان باید با نوجوان 
خشمگین مان چه طور رفتار 

کنیم؟ 
یا مثال به نظرشان در رابطه 
زناشویی بدون سکس باید 
چه کار کرد یا توصیه شــان 
دربــاره همکاری کــه دچار 
می شــود  وحشــت  حملــه 

چیست؟
سواالت ما تحمیلی نیست، 
بلکــه نشــان می دهد کــه آماده ایم 
آســیب پذیری خود را به آنها نشان 
دهیــم. بنابراین بــه آنها اطمینان 
کــه  معتقدیــم  چــون  می کنیــم 

هوشمند و توانمندند.
این کار، به معنــای خودخواهی و 
درنظر گرفتن نفع شخصی نیست. 

فریبکارانــه  و  ماکیاولیســتی 
هم نیســت. همه ما نیاز به کمک 
داریم. تظاهر به مشــکل داشــتن 
نمی کنیــم، بلکه واقعــا همگی در 

درون رنج می کشیم. 
فقط معموال جــرات نمی کنیم آن 
را بــرای اطرافیان مان فاش کنیم. 
گاردی از خودبســندگی در مقابل 
خــود کشــیده ایم که بــا نیازهای 
بــرای  و  نمی خوانــد  واقعی مــان 
ســالمت  خودمــان و عزت نفــس 

دیگران هم مفید نیست.
باید خطر کنیم و آنچه را که همواره 
قلبا دوست داشتیم انجام دهیم، 
بکنیم. برخــی از ترس ها، غم ها و 
اضطراب هایمان را برای کسانی که 
برایمان مهم هستند فاش کنیم. 
این طوری برای دردهایمان کمک 
می گیریم و ظرفیت هــای دیگران 
را هم بهشــان یادآوری می کنیم و 
اگر خوش شانس باشیم، سابقه ای 
ایجــاد می کنیم که بر اســاس آن، 
یــک روز دیگــران هــم برخــی از 

مشکالت شان را پیش ما بیاورند.
•

چه کنیم تا دیگران احساس خوبی به خودشان داشته باشند؟
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 اگر من خدایم چرا...
وجــود  اصــا  مــن  کنیــد  فــرض 
ندارم!برویــد مثــل آدم زندگیتان را 
بکنید.اینقدر داستان و شعر درست 
نکنید.خودتــون میخواهیــد ســر 

همدیگر را کاه بگذارید چرا پای من 
را وسط میکشید؟؟

 اگر مــن خدایــم چرا 
موســی را بفرستم تا 
شنبه را تعطیل کند.

عیســی را بفرســتم 

بگویــم یکشــنبه و بــه مســلمانها 
بگویم جمعه را؟ چرا کاری 
کنم که عیسی شرابش 
کلیســا  در  راحــت  را 
یعنــی خانــه ی خــدا 
مسلمان  بنوشد!ولی 

بخورد؟چرا  شراب،شــاق  بجــای 
یکــی چادر ســر کند ودیگــری هیچ 
نپوشد؟ اگر من این خدایی که شما 
میگویید بودم باید بگذارم به اســم 
من کلید بهشت بفروشند؟ یا دنیا 
را برای مخلوقات من جهنم کنند؟ 

خدایی که به عبادت محتاج باشد.
خدایی که قسم بخورد جهنمش را 

از نافرمایان پر میکند! 
خدایــی که تمــام آنچــه را در زمین 
حرام کرده ...در بهشــت وعده می 
دهــد، من نیســتم! اشــتباه گرفته 

اید! اگر به دنبــال من میگردید مرا 
عشق-مهربانی-بخشــش- در 
و  آگاهی-گذشت-راســتگویی 

انسانیت پیدا کنید... 
البته اگــربه دنبال من میگردید!

ورزشـــی... 
یادداشت های »شامپیون«!

از  تیز هــوش،  یوســف 
ایرانیان  قدیمی تریــن 
مونترال،  ایرانــی  جامعه 
قهرمــان پیشــین تیم 
ملــی پینگ پنگ،  مربی 
فدراســیون پینگ پنگ 

 ،1963
ورزشی قهرمان تیم ملی ایران در یوگسالوی 1965،  خبرنگارکیهان  درتهران 1974؛ مشاور فنی مسابقات داوران تنیس روی میزمسابقات آسیایی المپیک مونتریال 1976؛ سرپرست کمیته فنی در کلكتــه 1976؛ خبرنگارکیهان ورزشــی چكسولواکی 1976؛ 

جهانی در انگلستان 1977

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

Help the sponsored person in Quebec 
with the integration proceedings 

When the sponsored 
person arrives in Québec, 
certain steps must be taken 
quickly. Do not hesitate 
to recommend that the 
sponsored person use the 
various services available 
to new immigrants. Your 
help and support will en-
able the sponsored person 
to save time and accelerate 
his or her integration.
To begin with, recommend 
that the sponsored person 
review the following steps.
Steps for the sponsored 
person to follow upon 
arrival in Québec
Perhaps you started some 
of these procedures before 
your arrival in Québec 
using Learning about 
Québec – Your Guide to 
Successful Integration. If 
this is the case, you have 
already taken the first 
concrete steps to facilitate 
your integration. You can 
now continue this process 
with the help of the guide 
(find it on the Quebec Im-
migration website) and by 
taking advantage of various 

free integration services for 
new immigrants. The guide 
will be useful during your 
meetings with Ministère 
representatives and 
community organizations 
offering services for new 
immigrants as well as with 
those who will assist you in 
entering the job market. 
If you have not yet em-
barked on this process, it 
would be best to do so now 
with the help of Learning 
about Québec – Your Guide 
to Successful Integration. 
Many chapters in this guide 
will help you evaluate 
your needs, set realistic 
objectives and choose the 
best methods for achiev-
ing them. This guide is an 

essential tool for all new 
immigrants. It contains 
information about the steps 
you need to take during 
your integration, depending 
on your personal and fami-
ly situation and your goals, 
including how to:
obtain important docu-
ments upon your arrival 
(health insurance card, 
social insurance number, 
permanent resident card, 
driver’s license)
enroll in a French course 
to upgrade your language 
skills
access public services 
(education, childcare, 
health and social services, 
municipal, employment, 
family support) and bank-

ing services
expand your network of 
contacts
adapt to the Québec job 
market
continue or begin your job 
search
continue or begin proce-
dures with regulatory bod-
ies governing the practice 
of a trade or profession, if 
applicable.

French-language 
courses for immigrants
The government offers a 
range of French-language 
instruction tailored to the 
diverse needs and sched-
ules of immigrants. The 
Ministère services propose 
to immigrants a gamut of 
courses that vary in length 
and levels of proficien-
cy. They are provided in 
partnership with public 
educational institutions and 
community organizations. 
Most universities, colleges 
(CEGEPs) and school 
boards include French 
instruction in their adult 
education programs for 
the general public. Some 

private language schools 
teach French as a second 
language.
Intensive full time instruc-
tion formats are offered 
during the day in con-
secutive or intermittent 
sessions lasting 11 weeks. 
Registration in certain pro-
grams may qualify you for 
financial assistance. These 
courses will also introduce 
you to the practical aspects 
of daily life in Québec.
In Montréal and in some 
regions, French courses are 
also offered in the work-
place. Only through regis-
tration with the Ministère 
are the courses provided, 
completely free. Otherwise, 
while the courses may be 
free, they, more often than 
not, may require a registra-
tion fee.
PRACTICAL ADVICE  
A good knowledge of 
French is crucial to your 
integration and participa-
tion in Québec society. Do 
not wait until you arrive 
in Québec to acquire this 
skill. It is essential that you 
be able to communicate in 

French before you arrive 
in Québec. Your ability 
to speak French will open 
doors for you by enabling 
you to make contacts that 
will help you settle in and 
find your first job.
To improve and perfect 
your language skills, enroll 
for a French language 
course offered by one of 
your country’s recognized 
institutions. Do everything 
you can to make your 
integration into Québec as 
swift and easy as possible!
The information above was 
acquired from the Quebec 
immigration website.
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 

ظهور نسل جدید در قهرمانی تنیس دنیا 
تماشاچیان مسابقات قهرمانی تنیس دنیا 
در لندن شاهد ظهور ستاره جدیدی بنام 
آقای الکساندر زورو بودند. آقای زورو تنیس 
باز ۲۱ ساله از کشور آلمان با قد ۱.۸۹ متر 
موفق شــد نظر و هیجان تماشــاچیان و 
مفســران ورزشــی را متوجه خود نماید و 

بعنوان محبوبه تنیس بدرخشد. 
آقــای زورو موفــق شــد آقــای روژه فــدرر 
صاحب ٧ عنوان قهرمانی دنیا را با سرویس 
های قوی با سرعت ۱۲٠ تا ۱۵٠ کیلومتر 
و بــازی بســیار درخشــان در دو ســت با 
نتیجــه ٣-۶ و ۲-۶ مغلوب خود نماید. 
همچنین در بازی فینــال در مقابل آقای 
جکویــچ قهرمان دنیا و صاحب ۱٠ عنوان 
قهرمانی دنیا موفق شــد نتیجه بازی را به 
راحتی در دو ست ٣-۶ و ۴-۶ بنفع خود 

به پایان برساند. 
پــس از پایان بــازی، آقــای جکویچ اظهار 

داشــت کــه آقــای زورو جوانــی 
پر انــرژی اســت و آینده بســیار 
درخشــانی در رقابت های بزرگ 

تنیس خواهد داشت. 
طبق گــزارش خبرنــگاران ورزشــی آقای 
جکویــچ در ســمت دوم بــازی در مقابل 
آقای زورو خسته بنظر میرسد و به سختی 
می توانســت جابجایــی الزم را در مقابل 

حمالت حریف انجام دهد. 
آقــای زورو در مدت کوتاه حضور خود در 
مســابقات MASTER صــد بــار عنوان 

قهرمانی را نصیب خود کرده است. 

ایران: حضور متاشاچیان 
زن در استادیوم آزادی 

برای اولین بار حدود ۱٠٠٠ نفر تماشاچی 
زن موفق شدند بازی پر هیجان تیم های 

ژاپن و پرســپولیس را در استادیوم آزادی 
نظاره کنند. بازی اول این دو تیم در سوم 
نوامبــر انجام شــد که با نتیجــه ۲ بر صفر 
بنفع تیم ژاپن پایان گرفت. بازی دوم این 
دو تیم نیز در دهم نوامبر با تســاوی صفر 
بــر صفر انجــام گردید و تیــم ژاپن عنوان 

قهرمانی را نصیب خود کرد. 

بنابــر گــزارش مقامــات ورزشــی حضــور 
تماشــاچیان زن در اســتادیوم ورزشی که 
پــس از ســالها تــالش و مقاومــت انجام 
گردیــد، بــا شــادی و هیجــان بســیاری 
برخوردار بود و بعنوان یک موفقیت بزرگ 

برای بانوان تلقی گردید. 

77 روز شنا در دریای 
انگلستان 

شــناگر ٣٣   ROSS EDGLEY آقــای 
انگلیسی موفق شد مسافت ۲۸۸۲ کیلومتر 
را در مــدت ٧٧ روز بــا شــنا طــی نماید و 
رکورد بی ســابقه ای را در این ورزش بجا 
بگذارد. آقای راس علیرغم خستگی و درد 

عضالت هر روز به مدت ۱۲ ساعت به شنا 
مشغول بوده و شبها را در قایق کوچکی به 
اســتراحت می پرداخت و مجددا با شروع 

روز شنای خود را آغاز میکرد. 
در طی این مدت آقای ROSS با خواندن 

آواز برای تســکین روحیه خود 
به سیر خود ادامه میداد غذای 
وی در مدت ٧٧ روز ۶۴٠ عدد 

موز بوده است. 

دوشیزه گلف باز 
حرفه ای 

 GABY LOPEZ دوشــیزه 
گلــف بــاز ۲۵ ســاله مکزیکی 
موفق گردید عنــوان قهرمانی 
مســابقات گلــف را در کشــور 
چیــن بدســت آورد و عالوه بر 

دریافت کاپ قهرمانی مبلغ ٣۱۵٠٠٠ دالر 
جایزه بزرگ این مســابقات را نصیب خود 

نماید. 
خانــم لوپز کــه در رده بندی 
المپیــک ۲٠۱۶ ریودوژانیرو 
در ردیف ٣۱ قرار گرفته بود. 
موفق شده در سالهای اخیر 
در بسیاری از مسابقات گلف 
و در تورنمــت هــای آمریکا 
مقام نخســت را کسب کند 
و افتخار بزرگی برای کشــور 

مکزیک محسوب شود. 
او کــه دانشــجوی دانشــگاه 
ARKANSAS می باشــد 
تا بحال توانسته با شرکت در 
مســابقات حرفه ای گلف میلیون ها دالر 

بدست آورد. 

Peyvand
Line
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 همــدردی
دوست ارجمند و دیرین،

آقای نیک پور امساعیل زاده
عزیزان و خانواده محترم سوگوار 

با اندوه و تالم فراوان، 
درگذشت پدر محترم و عزیز دلبندتان، 

شادروان جناب آقای محمد علی امساعیل زاده 
را در مونتریال، به جنابعالی و کلیه ی عزیزان سوگوار 

تسلیت گفته، خود را در غم بزرگ شما شریک می دانیم.  
برای فرد فرد شما عزیزان شکیبایی و بهروزی آرزومندیم. 

ما را در این غم بزرگ همراه خود بدانید. 

از طرف 
حسین شیری  و خانواده 

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

 همــدردی
دوست و همکار گرامی 

آقای پرویز رحمتی
خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت نابهنگام برادر عزیزتان 
زنده یاد آقــای صفدر رحمتی

در ایران مایه تاسف و تاثر همه ماست، 
غم از دست دادن برادر در دوری غربت را 

به شما یاور همیشگی و خانواده گرامیتان خالصانه 
تسلیت عرض نموده، سالمتی و پایداری شما و 
خانواده ارجمندتان را از صمیم قلب خواهانیم.

دوستان و همکاران شما در 
فرودگاه پی یر الیوت ترودو

می کند هک بتوا ن گفت   ...
دوستان گرامی رفاق یار هن آن

آقایان رشید و وحید دقیقی
عزیــزان سوگوار 

مطلع شدیم که برادر دلبندتان 
زنده یاد جناب آقای حمید دقیقی 

در ایران پس از تحمل دوران جانکاه بیماری، 
جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

این ضایعه دردناک را به شما عزیزان و خانواده گرامی تان 
صمیمانه تسلیت گفته، در این غم  سترگ کنارتان بوده، 

سالمتی و تندرستی شما گرامیان را 
از صمیم قلب آرزومندیم.

دوستان و همکاران شما در 
فرودگاه پی یر الیوت ترودو

   هـمدردی
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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

جنگ جهانی اول با ایران چه کرد؟...   << ادامه از صفحه: 11

»داستان دلگداز ارومی«
در میــان شــهرهای آذربایجــان، 
ارومیه و نواحی اطراف آن بیشترین 
خسارات را دید. احمد کسروی در 
توصیف فجایع این شــهر در زمان 
جنــگ، از آن با عنوان »داســتان 

دلگداز ارومی« یاد می کند. 
در ارومیــه و اطــراف آن پیــش از 
آغــاز جنگ، قوای روســیه حضور 
داشــتند و ارومیه در اشــغال آنها 
بود. عثمانی هــا در دی ماه )اوایل 
۱۹۱۵( بــه ســوی ایــران هجــوم 
آوردند. با پیشــروی قوای عثمانی 
به ســوی ارومیــه، روس هــا اقدام 
بــه تخلیه شــهر می کننــد. احمد 

کسروی می نویسد: 
یازدهــم  روز  گفتیــم  »چنان کــه 
دی ماه بود که روســیان ناگهان به 
تهــی کردن آنجا ]تخلیــه و خروج 
از ارومیــه[ پرداختند و یک دســته 
از ســپاهیان ایشــان شــهر را رها 
کــرده رو به ســوی مرز ]روســیه[ 
پس نشــینی کردند. فردا دوازدهم 
نیــز بازمانــده ســپاهیان بیــرون 
رفتند. ولی این پس نشینی آنان با 
یک پیش آمد دیگــری توام بود که 
آن کوچیــدن آســوریان و ارمنیان 
باشــد. زیــرا اینــان که خــود را به 
روسیان بسته و به پشتگرمی آنان با 
هم میهنان خود بدرفتاری کرده و 
در چند ماه آخر دست به خونریزی 
و تــاراج نیــز بــاز کرده بودنــد، در 
ایــن هنگام بر جان خود ترســیده 
جای ایســتادن نمی دیدند، و این 
بود همیــن که از آهنــگ ناگهانی 

روســیان آگاه شدند سخت به هم 
درآمدند و با آن که هنگام زمستان 
بود بسیاری از ایشــان را چاره جز 
همراه شدن با روسیان و کوچیدن 
از ایــران ندیدنــد، و ایــن بــود بــا 
شــتاب به کار برخاســته و زندگی 
خود را به هم زده و آنچه توانستند 
بــرد برداشــته و آنچه نتوانســتند 
بازگذاشــته و نزدیــک بــه ده هزار 
تن از ایشــان از مرد و زن و بچه از 
خود شــهر و آبادی های بیرون راه 
افتادند، و چون بسیاری از ایشان 
عرابه و چهارپا برای ســوار شــدن 
نداشتند به روی برف ها و در توی 
گل ها پیــاده راه می رفتند و گاهی 
خوراک نیز نمی یافتند. در میان راه 
زنان و بچگان آسیب فراوان دیدند 
و بسیاری از ایشان تاب نیاورده از 
پا افتادند. در لجنزارها بسیاری از 
چهارپایان نابود شــدند. این است 

آنچه ما »دلگذار« می نامیم.« 
در مــورد ارامنــه ســاکن مناطق 
شمال غرب ایران و شرق عثمانی 
 نیز کسروی می نویسد: »ارمنیان 
در ایــن جنگ به ســوی فرانســه 
و کمیتــه  گراییــده  انگلیــس  و 
داشناکسیون در نهان پیمانی با آنها 
بسته بوده، ما ایرادی نمی گیریم و 
ســخن ما در دشــمنی است که با 
ایرانیــان می نمودند. کســانی که 
قرن هــا در ایران زیســته و از همه 
خوشــی ها و آســودگی ها بهره مند 
شــده بودند به دلخــواه بیگانگان 
با هم میهنان خود دشمنی نشان 
می دادند. آن دلیرانی که چند سال 
پیش در شورش آزادیخواهی ایران 

همدوش ایرانیان جانفشانی نموده 
بودنــد اکنــون آن بدخواهی هــا با 

مردم می نمودند.« 
یا »فدراسیون  »داشناکســیون« 
انقالبــی ارمنــی«، حزبــی ارمنی 
بــود کــه در ســال ۱۸۹۰ میالدی 
در تفلیس پایه گذاری شــد. هدف 
ایــن حزب متحــد کــردن ارامنه، 
آزادســازی اراضی ارمنی نشــین و 
تشــکیل ارمنســتان متحــد بود. 
شــرق آناتولی، بخش هــای غربی 
آذربایجــان ایــران و بخش هایــی 
از قفقــاز، قلمرویی بــود که طبق 
نظــر این حزب قــرار بــود در آنجا 
»ارمنستان بزرگ« تشکیل شود. 
اشاره کسروی به قول و قرار میان 
داشناکســیون و سه کشور متحد 
روســیه، بریتانیــا و فرانســه برای 
تشــکیل یک جمهوری مســتقل 
ارمنــی در نواحــی آناتولی شــرقی 
از ویرانه هــای امپراتــوری عثمانی 
بود. ایده تشــکیل کشور مستقل 
ارمنســتان در »معاهــده ســور« 
)Treaty of Sèvres( نیــز قیــد 
گردیــد کــه در ســال ۱۹۲۰ میان 
قدرت هــای پیــروز جنــگ جهانی 
اول )روســیه، بریتانیا و فرانسه( و 
امپراتوری عثمانی امضا شــد، اما 
مقاومــت نظامیــان و ملی گرایان 
ترک در جریان جنگ های استقالل 

ترکیه، مانع از تحقق آن شد. 
بخش هایی از ارامنه ساکن قلمرو 
عثمانی در سال های ۱۹۱۴–۱۹۱۵ 
به کمک روس ها اقدام به تأسیس 
دولتی در اطراف دریاچه وان کردند 
کــه »ارمنســتان غربــی« نامیده 

می شــد. اما این دولــت در جریان 
کشــتار ارامنه توســط عثمانی ها 
قلع و قمع شد. جمعیت بزرگی از 
آنها،  به ویژه افراد مســلح آنان، به 
خاک ایران فرار کردند. در ایران به 
آنها »جیلو« می گفتند. »جیلو« یا 
»جلو« نام منطقه ای کوهستانی 
در جنــوب دریاچــه وان و ناحیــه 
حــکاری در قلمــرو عثمانــی بود. 
جیلوهــا در درگیری های مرتبط 
بــا جنگ جهانی اول در آذربایجان 
ایران همراه و هم پیمان نیروهای 
روســیه بودند و در کشت وکشــتار 

شرکت داشتند. 
در مورد رفتــار ارامنه و جیلوها با 
ایرانیان، کسروی از جمله به »نبرد 
دیلمقان« )۲۵ فروردین ۱۲۹۴ / 
۱۵ آوریل ۱۹۱۵( اشــاره می کند و 
می نویســد: »طی نبــرد دیلمقان 
روسها عثمانی ها را شکست دادند 
و در آخر اردیبهشت، عثمانیان به 
ســرعت ارومیه را تخلیه نمودند. 
آســوریها و ارامنه، کینــه کردان و 
عثمانیــان را از ایرانیان جســتند. 
ایــن بار آســوری ها و ارامنه بیرون 
ریخته و دست به تاراج و آزار مردم 
گشــادند و فلیپ پرایس، خبرنگار 
روزنامه منچسترگاردین می نویسد 
کــه رفتــار ایشــان تنهــا یک کمی 
بهتــر از رفتار کــردان و عثمانی ها 
بوده اســت و جیلوها در روســتاها 
به کشتن مردم تهیدست و بیگناه 

می پرداخته اند.« 
دیلمقان،  شهری در شمال ارومیه 
و نزدیکی ســلماس کنونی بود که 

در زلزله ســال ۱۳۰۹ خورشیدی 
بــه کلــی ویران شــد. شــهر فعلی 

سلماس در کنار آن بنا شد. 
کشت وکشتار در شمال غرب ایران 
تا پایان جنــگ جهانی اول و حتی 
چند ســال پس از آن و تا اســتقرار 
قوای دولت مرکزی ایران نیز ادامه 
یافت. فجایع جنگ، دست کم در 
نواحی شــمال غرب ایران کمتر از 
فجایع رخ داه در میدان های اصلی 

جنگ در اروپا نبود. 
در سالهای جنگ فقر، گرسنگی، 
قحطــی، قتــل و غــارت دامنگیر 
جامعه ایران شده بود. بیماری های 
مسری به ویژه تیفوس در مناطقی 
كه بیشــتر در معــرض تاخت و تاز 
نیروهای بیگانه بود، بیداد می كرد. 
انســانی  تلفــات  از  دقیقــی  آمــار 
جنگ در ایران در دســت نیست، 
امــا مورخان می گویند دســت کم  
یک چهــارم جمعیت ایــران جان 
خــود را در درگیری هــا، قحطــی 
و بیماری هــای مســری از دســت 

دادند.

ختلیه ایران
در میانه ایــن همه فجایع جنگ، 
وقــوع انقــالب بلشــویکی ۱۹۱۷ 
حادثــه ای  و  خبــر  روســیه،  در 
مســرت بخش برای ایرانیــان بود 
زیــرا آغــازی بــرای پایــان حضور 
مداخله گرانه روسیه در ایران بود. 
چنــد هفته پــس از انقالب اکتبر، 
بلشــویک ها اعالمیــه ای با عنوان 
»خطاب به مســلمانان روســیه و 
شــرق« به امضای لنین منتشــر 
کردند کــه در آن درباره ایران آمده 
بود: »ما اعالم می کنیم که تقسیم 

ایــران  ســرزمین  بخش بنــدی  و 
بی معنا و باطل اســت. به محض 
این که عملیات نظامی پایان گیرد، 
مــا نیروهــای خودمــان را از ایران 
خــارج خواهیم کرد. ایرانی ها حق 
ایــن را خواهند داشــت تــا آزادانه 
درباره ی سرنوشــت خود تصمیم 

بگیرند.« 
 ۱۹۱۸ ســال  روز  نخســتین  در 
ســفیر وقت ایــران در روســیه، به 
کمیســاریای خلق در امور خارجه 
احضار می شــود و بــه او می گویند 
که ایــران موضوع بندهای ۹ و ۱۰ 
از توافق نامه تازه ای است که دولت 
بلشــویکِی روســیه با کشــورهای 
درگیر در جنگ امضا کرده و طبق 
این توافق نامه قرار اســت روســیه 
نیروهای خود را به سرعت از ایران 

خارج کند. 
چند هفته بعد، یعنی در ۲۷ ژانویه 
۱۹۱۸، دولــت ایران نامه  رســمی 
دیگری از دولت جدید بلشویک  ها 
دریافت می کنــد. در این نامه، که 
امضای تروتسکی در پای آن است، 
دولت جدید روسیه اعالم کرده بود 
که به طور یک جانبه قرارداد ســال 
۱۹۰۷ خــود با بریتانیا درباره ایران 

را لغو کرده است.
نیروهای روسیه در ایران که شمار 
آنها به حدود ۶۰ هزار نفر می رسید 
تــا پایان بهار ۱۹۱۸،  یعنی پیش از 
پایان جنگ جهانی اول )۱۱ نوامبر 
۱۹۱۸(، ایــران را تــرک کردند. اما 
نیروهــای بریتانیــا تا پایــان دوره 
حاکمیت پادشــاهان قاجار و آغاز 
حکومــت پهلوی هــا در ایران باقی 

ماندند.   پایان
منبع: دویچه وله فارسی
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نگاهی به کتاب »تا آزادی« شیرین عبادی- 
رمزگشایی »شخصی سیاسی« است

منصوره شجاعی  
 - آبــان   ۲۸
زندگینامه ها، بخشی از 
تاریخ هر کشور است که 
نه به دســت مورخین، 
که به قلم کسانی نوشته 
می شــود که با تکیه بر 
عاملیت فردی خویش 
قصــد افــزودن برگی به 
تاریخ ســرزمین  اوراق 

خویش دارند.
حــوزه  ایــن  در 

زندگینامه هــای زنــان از 
جایگاه ویــژه ای برخوردارند. وقتی 
وقایــع تاریخــی با نادیــده گرفتن 
نقش زنــان ثبت می شــود، وقتی 
زنــان از عرصه عمومــی به عرصه 
خصوصی رانده می شــوند و تاریخ 
جهان بــه دســت مردان نوشــته 
می شــود، الجــرم نوشــتن تاریخ 
زنان به دســت  زنان بدیلی اســت 
برای نادیده انگاشتن نقش آنان در 
رخدادهای گوناگون تاریخ جهان. 
زندگینامه ها وخود زندگینامه های 
زنان، به ویژه درکشــورهای تحت 
ســلطه حکومــت مردســاالرانه و 
حکومت های مذهبــی نوعی رفع 
حجــاب اســت، پرده دری اســت، 
فریادی اســت بلنــد از داالن های 
تو در تــوی عرصه خصوصی برای 

شنیده شدن در عرصه عمومی.
زندگینامه های زنان، سفری است 
جســورانه و »بــدون گذرنامه« از 
عرصــه خصوصــی برای رســیدن 
بــه عرصه عمومــی و طلب کردن 
جایــگاه خویــش در انبــوه متون 

تاریخی مرد نبشت جهان.
خــود  آزادی« ِ  »تــا  کتــاب 
سرگذشت نامه شــیرین عبادی از 
جمله این آثار است که به زبان های 
مختلف از جمله انگلیسی، آلمانی، 

عربی،  اســپانیایی، 
ایتالیایی  و  فرانســه 
ترجمه شــده است. 
نسخه فارســی زبان 
 ،۲٠۱۸ ســال  در 
توسط نشر باران در 
سوئد منتشــر شده 

است.
دکتر فرزانه میالنی، 
زندگینامه نویسی را به 
پرتاب تور ماهیگیری 
در اقیانوســی فــراخ 
و  می کنــد  تشــبیه 
می گویــد: »زندگینامــه مثــل تور 
ماهیگیری پر ســوراخ است، پر از 
پرسش های بی پاسخ…«. وی اما 
در ادامه چنین می گوید: »از طرف 
دیگــر تور ماهیگیری رشــته هایی 
اســت گسســته که به مدد طناب 

گره می خورد…«
فرزانه میالنی با تشــبیه دو حالت 
ظاهــرا متناقض، توصیفــی واحد 
از زندگینامــه را بیــان می کنــد که 
بهره گیری از آن به عهده ماهیگیر 
ماهری اســت که همــان خواننده 
زیرک کلمات نانوشــته در البالی 

سطرهای یک زندگینامه است.
جدیــد  مــوج  آغــاز  هرچنــد 
خــود  و  زندگینامه نویســی 
زندگینامه نویســی مــدرن زنان در 
ایــران در ســه دهــه اخیر شــروع 
شــده، امــا ایــن جریــان در غرب 
از ســال ۱۹٧٠ بــا نوشــتن کتاب 
سرگذشــتنامه »زلدا« اثر نانســی 
میلفورد، فمینیســت موج دومی 
آغاز شــد. این موج جدید در واقع 
نوعی رویارویی با نخبه گرایی و نگاه 
مرد ساالرحاکم بر زندگینامه نویسی 

نسل های پیش بود.
 در ایــران، مــوج جدید زندگینامه 
نویسی بیشتر از جانب زنان محقق 
جنبــش  و کنشــگران 
زنان بوده اســت. خود 
کــه  زندگینامه هایــی 
شــامل خاطراتی است 
از زنــان زندانــی و نیــز 
هــای  »دلنوشــته« 
زنانی که از عزیزانشــان 
زنــدان،  واســطه  بــه 
مهاجــرت و تبعید دور 

بودند.
ِآغاز  این موج جدید را 
به نوعی می توان پایان 
دوران خواندن کلمات 
نانوشــته بین ســطور 

دانست.
کتاب »تا آزادی« شــیرین عبادی 
را بــا توجه به موقعیت نویســنده، 
بــه عنــوان یــک زن ایرانــی برنده 
جایزه صلح نوبل، می توان از جمله 
تابوشــکنانه  خودزندگینامه هــای 

دانست.
روایت نویســنده از دوران انقالب، 
جنگ هشت ســاله، دوران ارعاب 
و ســرکوب، اعدام هــای گروهــی، 
قتل های زنجیره ای، مبارزات زنان،  
شــکل گیری جنبش هــای حقوق 
کودک و حقوق بشر، کمپین های 
جنبش زنان و جنبش دموکراسی 
خواهی از یک سو و تاثیرگذاری این 
وقایع بر زندگی شخصی و خانوادگی 
او از سوی دیگر، این سرگذشتنامه 
را تبدیل به یکی از نمونه های به یاد 
ماندنــی در حوزه نقد فمینیســتی 

کرده است.
حضــور و عاملیــت  نویســنده در 
متــن، جــدا از نحــوه حضــورش 
در عرصــه فعالیــت اجتماعــی و 
سیاسی نیســت. به همین اعتبار 
اســت که به زبانی ســاده و روشن 
به خواننــده می گوید: »با خواندن 
این کتاب متوجه می شوید چگونه 
یــک حکومت پلیســی بــر زندگی 
مردم تاثیر می گــذارد و خانواده ها 
را از هم می پاشد«. و بدین طریق 
شیرین عبادی در کتاب تا آزادی، 
آنچه را کــه تاکنون خواننده زیرک 
می بایســت از البالی ســطور یک 
زندگینامــه درک کند، به روشــنی 

بیان کرده است.  
در جهانــی کــه ســکوت و تحمل 
از فضایل زنان شــناخته می شــود 
و در زمانــی کــه  صراحت لهجه و 
بی پرده گویــی آســان نمی نمایــد، 
شــیرین عبادی با نوشتن این اثر، 
واژه هــای زندانــی در داالن هــای 
رازداری مردساالرانه را آزاد ساخته 
و آن بخش از زندگی شــخصی اش 
را که می توانســت بــه پچ پچه های 
بی محتوا و عقب مانده تبدیل شود، 
با کالم روشــن خویــش تحلیل و 
بررســی کرده اســت. این اثر که در 
چارچــوب رویکرد حقوق بشــری 
و فمینیســتی ســاخته و پرداخته 
شــده اســت از نــگاه مــن منبعی 
است معتبر در رمزگشایی از شعار 
معروف نسل دوم فمینیست ها که 
فریاد می کردند: »شخصی سیاسی 

است.«
اخیرا کتاب شــیرین عبادی به نام 
»تــا آزادی« که بــه ۱٧ زبان زنده 
دنیا ترجمه شــده بود، به فارســی 
نیز منتشر شد )نشرباران، سوئد، 

.)۲٠۱۸
نــگار  روزنامــه  قاســمی  کبــری 
میگوید: به همین مناســبت با او 
گفــت و گویــی در دفتــر کارش در 
لنــدن داشــتم و از او درباره کتاب 
و بخــش هایی از زندگی خصوصی 

اش پرسیدم.
شــیرین عبادی چون همیشــه با 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 2 دسامبر  
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)

بیست سال از قتل های زنجیره ای گذشت...
بمناســبت  شــجاعی  منصــوره 
بیســتمین ســال قتــل پروانــه و 
داریوش فروهر مینویسد همه ساله 
پرستو برای برگزاری مراسم یاد بود 
پدرو مادرش به ایران میرفت ، و با 
فشارهای نیروهای سرکوب مقابله 
میکرد ودرنهایت هیچگاه مجوزی 
بدست نمیاورد. ولی پایداری قابل 
تحســین اوعاقبــت آنان را بــه زانو 
درآورد و امســال مراســم یاد بودبا 
شــکوهی با شــرکت جمــع کثیری 
ازیاران آنان درحیات وداخل منزل 
با ۲ ساعت سکوت )سکوتی سرشار 

از ناگفته ها ( برگزارشد.
منصــوره میگویــد »بخــوان به نام 
ایران« نوشته پرستو فروهر را دوبار 
خواندم. یک بار همان اوان انتشــار 
در ســال ۱٣۹۱، بــرای پیدا کردن 
جایگاه پرستو در آن تاریخ پرتالطم؛ 
و بار دوم، در آستانه بیست سالگی 
قتل های زنجیره ای برای بازیافتن 
جایــگاه پروانــه فروهــر در شــتاب 
حوادثــی کــه بر ایــران گذشــت و 

می گذرد.
هرچند شــورمندی و تداوم حضور 
هیچ یک از ایــن دو زن را نمی توان 
در آن تاریــخ محصــور در فاصلــه 
دو جلــد مقوایــی خالصــه کــرد، 
اما می تــوان با اســتناد به مطالب 
دست اول  آن کتاب، ردپای آن زن 
معشوق مقتول را از نهضت ملی تا 
به امروز پی گرفــت. »بخوان به نام 
ایــران« منبع اصلی برای تهیه این 

متن بوده است.
بخش هائی از نوشتار منصوره

تنها زن پرونده قتل های زنجیره ای
هنگامی که پروانه فروهــر، دوازده 
روز پیش از قتل خود و همسرش در 
مراسم سالگرد اعدام دکتر فاطمی 
در مالء عام ســخنرانی می کرد و از 
»تکویــن آفتاب دیگــری می گفت 
که تباه کننده تاریکی خواهد شد« 

تاریک اندیشان درخفا، نقشه غروب 
طراحــی  را  زندگــی اش  خورشــید 
می کردنــد؛ چراکه یکی بود و دیگر 
نبود چون او که تن زنانه خویش را 
پلی کند تــا برابری خواهی، آزادی، 
استقالل و ملی گرایی تا سال ها بر 

آن گذر کنند.
وارد  نوجوانــی  از  فروهــر  پروانــه 
مبارزات سیاســی شــد؛ از رهبران 
جنبش دانشــجویی در زمان قتل 
سه دانشجوی دانشــگاه تهران در 
اواخــر دهــه ســی بــود؛ از اعضای 
حزب ملت و جبهه ملی بود و همراه 
با »همــا دارابــی« ســازمان زنان 
جبهه ملــی را بدعت نهــاد؛ و مدیر 
مســئول نشــریه جبهه ملی ایران و 
از چهره های برجســته اپوزیسیون 

ملی گرای تحول خواه بود.
هرچند هویــت او به عنوان یک زن 
ملی گرا در عرصه مبارزات سیاسی 
تعریــف شــده بــود، امــا رویکــرد 
محوریــت  بــا  او  برابری خواهانــه 
آزادی هــای مدنی و سیاســی برای 
زنان، از مختصات تشــکیل دهنده 
این هویت است. این مقاله کنکاشی 
است در نحوه مواجهه او با موضوع 
زنان و تاثیرگذاری او بر جنبش های 
مدنی از انقالب پنجاه و هفت تا به 

امروز.
در ســال ۱٣٧۲، همــا دارابــی، از 
همراهــان دیرینه پروانــه فروهر که 
در کنار او ســازمان زنان جبهه ملی 
را راه انداختــه بــود، در اعتراض به 
شــرایط ســرکوب و در اعتراض به 
حجاب اجباری، در میدان تجریش 
با »ســپردن ســمندوار خویش به 
آتش«، خود را به آتش کشید. جان 
ســوخته هما دارابی، آتشــی دیگر 
در دل پروانــه افروخت. در مراســم 
ســخنران  پروانــه  او  بزرگداشــت 
اســت: »آنک هما در آسمان ژرف 
ایرانشــهر/ بــا بال های آتشــینش 
شــعله می ریزد به روی گرده نفس 

کشیدن در فضای افسوس، میراثی 
نیست که از حضور زنده و شورمند 
کســانی چون پروانه فروهر به جای 
بماند. به ویژه این روزها که به مدد 
وظیفه مندی کســانی کــه دغدغه 
مســتند کردن بخش های نانوشته  
تاریــخ و به ویــژه تاریــخ جنبــش 
زنــان را دارند، حجمــی گرانبها از 
آموختنی های ضــروری در فرم ها و 
قالب های مختلف ادبی و تحقیقی 

شناسایی و جمع آوری شده است.
امــر آموختن عاجــل به جــای امر 
افسوس، درســی است که می توان 
از داســتان زندگی و مبارزات پروانه 
فروهــر آموخت. رویکرد ســیال او 
بــه جریان هــا و وقایــع سیاســی و 
اجتماعــی، اندیشــه آزاد و رهایش 
موضع گیری هــای  موجــب  کــه 
منعطف در موقعیت های سیاســی 
حفــظ  می شــد،  اجتماعــی  و 
حساسیت های جنســیتی در امور 
و  فرهنگــی، سیاســی  شــخصی، 
اجتماعــی، اهمیــت مهــرورزی و 
عواطف درونی، رویکرد تکثرگرایانه 
و عبــور از دوگانه های تعریف شــده 
»ازما یا برما«، تاکید بر پیوندهای 
بین جنبشــی، توجه به ائتالف ها و 
هم گرایی هــای موضوعــی میان/

بین جنبشی و... به ما می گوید که 
آموختن هنوز، از پرواز آن پروانه بر 
گرد آتش جنبش زنان، دمی است 

جانانه بر شعله  ور شدن آن آتش.
در  پروانــه  و جســور  کالم شــیوا 
ســخنرانی ها و مقاالتــش، تیــری 
بود که بر چشــم دشمنان آزادی و 
برابری خواهی می نشست و طراحی 
قتل او را سرعت می بخشید. آمد و 
شدهای جانانه او در عرصه سیاسی 
و عرصه برابری خواهی، زندگی اش 

را بیشتر به خطر می انداخت.
یادش گرامی و راهش پررهرو

شــهامت و بــه روشــنی از کارها و 
اعتقاداتش می گوید، از فشارهایی 
کــه بر او و خانــواده اش وارد کرده 
انــد تا او را ســاکت کننــد بلکه از 
حرفــه اش به عنوان یک حقوقدان 
مدافع حقوق مردم، دست بکشد. 
او درایــن راه بهایی گران پرداخته 
است ولی می گوید پشیمان نیست 
و اگر می توانست به گذشته برگردد 
و دوباره دســت به انتخــاب بزند، 
مطمئنا همیــن راه را انتخاب می 

کرد.   
کتــاب »تــا آزادی« گرچــه درباره 
زندگی اوســت ولی یک زندگی نامه 
خودنوشــت عــادی نیســت و بــه 
نوعــی زندگی نامــه همه ماســت و 
نشسته بر متن تاریخ معاصر است. 
او از زندگــی اش به عنــوان یک زن 
حقوقدان، به ویژه پس از به دست 
آوردن جایزه صلــح نوبل می گوید 
که چگونه ج. ا. و نیروهای امنیتی 
بــا تمام ابــزار و امکانات ســعی در 

ساکت کردن او داشته اند.
من با خواندن کتاب، گرچه تقریبا 
همــه وقایع آن برایم آشــنا بودند، 
ولی بسیار غمگین و درعین حال 
متحیرشدم. همانطور که خودش 

در پیش درآمد کتاب می گوید:
»اگر حکومت با برنده جایزه نوبل 
که دسترســی به مطبوعــات دنیا 
دارد، وکیل است و سیستم حقوقی 

کشور را می شناسد، چنین رفتار 
می کنــد، می توانید تصورکنید با 
شــهروندان عادی که ایــن ابزار و 
آگاهــی را ندارنــد، چگونه برخورد 

می کند.«
 آنچــه که دراین کتاب چشــمگیر 
اســت، وقاحت ماموریــن امنیتی 
ا ســت کــه بــه طــور علنی چــه با 
حضورشان و چه با ابزاری که سعی 
در پنهــان کردن هم نداشــته اند، 
شــبانه روز هــم او را تحــت نظــر 
داشــته اند و هم مدام خانواده اش 
را زیر فشــار می گذاشــته اند. ابتدا 
سعی کردند از طریق دخترانش او 
را تحت فشــار بگذارند، ولی وقتی 
موفق نشــدند و پــس از اینکه او و 
دخترانش در خارج ساکن شدند، 
به سراغ همســر تنهایش رفتند و 
با فشــار و حیلــه و نمایش هایی او 
را به راهی می کشانند که خودشان 
می خواســتند. درنهایت او، برای 
رهایی از سنگســار، تن به نمایش 
تلویزیونی و اعترافات دیکته شــده 

می دهد.
اینهــا جزئیــات بســیار دردناکــی 
هستند. دراینجا بیشتر من با چهره 
دیگری از شیرین عبادی به عنوان 
یــک زن، یک همســر و یک مادر 
آشــنا شدم که منشــش در زندگی 
اولویت خانواده بوده، ولی از طرف 
دیگر به عنوان یک انسان حق جو 

نمــی توانــد دربرابر بــی قانونی ها 
و بی عدالتی ها ســاکت بنشــیند. 
او از موکالنــش وفــاع می کنــد، از 
جمله کسانی که ماموران اطالعاتی 
بی شرمانه از زندگی خصوصی شان 
فیلم می گیرند تا آنها را تحت فشار 
قراردهنــد برای اینکه بــه اعتراف 
از  یــا  و  بیاورنــد  ســاختگی روی 

فعالیت هایشان دست بکشند.
شــیرین عبادی در همین راســتا 
بــا شــهامت از زندگــی خصوصــی 
خود و همســرش می گوید و اینکه 
همســرش چطور در دام آنها افتاد 
و ناچار به اعترافات تلویزیونی علیه 
او شد. او با شهامت با بیان زندگی 
شخصی خود می خواهد تابوشکنی 
کنــد تا دیگــران نیــز چنین کنند 
بــرای اینکــه به حیله هــای کثیف 
حکومــت خاتمه دهنــد. جاهایی 
که صحبت از همســرش می کند 
و عشــق و عالقــه ای کــه بــه هم 
داشــتند و همکاری هــای او، چه 
در بزرگ کــردن فرزندان و چه در 
کارهای شیرین، بسیار غم انگیز و 
تلخ است. او همسرش را سرزنش 
نمی کند، بلکه او را قربانی می داند. 
ولی سرآخر به ناچار آنها از هم جدا 
می شــوند و شــیرین می گوید که 
همچنان بــا یاد خاطــرات خوش 

گذشته سر می کند.
•
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جمهوریت: درمان درد استبداد در ایران 
نظــام جمهــوری به طــور نظری 
بستر مناسبی است برای چرخش 
قــدرت. در ایــن نظــام- وقتی به 
معنــای واقعی کلمــه اجرایی می 
شــود-، مردم، صاحبــان قدرت 
حکومتــی را جابجا مــی کنند و به 
این واسطه شرط دوام در تصاحب 
قــدرت عبــارت اســت از کســب 
رضایت مردم از طریق خدمت هر 
چه بیشتر و بهتر به منافع آنان. به 
عبــارت دیگر، در نظام جمهوری، 
امکان غصب قدرت، بدون استفاده 
از زور و خشــونت وجــود نــدارد. 
اعمال زور و خشونت هم امریست 
که خصلت ذاتــی جمهوریت را به 
زیر سوال می برد. این که ما نظام 
جمهوری اسالمی را یک جمهوری 
اسمی و نه واقعی قلمداد می کنیم 
به همین خاطر است. آنها قدرت را 
غصب و اجازه ی مشــارکت واقعی 
مردم را از آنها سلب کرده اند. این 
غصــب قدرت اســت و یــک جرم 

بزرگ سیاسی است. 
امــا در ورای ایــن مثــال شــوم، 
تاکید بر نظام جمهــوری در مورد 
کشــورمان ایران بــه دلیل قدمت 
ســابقه ی انحصار قدرت سیاسی 
است. قدمتی که شامل کل تاریخ 
ایران، به اســتثنای دوره ی کوتاه 
دولت دمکراتیک دکتر مصدق، می 

شــود. در آن مورد خاص هم 
می بینیم که ریشــه داربودن 
انحصارگرایــی و غصب قدرت 
سیاســی چنان است که حتی 
کودتای نظامــی را برای پایان 
بخشــیدن بــه دولــت ملی و 

مردمی مجاز می سازد. 
بــا در نظر گرفتن این خصلت 
ساختاری، هم در نهاد قدرت 
در ایران و هم در روانشناســی 
اجتماعی ایرانیان، بهتر است 
که به سوی نوع نظامی برویم 

که کمترین شــانس را به بازتولید 
یک نظــام اقتدارگرا و اســتبدادی 
بدهــد و حداکثر امکانــات را برای 
پدیده ای به اســم چرخش قدرت 
مهیا ســازد. چرخشــی که باید به 
آزادی  و  آزادی سیاســی  معنــای 
انتخاباتی در ایران باشــد تــا راه را 
بــرای انتخــاب شــدن و انتخــاب 
کردن آزاد همه ی شــهروندان در 

ایران هموار کند. 
اهمیت فردیت در دمکراسی: 

نظــام جمهــوری ایــن احتمــال 
چرخــش قــدرت را در کشــورمان 
افزایش می دهد. این درست است 
کــه پدیــده ی چرخش قــدرت در 
کشــورهای دارای نظام پادشاهی 
مشــروطه و پارلمانــی نیــز برقرار 
اســت، اما هرگونه مقایسه گرایی 

نوعــی  گیرانــه،  آســان  و  کاذب 
بسترسازی برای بازتولید حکومت 
استبدادی در ایران است. نه تاریخ 
و نه جامعه شناسی کشوردیکتاتور 
زده ی ایران، با سابقه ی چندهزار 
سال خودکامگی، شباهتی به نروژ 
و انگلستان و امثال آن ندارد. این 
کشــورها بــا فاصله ی زیــادی در 
راســتای تحول مدرنیته موفق به 
استقرار نهادینه ی نقش و حقوق 
فرد در جامعه شده اند و از مرحله 
ی امکان ســوارکردن خودکامگی 
فردی بر راس هرم قدرت سیاسی 
عبــور کرده اند. ما بــه این مرحله 

نرسیده ایم. 
فردیــت در ایــران به شــکل منفی 
خود صورت گرفته و نه در معنای 
مدنی خود. فرد در معنای جامعه 

تــا زمانــی کــه جــرم او بــه طــور 
قانونــی محرز گــردد )مــاده ۱۱(. 
همه انســان ها در مقابــل قانــون 
برابرند )ماده ٧(. هیچ فردی نباید 
بطــور خودســرانه توقیف، حبس 
یا تبعیــد شــود )مــاده ۹(. طبق 
کمیساریای عالی حقوق بشر این 
حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت 

نمی شود.
•

هیچ انسانی »غیرقانونی« نیست 
)ماده ۱3 تا ۱5(

»هر شــخصی حق دارد در داخل 
رفت وآمــد  آزادانــه  کشــور  یــک 
کنــد و اقامتگاه خــود را برگزیند. 
او همچنیــن حــق دارد کــه هــر 
کشــوری از جمله کشــور خــود را 
ترک کند« )مــاده ۱٣(. هر فردی 
حــق دارد برای گریز از شــکنجه، 
تعقیــب و آزار از کشــورهای دیگر 
درخواست پناهندگی دهد و از این 
حق برخوردار شــود )مــاده ۱۴(. 
هر شــخصی حق داشتن تابعیتی 
را دارد )مــاده ۱۵(. طبــق برآورد 
ســازمان ملل حــدود ۱٠ میلیون 
نفر در سراسر جهان از حق داشتن 

تابعیت محرمند.
•

جلوگیری از ازدواج های 
اجباری )ماده ۱6(

زنــان و مردان بالغ پیش، در حین 

و پس از زناشویی حقوقی مساوی 
دارنــد. »ازدواج حتمــًا بایــد بــا 
رضایــت کامل و آزادانــه زن و مرد 
صورت گیرد. خانــواده نیز باید از 
حمایت جامعــه و دولت بهره مند 
شــود«. اگرچه آمار دقیقی درباره 
ازدواج های اجبــاری وجود ندارد، 
اما کارشناســان شــمار دختران و 
زنانی را که در سراسر جهان قربانی 
ازداوج های اجباری هستند، بیش 
از ٧٠٠ میلیون نفر برآورد می کنند.

•
حق مالکیت )ماده ۱7(

»هر شخص به تنهایی یا به صورت 
جمعی حــق مالکیــت دارد. هیچ 
فــردی را نباید خودســرانه از حق 
مالکیت محروم کرد«. در بسیاری 
از نقاط جهان انسان ها از خاکشان 
رانده می شوند، چون سند مالکیت 
ندارنــد. شهرســازی، اســتخراج 
منابع طبیعی، ایجــاد زمین های 
کشــاورزی یــا ساختمان ســازی، 
به عنوان نمونه به منظور برگزاری 
جــام جهانــی فوتبــال، از جملــه 
مواردی هستند که در آنها انسان ها 
به ترک خاکشان مجبور می شوند، 

آنهم بدون دریافت هیچ غرامتی.
•

حق آزادی اندیشه و بیان 
)ماده های ۱8 تا 2۰(

طبق ماده ۱۸ اعالمیه حقوق بشر 

»هر شــخصی حــق دارد از آزادی 
اندیشــه، وجــدان و دین بهره مند 
شــود«. هــر فــردی حــق آزادی 
عقیده و بیــان دارد )مــاده ۱۹( و 
طبق ماده ۲٠ »همه انسان ها حق 
دارند از آزادی تشکیل اجتماعات، 
مجامع و انجمن های مسالمت آمیز 
ســازمان  شــوند«.  بهره منــد 
گزارشــگران بدون مرز اعالم کرده 
که در حال حاضر ۱۵۶ روزنامه نگار 
در کشورهای مختلف جهان در بند 

هستند.
•

حق مشارکت )ماده های 2۱ و 
)22

در مــاده ۲۱ آمــده اســت که »هر 
شــخصی حــق دارد، در اداره امور 
عمومی کشــور خود، مستقیمًا یا 
به واســطه نمایندگانی کــه آزادانه 
انتخــاب شــده باشــند، شــرکت 
جویــد«. افزون بر ایــن هر فردی 
به عنوان عضو جامعه حق امنیت 
اجتماعــی دارد و مجــاز اســت به 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی خود دســت یابــد )ماده 
۲۲(. بومیــان اســترالیا در ســال 
۱۹۶٧ بــه حق رأی دســت یافتند 
و زنــان کویــت نیز از ســال ۲٠٠۵ 
می تواننــد در انتخابــات شــرکت 

کنند.
•

حق اشتغال )ماده های 23 و 
)24

بنا بر ماده ۲٣ »هر شــخصی حق 
دارد کار کنــد، کار خــود را آزادانه 
انتخاب کند و از شــرایط منصفانه 
و رضایت بخشی برای کار برخوردار 
شــود. همه حق دارند که بی هیچ 
تبعیضــی، در مقابل کار مســاوی 
مزد مســاوی بگیرند. هر کسی که 
کار می کنــد، حــق دریافت مزدی 
منصفانه و رضایت بخش را دارد.« 
و در مــاده ۲۴ آمده اســت که »هر 
فردی حــق اســتراحت، فراغت و 
تفریــح دارد«. بــه گــزارش بانک 
جهانی ۲٠٠ میلیون نفر در جهان 

بیکار هستند.
•

حق زندگی شایسته )ماده 25(
در ماده ۲۵ اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر آمده که »هر شــخصی حق 
دارد که از ســطح زندگی مناســب 
برای تأمین ســالمتی و رفاه خود 
و خانــواده اش، بــه ویــژه از حیث 
مســکن،  پوشــاک،  خــوراک، 
مراقبت هــای پزشــکی و خدمات 
اجتماعی ضروری برخوردار شود. 
مــادران و کــودکان حــق دارند که 

از کمک و مراقبــت ویژه برخوردار 
شــوند.« به گفته ی کارشناســان 
امروز یک هفتم از جمعیت جهان 

از گرسنگی رنج می برد.
•

حق آموزش و پرورش )ماده 
)26

در مــاده ۲۶ آمــده اســت که »هر 
شــخصی حق دارد کــه از آموزش 
و پرورش بهره  مند شــود. آموزش 
ابتدایــی و پایه بایــد برای همگان 
اجبــاری و رایــگان باشــد. هــدف 
آمــوزش و پرورش باید شــکوفایی 
کامل شخصیت انســان و تقویت 
رعایت حقــوق بشــر و آزادی های 
اساســی باشــد.« طبــق گــزارش 
کمیســیون اتحادیــه اروپــا یــک 
پنجم شــهروندان اروپا در خواندن 
و نوشــتن مشــکل دارند. شــمار 
بیســوادان در جهان ٧٧۵ میلیون 

نفر برآورد می شود.
•

دانش و هنر )ماده 27(
طبــق مــاده ۲٧ اعالمیــه جهانی 
حقوق بشر »هر شخصی حق دارد 
آزادانــه در زندگی فرهنگی اجتماع 
ســهیم و شریک شــود و از هنرها 
و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید 

آن بهره  مند گردد«. همچنین هر 
فردی حــق دارد از حمایت منافع 
معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا 
هنری خود برخوردار شود. امروزه 
پخــش و توزیــع دیجیتالــی آثار از 
موضوعات مورد مناقشــه است و 
بسیاری ها از دارندگان اثر معتقدند 
که حقوقشــان در این راستا نقض 

شده است.
•

حقوق و مسئولیت )ماده های 
28 تا 3۰(

در مــاده ۲۸ آمــده اســت که »هر 
خواســتار  دارد  حــق  شــخصی 
برقراری نظمی در عرصه اجتماعی 
و بین المللــی باشــد کــه حقوق و 
آزادی هــا را بــه تمامــی تأمیــن و 
متحقق ســازد«. هر فــردی فقط 
در برابــر جامعه وظایفــی بر عهده 
دارد )مــاده ۲۹(. هیــچ حکومت، 
جمعیت یــا فردی حق نــدارد که 
حقوق همگانی بشــری را محدود 
سازد )ماده ٣٠(. تمامی کشورهای 
عضو سازمان ملل اعالمیه جهانی 

حقوق بشر را امضا کرده اند.

•

شناسی و مدرن خود به شهروندی 
گفته می شود که بر حقوق خویش 
واقف اســت و می داند که حفظ و 
رعایــت این حقوق در گرو حفظ و 
رعایت نهادینــه ی حقوق دیگران 
اســت. اما فرد در معنای استبداد 
زده ی خود کسی است که تامین 
حقــوق خویــش را بــه قیمت نفی 

حقوق دیگران جســتجو می کند. 
در معنای نخســت، فــرد، آزادی 
وجــودی  ضــرورت  را  سیاســی  
برخــورداری از رفــاه و امنیــت و 
پیشــرفت می داند، در مورد دوم، 
فــرد، آزادی سیاســی را دشــمن 
و خطــری بــرای رفــاه و امنیت و 
پیشــرفت خود می پندارند و اینها 
را در سلب آزادی دیگران جستجو 

می کند. 
زمانی که فردیت در معنای مدنی و 
مدرن خود جا افتاده، آموزش داده 
شده و تبلور می یابد، بدیهی است 
که شــکل نظام سیاســی اهمیت 
آنچنانــی نمــی یابد. امــا وقتی که 
فردیــت، در معنای اســتبدادی و 
خودمــدار کلمــه در یک جامعه در 
جریان است، شکل نظام سیاسی 

بسیار مهم است. هر چه این شکل، 
مکانیزم های بیشتری برای تثبیت 
و تطویل کســب و حفظ قدرت در 
دست یک نفر فراهم سازد، امکان 
نگــه  انحصارگرایــی در  بازتولیــد 
داشتن این قدرت هم افزایش می 
یابد. حتی اگر این قدرت قرار باشد 
که بــه طور صرف وجه »نمادین« 

داشته باشد. 
نقش جمهوریت: 

بــا رفتــن بــه ســوی یک شــکل 
چرخشی از قدرت سیاسی ما این 
شانس را به فردیت انحصارطلب 
نمی دهیم کــه بتواند به بهانه ی 
یک مشــروعیت قانونی شرایط را 
برای اعمال اراده ی خودکامه ی 
خویــش فراهم ســازد. به عبارت 
دیگــر، فــرد بــه طــور نهادینه به 
ســوی َدِر خــروج از قــدرت هــل 
داده مــی شــود. اگــر بتــوان این 
مکانیزم گردش قــدرت را با دقت 
و وسواس، به صورت قانونی خود، 
تامین و تضمین کرد، دســت کم 
یــک چارچوب برای ســوار شــدن 
دمکراسی شکل می گیرد. بعد می 
ماند که بتوانیم به معنای واقعی و 
عملــی کلمه نیز نــکات ریز و فنی 
سازوکارهای دمکراتیک را رعایت 
کنیم تا ســرانجام یــک جمهوری 
دمکراتیــک، به صورت مشــخص 

پدیده، در ایران بروز کند. 
جبهــه ی  در  مــا  کــه  تاکیــدی 
جمهــوری دوم ایــران  داریــم در 
همین است که با پایان بخشیدن 
به دوران عمر ننگین »جمهوری« 
عنــوان  بــه  اســالمی،  قالبــی 
»جمهوری اول«، پرونده ی غصب 
قدرت را ببندیم و با گشــایش یک 

دوران برخوردار از آزادی سیاسی و 
پدیده ی چرخش قدرت، با منطق 
شایسته ساالری، فصل تازه ای را 
آغاز کنیم به نام »جمهوری دوم« 
ایــران. دورانــی کــه در آن فضــا و 
شرایط برای دست به دست شدن 
قــدرت سیاســی در شــکل آزاد و 
دمکراتیک خود فراهم است و می 
توان انتظار داشت که پایانی باشد 
بر هزاران سال استبدادساالری در 

کشورمان. 
بــه همین خاطــر، الزم اســت که 
ضمــن حفــظ حــق دمکراتیــک 
هــواداران ســامانه ی پادشــاهی، 
به آنهــا این واقعیت های روشــن 
تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی 
را یادآور شــد تا بتوانیــم، به دور از 
مقایســه گرایی های کلیشه ای و 
ظاهری، به عمــق واقعیت قدرت 
سیاســی در ایران توجه کنیم. هر 
ایرانی باید برای خود روشــن سازد 
که آیا شکل نظام را برای تبعیت از 
احساسات و تاثیرات دستگاه های 
تبلیغاتی ســطحی گرا انتخاب می 
کنــد و یا بر مبنای باور به ضرورت 
آزادی و دمکراســی در ایــران. اگر 
ایــن مــورد دوم مــد نظر باشــد، 
جــای تردید زیادی باقی نمی ماند 
کــه نظــام جمهــوری، در معنای 
اصیــل خود، شانســی بــه مراتب 
قویتر و مستحکم تر برای استقرار 
دمکراسی در ایران فراهم می آورد 
تا نظام غیر جمهوری. این بار باید 
انتخاب سیاســی و تاریخی خود را 
نه بر مبنای عادت و احساس، که 
بر اســاس عقالنیــت و واقع بینی 

صورت بخشیم.
•

سالگرد تصویب اعالمیه حقوق بشر...   << ادامه از صفحه: 6
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عامل اصلی برتری آمریکا بر جهان کدام است؟
فریــد زکریــا، تحلیلگــر معــروف 
آمریکایــی در کتاب "جهان پســا 
آمریکایی" که در ســال ۲٠٠۸ در 
آمریکا منتشــر کرد نظــام آموزش 
عالــی آمریــکا را اصلی ترین عامل 
برتری آمریــکا در جهان میداند و 

مینویسد: 
آمــوزش عالــی ، بهترین صنعت 
آمریــکا در جهان اســت. آمریکا با 
پنج درصد جمعیت دنیا، در صحنه 
آموزش عالی برتری مطلق دارد و 
۶۸ درصد از پنجاه دانشــگاه برتر 
جهان متعلق به این کشــور است 

مزیت آمریکا در هیچ حوزه دیگری 
تا ایــن حد قاطع نیســت. آمریکا 
۶/۲ درصــد از تولیــد ناخالــص 
خــود را صرف ســرمایه گذاری بر 
روی آموزش عالی میکند ، این در 
حالی است که اروپا ۲/۱ درصد و 
ژاپن ۱/۱ درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف آموزش عالی 

میکنند.
از سوی دیگر ، آمریکا جذاب ترین 
مقصد برای دانشــجویان خارجی 
اســت تا جایی کــه ٣٠ درصد کل 
دانشــجویان خارجــی در جهــان 

در آمریــکا تحصیــل میکنند . اما 
سیستم آموزشی امریکا چه تفاوتی 
با دیگر سیســتم های آموزشی در 

دنیا دارد !!؟
نظام آموزشی آمریکا سخت گیری 
چندانــی در مــورد حفــظ کردن 
دروس نــدارد بلکــه در پــرورش 
قابلیــت هــای نقادی ذهــن ، که 
الزمه موفقیت در زندگی اســت ، 
عملکرد برجســته ای دارد . سایر 
نظامهــای آموزشــی امتحان پس 
دادن یــاد میدهنــد !!، در حالــی 
که سیستم آموزشی آمریکا ، تفکر 

کردن را می آموزد .!!
چنین کیفیتی روشــن میکند که 
چــرا آمریکا در ایــن حد ، مخترع 
و ماجراجــو و خطــر پذیــر تربیت 

میکند!!
در آمریــکا، مــردم این امــکان را 
مــی یابند که جســارت بورزند!! ، 
چالشــگر قدرت باشــند !!، زمین 
بخورند و دوباره به پا خیزند!! . این 
آمریکاست ونه ژاپن که دهها برنده 

جایزه نوبل پرورش داده است!!
وزیــر آمــوزش عالی ســنگاپور در 
تشریح تفاوت بین نظام آموزشی 
کشورش با آمریکا چنین می گوید:

"مــا هر دو به شایســته ســاالری 

پای بندیم . در امریکا به شایسته 
ساالری استعدادها بها میدهند و 
در سنگاپور به شایسته ساالری در 

آزمونها!!
بهــره  حداکثــر  راه  آمریــکا  در 
برداری از استعدادهای انسانها را 
میداننــد!!. خالقیت ، کنجکاوی 
ماجراجویــی و بلند نظری ، همه 
از شاخصه های سیستم آموزشی 

آمریکاست!! ...
ژاپــن اخیرا کوشــیده اســت تا با 
حذف کالسهای اجباری روز شنبه 
و افــزودن بــر ســاعات مطالعات 
عمومی که شاگردان و آموزگاران 
میتوانند در آن عالیق خاص خود 

را دنبال کنند انعطاف پذیری نظام 
آموزشی خود را ارتقا بخشد.

فرهنگ آمریکا ، مشــکل گشایی 
، پرســش گرایی در برابر قدرت و 
نو اندیشــی را ارج می نهد و به آن 
بال و پر میدهد . انســانها را برای 
شکســت خــوردن آزاد میگذارد!! 
و ســپس فرصتهای دوباره و ســه 
باره در اختیار آنها قرار میدهد این 
فرهنگ، مشــوق  انسانهای خود 
جوش و اســتثنایی اســت! اینها 
همه عوامل پایین به باال هستند 
و امریــه هــای دولتــی از خلق آن 

عاجزند!"
newsroom_ir@ )منبع: مرز نو(

روز مبــادا؟
اخیرًا »عالیجنــاب جرمی هانت« 
وزیــر امــور خارجــه دولت فخیمه 
»انــگل اســتان!« ســفری بــه ام 
القراء اسالم کرده برای رتق و فتق 
امور فی مابیــن، از جمله تقاضای 
آزادی خانــم »نازنین زاغری« که 
دو ســالی اســت به اّتهــام موهوم 
جاسوسی در چنگال آقایان علماء 
اعالم اســیر اســت که ظاهرًا این 
مامور حضرت ملکه الیزابت سالم 
اللــه علیهما مورد بی مهری و بی 
اعتنائی آقایان علماء اعالم و حجج 
اسالم قرار گرفته و تقاضایش درباره 
آزادی خانــم زاغری مــورد اجابت  
قرار نگرفته است فقط از روی خیر 
خواهی بــه حضرت رهبــر معّظم 
مســلمین و مستضعفین جهان و 
حومه توصیه مــی کنیم که با این 
جماعــت آنگلوساکســون مهربان 

تر باشــند چون به مصداق حدیث 
شــریف »باالخره گذر پوســت به 
دباغ خانه خواهــد افتاد!« امکان 
دارد در آینده نزدیک ناچار به پناه 
بردن به سفارت خانه این مالعین 
در تهــران بشــوید، کاری نکنیــد 
که خدای ناکــرده در آن روز مبادا 
آن هــا هم روی مبارک شــما را به 
زمین بیندازند و آن وجود شــریف 
را یــک جا بدهند به دســت مردم 

خشمگین؟!
اعدام سالطین!

تازگی ها رهبر معّظم داره به روش 
سلف اش امام راحل )ج( عمل می 
کنه! یکی از شــگرد های آخوند ها 
بــرای گرفتن دارایی طــرف بدنام 
کردنــه، اّول یــک ســری رو به نام 
طاغوتی کشــتند و  دارایی شــون 
رو گرفتنــد! بعــد منافــق و کافر و 
حاال هــم شــروع کردنــد کارگران 
خودشــون رو به نام سلطان این و 
اون می گیرند و می کشند تا رهبر 
معّظم بتونــه حقوق هــای کالن 
ســران سپاه و بیت و یمن و لبنان 
رو بده! چند روز پیش سلطان سّکه 
اعدام شد. حاال نوبت سلطان های 
دالر، پسته، شکر، بنزین؛ پوشک؛ 
برنج؛ فرش و سی چهل تا سلطاِن 
پولدار دیگه اســت تا آقا مثل صدر 

اســالم بدون هیــچ تولیدی بتونه 
پول دیگران رو باال بکشه! مبارکش 

باشه انشاالله تعالی!
قدرت پول!

ســران »سازمان ســیا« گفتند که 
بــن ســلمان ولیعهد عربســتان، 
شــخصا دســتور ترور خاشقجی را 
صادر کرده است. این موضع  گیری 
بر اســاس گفته ها و مدارک ترکیه 
گرفته شده و گفته های عربستان 
را کنار گذاشــته اند! حال باید دید 
باز بن ســلمان پس از پاتیل شدن 
میاد بگه تا من و شــاه سلمان در 
عربســتان و برادر اردغان در ترکیه 
هستیم ما و ترکیه پیوندی محکم 
داریم! یا این که ســر کیسه را شل 
می کنــد و دوباره ســران آمریکا و 

ترکیه را با پول خاموش می کند؟
رّد پــای دزدان!

مظلومــی«  »وحیــد  اعــدام  در 
موضوع جالب این اســت که مدیر 
عامل ثامــن، ابوالفضل میرعلی با 
دوازده هزارملیارد دزدی فقط ۱۲ 
ســال زندان گرفت چون دامادش 
آخوند بود و دادســتان قــم؛ وپدر 
زنش هم امام جمعه ســبزوار! ولی 
مظلومین که با پول خودش خرید 
و فروش می کرد؛ اعدام شــد تا رّد 

پای باال دستی ها پاک بشود!؟ 

کارشنـــاس  اجّنه!
پورفر«  حجت االســالم »نقی  
کارشناس امور اجّنه در دولت 
آقا امام زمان )عج( فرموده اند: 
اسراییل می خواسته با استفاده 
از "جــن" به سیســتم  ایران؛ 
حماس و حزب الله؛ نفوذ کند 
که موّفق نشــده اســت! یکی 
از ماموران ســاواخ )ســازمان 
اطالعات و امنّیت خراســانی( 
را  فرســتادیم ببینیــم جریان 
چیســت؟ و چرا اســرائیل که 
آمریــکا و انگلیــس و چندیــن 
قدر قدرت جهــان که بهترین 

و کارکشــته ترین اجّنه را در اختیار 
دارند، حامی اش هســتند، موفق 
نشدند؟! فهمیدیم از هر طرف جن 
ها را فرستادند به جمشید بسم الله 

برخوردند و فرار کردند! 
در ماموریت حمــاس و حزب الله 
هم جن ها هرنوشــته عربی را که 
دیدند فکر کردند آیه قرآن اســت  و 

از ترس بسم الله اش فرار کردند! 
رئیس جن ها هم گفته: آخوند ها 
هرکاری می کنند با بسم الله شروع 
می کنند با ایــن وضع ما هیچگاه 

دیگر به ایران نخواهیم رفت!
رتبــه اّول!

 »محمــد رضــا نقــدی« پــس از 
نشئگی وافر فرموده اند: 

ایران یکی از آزاد ترین کشــورهای 
دنیاســت مــا در رتبــه ۱۸ اقتصاد 

جهانی قرار داریم!؟ 
نه آقای شمع فروش سابق و سردار 

فعلی؛ ما رتبه اول هستیم! 
تنهــا کشــورجهان کــه کّل درآمد 
کشورمتعّلق به  چند نفر  و دارایی 
شــان از بیــل گیتس هم بیشــتر 
است! بقیه مّلت برای زنده ماندن 
باید همدیگر را بدرند! تنها کشوری 
که در آن صبح تا شب جنس گرانتر 
می شــود! تنها کشــوری که برای 
شکایت باید پول بدهی، همچنین  
به راحتی می توانی با پرداخت رشوه 
بــه قاضی حکم او را به نفع خودت 
تغییــر دهی! تنها کشــوری که در 
آن دکترهــا و مهندســین آشــغال 
جمع می کنند و چوپان ها عنوان 
دکتر دارند و آن ها را به کار وزارت 
و وکالت می گمارنــد! در دزدی و 
اختالس هم مقــام اول را داریم و 
دزدی که رتبه اول را کسب کند را 
برای  تشویق! مّجانی می فرستند 
بــه  کانادا تا حال کنــد! و به ریش 

مردم بخندد!؟
چه کسی باید مواظب باشد؟

حتمتــًا شــما هــم شــنیده اید که 
رئیســی هم صاحب گارد حفاظت 

شــد! بــا حکــم فرمانــده نیــروی 
انتظامــی، علی اکبر افراســیابی به 
عنــوان فرمانــده حفاظت آســتان 

قدس رضوی منصوب شد! 
رئیسی گفت: یکی از ماموریت  های 
این یگان حفظ اماکن متبّرکه از هر 
گونه آسیب است. زیرا همیشه این 
اماکــن مــورد طمع افراد شــرور و 
شیاد قرار دارد! باالخره نفهمیدیم 
ما باید مواظب امام رضا باشــیم یا 
ایشان مواظب ما؟! یعنی کسی که  
می تواند مرده زنده کند  و بیماران 
را شــفا دهد و افراد بد را به سنگ 
تبدبل کند، برای محافظت از خود 
و امــوال اش باید دســت به دامن 
مامور کو... نشور و احتمااًل تریاکی 
و عرق خور نیروی انتظامی شود؟

مشکالت غربی ها؟!
از  دائــم  ایــران  وســیمای  صــدا 
مشــکالت غــرب می گویــد واین 
که در کشــورهای استکباری همه 
مــردم ناراضــی انــد!  مــا حیــران 
ماندیــم که این خارجــی ها با این 
همــه بحــران مالــی و فرهنگی و 
اخالقی و نبــودن آزادی! چراهیچ 
کــدام به فکــر مهاجرت بــه ایران 
نمی افتند؟ این کفارعقل ندارند، 
بیائید به ایــران و خودتان ببینید 
رهبرمعّظمی  داریم که نمایندگان 
مجلس خفتگان از توی آشغال ها 
کشــف اش کرده انــد! راه به راه از 
مردم پــول می گیرد! ولــی با نون 
خشــک و خرما روی خاک زندگی 
می کنــد! دائم تــوی مردمه! بّچه 
هایش همه کارگرند! دیگه براتون 
چی بگیم! الکن باید دیده بشــد تا 

شبانه در برد!
اقامت در هتل پنج ستاره؟

شــاهزاده »ولیــد بن طــالل« که 
سال پیش به همراه شماری از دیگر 
شاهزادگان سعودی برای مّدتی در 
چارچــوب عملیات ضد فســاد در 
بازداشت بود آزاد شد. این گروه از 
شاهزادگان در  عربستان سبوعی! 
پس از پرداخــت مبالغ کالنی بالغ 

بــر یکصــد میلیــارد دالر آزاد 
شــدند. در تمام آن مّدت این 
شــاهزادگان دریــک هتل پنج 
ستاره نگهداری می شدند! می 
خواستیم به بن سلمان بگوئیم 
یا اخی! ما هــم زیر بالش مان 
مقداری پول داریم! فاسد هم 
هســتیم! و به حکومت قبیله 
ای عربســتان ســبوعی! هــم 
انتقــاد می کنیم! دســتور بده 
بیایند ما را هم  بگیرند و ببرند! 
خدا را چه دیدی؟ شاید ما هم 
بتوانیم چند صباحی توی یک 

هتل پنج ستاره اقامت کنیم!
فلسفه غیبت!

 آخونــد طبســی در شــبکه والیت 
گفته: فلســفه وعّلــت غیبت امام 
زمــان ترس ازدشــمنانش اســت! 
شــما کــه مــی گفتیــد میــآد پدر 
دشمنان شیعه رو درمیاره! ما ۱٣  
قرن به این بابا دلخوش بودیم که 
وقتی بیآد دشــمنان مــا و خودش 
رو دست بسته تحویل پاسگاه می 
ده !ظاهرًا قراره ما با ایشان از کفار 
یک کتک ســیر هم بخوریم! پس 
مومنین برای ظهور آقا، هر چه زود 

ترفالن جای تان را چرب کنید!؟
حتمًا  FATFچیز خوبی نیست!

نظــام  نــگاران  روزنامــه  از  یکــی 
امــام  صدیقــی  گفتــه:  مقــدس 
جمعــه موّقت تهــران اصــاًل نمی 
 FATF و  کاپیتوالســیون  دانــد 
چی هســت! ُخب خــدا پدربیامرز 
کدامشــان می دانند؟ اگر صدیقی 
می دانست کاپیتوالسیون چیست 
می شــد رئیــس و دیگر پیشــنماز 
  FATFگریان نبود! اگر هم معنی
را می دانست می شد رهبر معّظم! 
یعنی تو هنوز نمی دانی اگر درحوزه 
کســی بتواند عربی را دســت و پا 
شکســته معنی کند می شود آیت 
الله و اگر  ســرعت و زمان را درک 
کند می شودعالمه! چندی پیش 
خبرنــگاری از یکی مثــل صدیقی 

درباره FATF  پرسید؛ گفت: 
راســتش مــن نظــری نــدارم ولی 
همین که صدا و ســیما علیه اش 
برنامــه پخش می کند، معلوم می 

شود که  چیز خوبی نیست! 
_______
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
اّول ماه دسامبر المبارک! سال 
۲٠۱۸ دربدری
برابر با دهم آذر ماه سال ۱٣۹٧ 
مهرورزی زنجیره ای
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

الفـــرار!؟
از همین جا به تمام مسلمین و مسلمات 
می گوئیم بلند شــید و فرار کنید! جریان 
چیه؟ آها! مسلمانان راستین در پاکستان 

جمع شده اند و فریاد می زنند كه: 
زن مســیحی که از لیوان مســلمانان آب 
نوشــیده باید اعدام شود! اگر این وحوش  
بفهمند ما چند بار با لیوان های مادر های 
مان شراب خوردیم و یواشکی همان لیوان 
را نشســته و هفت بار خــاک مال نکرده، 
روی ظرف های دیگر  گذاشته ایم همه ما 

را خواهند کشت!

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
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پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

شهرزاد. .........................................  489-6901 
فاطی .............................................. 951-2324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
تراول ساپورت .............................. 600-3114

کوتراوکــو....................................... 594-344 
 940-1642 ............................ .T.A.M مهری
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
سیامک نصر . .................................. 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل: خرید و فروش 
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191
ری نور: هاندای ................. 438-402-0429

الگانس لیزینگ.............................. 865-2595 
هومن شب بویی......................... 467-0737 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
730-3909 .................... شكور  آرش 
شهره شهریان .................... 290-2210
مسعود هاشمی . ................ 571-6592
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633
بهروزدوانی  . .................................. 677-7919
عسل جامی . .................................. 547-7866

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 
موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
پزشــکی 

آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765

یکتا......................... 439-8501  دارالترجمه 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 
آیدا خانلرپور. ............................... 332-1117

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ................................  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا  ............................. 900-3633
فـال

شادی. ............................................ 678-6451  
کامپیــو تر 

649-9366  ................................... EvolWeb
کــــارواش 

هما. ................................................. 484-2644 
کلینیک کایروپرکتیک 

کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  
کتـابفروشی 

تپش. ................................ 223-3336  
کلیسا 

انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  
گاراژ )درب(

 249-4684  ............................ .UNI-TECK
گرافیک و طراحی

پیوند . ................................................ 996-9692

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

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 (

Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

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: 

CLASSIFIEDSاستخـــدام
کارخانه بازیافت پالستیک 

در جنوب مونترال

تکنسین   و  کارگرساده 
استخدام می کند. 

لطفا با تلفن های زیر تماس بگیرید: 

514-606-9007
450-443-2222

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

استخــدام
www.beyondbyaerus.com

به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار 
)با اتومبیل( فورا نیازمندیم.   تلفن اطالعات:   رضائی 

(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons 

on the road to give service and sale to our 
clienteles. Car is must. 

کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: From January 8th to 
             March 24 2019
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group:       Monday and Wednesday from 6pm to 9 pm
Call NOW for registration or information: (places are limited)

(514) 274-8117 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

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

پارچه و لباس ايراني فقط زيبا نيست، زيبايي يكي 
از ويژگي هاي لباس هاي ما ايرانيان است؛ دامن هاي 
پرچين و شكن قاسم آبادي، چادرهاي سبز ضربدري 
لري،  مردانه  باالپوش هاي  بوشهري،  برقع هاي  و 
سفيد،  پيچ هاي  مچ  آن  با  كردي  متين  لباس هاي 
روسري هاي زرد گل وني  زنان خرم آباد و كويناك هاي 
لباس ها  اين  نيستند،  زيبا  فقط  و  فقط  تركمن  سرخ 
محل تالقي فرهنگ و اخالق و طبيعتند. برقع يعني 
برقع  سوختگي،  آفتاب  از  جلوگيري  براي  پوشش 
مچ  فرهنگ.  سال  هزار  يعني  برقع  حجاب،  يعني 
مچ  پيشاني،  كردن  پاك  براي  دستمالي  يعني  پيچ 
پيچ يعني وسيله اي براي جلوگيري از نفوذ حشرات 
موذي به درون لباس، مچ پيچ يعني دستمالي براي 

پايكوبي.
هر  عيني  نمود  مهمترين  را  لباس  انديشمندان، 
فرهنگ و بارزترين جلوه شخصيتي هر فرد مي دانند. 
از  فرهنگ  دارند  اعتقاد  فرهنگي  نظران  صاحب 
كار  كه  است  ارزيابي  قابل  پوسته  و  هسته  سويه  دو 
شايد  است.  معنادار  بخش  دو  هر  در  لباس  كرد 
با  توريست  يك  كه  برد  پيش  را  بحث  اينگونه  بتوان 
بار  اولين  براي  فرهنگي،  اي  حوزه  در  قرارگرفتن 
كرد  خواهد  برخورد  فرهنگ  آن  عيني  نمودهاي  با 
سوابق  و  رفتارها  عمق  به  توانست  خواهد  كمتر  و 
پيش  را  موضوع  اين  چرا  اما  كند.  نفوذ  پيشينه ها  و 
بومي  لباس هاي  كه  ساده  دليل  اين  به  كشيديم؟ 
ايران وقتي در معرض ديد قرار مي گيرد، بويژه با در 
نظرداشتن سويه پوسته اين گونه فرهنگي، بي هيچ 
ايران  بومي  لباس هاي  زيبايي  اما  زيباست،  تعارفي 
به همين جا ختم نمي شوند. آنها زيبا هستند، چون 
كاركردهاي چندگانه اي از خود بروز مي دهند و اين 
همان ويژگي است كه در طراحي لباس هاي امروزي 

كمتر مدنظر قرار مي گيرند.

لباس،  و  پوشش  به  مربوط  كالن  سياست  در 
بسيار  كتاب  و  حساب  بي  و  رويه  بي  واردات  مميزي 
صنعت  شكوفايي  به  توجه  همچنين  است،  مهم 
عين  در  كه  آن  ورشكستگي  از  جلوگيري  و  داخلي 
رونق اقتصادي مديريت اين هنر - صنعت را هم ساده تر 
اصناف،  از  حمايتي  سياست  چنين  نتيجه  و  مي كند 
مناسب  توزيع  تنوع،  راحتي،  شادابي،  پوشيدگي، 
و  جذابيت  قيمت،  بودن  مناسب  آسان،  دسترسي  و 
و  ايراني  اقوام  سنتي  الگوهاي  با  لباس ها  مطابقت  

شرايط اقليمي خواهد بود.
موارد  داشتن  نظر  در  بهداشتي،  موارد  رعايت 
اخالقي، زيبايي و...، جنبه هاي متفاوتي هستند كه 

يكجا مي توان در لباس هاي بومي ايران ديد. 
 لباس امروزي

دارد،  ربطي  چه  ما  به  حرف ها  اين  بگوييد  شايد 
در  نه  مي كنيم،  زندگي  شمال  جنگل هاي  در  نه  ما 
خشن  طبيعت  دل  در  نه  و  كردستان  كوهستان هاي 
مي خورد،  پيش  سال   100 درد  به  حرف ها  اين  كوير؛ 
اقسام  و  انواع  و  ايم  شده  شهرنشين  همه  كه  حاال  نه 
ماشين ها ما را محصور كرده اند. شايد تا حدودي هم 
حق با شما باشد، ما هم نگفته ايم غروب ها براي قدم 
زدن در پارك ملت يا الله، لباس قاسم آبادي بپوشيد 
يا روسري هاي گل و ني ، هرچند اگر اين كار را هم 
بكنيد، اتفاق بدي نيفتاده است، اتفاق بد آن است كه 
با كاله سيب زميني كاران مكزيك به خيابان بياييد 
يا دستمال دزدان دريايي سواحل اسكانديناوي را به 

سر ببنديد! 
فرهنگي  عنصر  هر  مي گويد  قديمي  نظريه  يك 
شرايط  با  سازگاري  و  شدن  نو  قدرت  خود  اگر 
كاله  شايد  فناست،  به  محكوم  باشد،  نداشته  را 
در  چيزي  هم  وايكينگ ها  سر  دستمال  و  مكزيكي 
خود پنهان داشته كه امروز مرزها را در نورديده و به 
ميدان ونك رسيده است. در اين حرفي نيست، اما 
آدم ها  اين  كه  مي گويد  هم  ديگر  قديمي  نظريه  يك 

هستند كه مي توانند عناصر فرهنگي خود را جهاني 
هويت  هر  ترديد  بدون  ببرند،  بين  از  را  آنها  يا  كنند 
نهفته  مكزيكي  كاله  پس  در  كه  كمرنگي  يا  پررنگ 
شلوار  سرنوشت  اما  ندارد،  ارتباطي  ما  به  باشد، 
كردي و كاله و باال پوش هاي نمدي چندان بي ربط 

با ما نيست.
مردم  امروزي  لباس  طراحي  براي  كارشناسان 
نظريات  بومي  لباس هاي  پشتوانه  با  ايران  جامعه 
تأكيد  تركيب،  به  گاه  نظر  يك  در  دارند،  متفاوتي 
قواعد  از  برخورداري  بر  ديگر  اي  نظريه  در  مي شود، 
طراحي و در نظريه سوم استفاده از برخي نشانه هاي 

بومي. 
محسن شكيبا طراح پارچه و لباس در تحليل اين 

سه نظريه مي گويد:
روي  پيش   را  تركيب  قواعد  كه  اول  »نظريه 
در  بويژه  موارد،  برخي  در  مي دهد،  قرار  طراحان 
واقع  مفيد  مي تواند  امروزي  لباس هاي  با  تركيب 
شود، اما در كل راه حل مطمئني به نظر نمي رسد، 
و  قواعد  از  استفاده  كه  دوم  نظرگاه  در  عكس  به 
تأمل  با  مي توان  مي كند،  پيشنهاد  را  طراحي  منطق 
بيشتري برخورد كرد. اين روش به طراحان مي گويد 
لباس،  عناصر  بايد  امروزي  لباس  طراحي  در  كه 

ويژگي هاي چندوجهي از خود بروز دهند، يعني هم 
مسئله  اين  كه  شود  توجه  بهداشتي  ويژگي هاي  به 
عالوه بر شكل طرح در جنس لباس هم مصداق پيدا 
هم  باشد،  توجه  مورد  اخالقي  موازين  هم  مي كند، 
پسند و سليقه روز و هم عناصر و نشانه هاي فرهنگي 
از  استفاده  به  تنها  سوم  نظريه  در  كه  حالي  در   ... و 

نشانه هاي فرهنگي تأكيد شده است.«
 مشكالت فرارو

و  مردان  براي  مناسب  لباس  فراروي  مشكالت 
زنان ايراني تنها در نوع طراحي آن خالصه نمي شود، دكتر 
در  اجتماعي-  مسائل  كارشناس   - خضري  منصور 
گام،  اولين  من  اعتقاد  »به  مي گويد:  رابطه  اين 
فرهنگسازي است نه اينكه بياييم و مردم را نصيحت 
پوشيدن  مثاًل  كه  دهيم  هشدار  آنها  به  بلكه  كنيم، 
و  پالستيك  جنس  با  هم  آن  چسبان  و  تنگ  لباس 
جوانان  سالمتي  براي  خطراتي  چه  شيميايي  مواد 

دارد. 
نمي  خالصه  اخالقي  موارد  در  صرفاً  موضوع 
شود، اگرچه اين مسائل از اهميت باالتري برخوردار 
اخالق  روي  انگشت  مستقيماً  ما  وقتي  اما  است، 
داريم  نصيحت  قصد  مي كند  فكر  جوان  مي گذاريم، 
و گريزان مي شود، در حالي كه واقعيت هاي علمي را 
اخالقي  موازين  همان  به  غيرمستقيم  كنيم،  باز  اگر 
هم خواهيم رسيد. به عنوان مثال بايد براي جوانان 
اين موضوع جا بيفتد كه پوشيدن لباس تنگ  خوب 
و  ذهني  تخريب  به  مي تواند  اندازه  چه  تا  چسبان  و 
رواني منجر شود. خب، اخالق هم چيزي غير از اين 
را نمي گويد.« وي در ادامه عنوان مي كند: »پس از 
به  دادن  سامان  ديگر،  مهم  موضوع  فرهنگسازي، 
واردات پوشاك است. در حال حاضر پوشاك  مضر 
صنعت  عماًل  چيني  غريب  و  عجيب  و  قيمت  ارزان 
توليد پوشاك ما را ورشكسته كرده و اين جاي تعجب 
و  مختلف  نظرهاي  اظهار  همه  اين  از  بعد  كه  دارد 
به  رسيدگي  براي  متولي  يك  هنوز  رسانه ها،  تذكر 
طراحي  در  ما  من  نظر  به  ندارد.  وجود  مسئله  اين 

هنرخيزي  كشور  ايران  حال  هر  به  نداريم.  مشكلي 
در  ما  ضعف  كه  گفت  براحتي  شود  نمي  و  است 
خوش  و  تحصيلكرده  طراحان  خير،  است،  طراحي 
لباسي  كه  دارند  را  توانايي  اين  قاعدتاً  ايراني  ذوق 
طراحي كنند كه هم لباس روز باشد، هم زيبا باشد 
اما  فرهنگي،  غني  پشتوانه هاي  از  برخوردار  هم  و 
مي گيرد،  قرار  بي رويه  دست واردات  در  بازار  وقتي 

ديگر جايي براي طراح ايراني باقي نمي ماند. 
ايتاليايي ها  پيش  سال  چند  همين  مي آيد  يادم 
نوعي  برايشان  تا  بودند  خواسته  ما  طراحان  از 
اين  وقتي  خب،  كنند.  طراحي  زنانه  بلند  لباس 
درخواستي  چنين  كه  باشد  نداشته  وجود  قابليت  
متمادي  سال هاي  عالوه  به  گيرد.  نمي  صورت 
جشنواره هاي  در  ما  محلي  لباس هاي  كه  است 
متعدد بين المللي كسب مقام مي كنند،  بنابراين با 
اندكي سر و سامان دادن به وضعيت واردات، نحوه 
توليدكنندگان  از  حمايت  و  طراحان  كارگيري  به 
حتي  و  بايستيم  خودمان  پاي  روي  مي توانيم 

». باشيم  هم  صادركننده 
كارشناسان پوشاك، جلوگيري از گسترش صنعت 
راهكارهاي  از  ديگر  يكي  هم  را  پوشاك  زيرزميني 
مهم ساماندهي اين صنف مي دانند. يعني در حالي 
و  نااميدي  آستانه  در  بزرگ  كنندگان  توليد  كه 
ورشكستگي قرار مي گيرند يا مجبور مي شوند متدها 
كنند،  تقليد  حيات  ادامه  براي  را  غربي  مدل هاي  و 
دغدغه،  بدون  و  براحتي  زيرزميني  كنندگان  توليد 
ژورنال هاي غربي را توليد كرده و در عين حال باعث 
تغيير ذائقه بازار مي شوند. يك فرمول قديمي عرضه 
و تقاضا مي گويد همانگونه كه تقاضا سياست عرضه را 
شكل مي دهد، عرضه و تبليغ، بويژه تبليغ غيرمستقيم 

نيز مي تواند پسند مشتري را تغيير دهد. 
راستي ما براي پسند مشتري چه كرده ايم؟ 

 سليقه هاي جور واجور
آموزشگاه هاي  لباس هاي  رنگ  و  فرم  انتخاب 
بحث هاي  از  يكي  جزو  اخير  سال  چند  طي  دخترانه 
رو  روبه  هم  متفاوتي  واكنش هاي  با  كه  بوده  جدي 
است  اين  بر  برخي  اعتقاد  ميان  اين  در  است.  شده 
حفظ  بر  عالوه  آموزشگاه ها  لباس  انتخاب  در  كه 
تمامي موازين، بايد به شرايط اقليمي و بافت سنتي و 
اجتماعي شهرها و مناطق مختلف هم احترام گذاشت 
اقليم  با  شهرستان ها  در  والدين  از  بسياري  چنانچه 
لباس  براي  انتخابي  فرم  و  رنگ  نوع  به  نسبت  ويژه، 
دانش آموزان اظهار نارضايتي مي كنند. در اين گونه 
گرمسير  و  سردسير  به  توجهي  حتي  گاه  انتخاب ها 
دارند  اعتقاد  كارشناسان  شود.  نمي  منطقه  بودن 
براي چنين انتخاب هايي بايد پيش از هر چيز به سن 
بچه ها توجه كرد؛ البته ناگفته پيداست كه منظور از 
توجه، سليقه به خرج دادن نيست، بلكه به كارگيري 
خبره  كارشناسان  واسطه  به  شناسي  روان  اصول 

است.

افقي:
1ـ شكنجه، بد بختي ـ كتابي در علم 
مستوفي  سپهر  تقي  محمد  از  قافيه 

ملقب به لسان الملك
عالي  مدرسه  ـ  عرب   چشم  2ـ 

رشته هاي فني ـ شب اول زمستان 
اسمي  ـ  گروه  و  فوج  ـ  نسيه  روز  3ـ 

دخترانه
4ـ داالن ـ حرف ندا ـ منزل بزرگ

و  كجاوه  ـ  صاف  دورـ  به  اشاره  5ـ 
تخت روان ـ باال رفتن آب دريا

ـ  حالجي  كمان  ـ  نشستن  به  امر  6ـ 
قرارگاه 

ماني ـ  پيرو  موـ  رنگ  نوعي  7ـ 
خدمتكار  پير

بي  زمان  ـ  خانمان  بي  دربدر،  ـ   8
پايان ـ گنجور افسانه اي 

كشور  قديمي  سازهاي  از  9ـ 
مخفف  كاشان ـ  توابع  از  هندوستان ـ 

اره 
10ـ كاماًل محرمانه ـ سخن در گوشي ـ 

بهره مند 
اسب  ـ   جنس  متاع،  ـ  گندم  11ـ 

باركش ـ آب محلي
12ـ قابله ـ اثر چربي ـ از بيماري هاي چشم

13ـ نان كلفت ـ نجات دهنده ـ 
دلداري، آرام يافتن

14ـ سياستمدار و اديب هندي ـ كوهي  در استان سمنان ـ اسباب منزل
15ـ از نقاط ديدني استان چهارمحال و بختياري ـ رها و آزاد

عمودي:
1ـ سوغات خوشبو و رنگ ايران ـ باشگاه مسعود شجاعي

2ـ آهوـ از رگ هاي مهم بدن ـ غارت كردن 
3ـ ابزاري در نجاري ـ آدرس  ـ موزيك نظامي

4ـ قدر و قيمت ـ حرف مفعولي ـ نخ بافتني
5ـ ميوه مربايي ـ مهماني ازدواج ـ مي گويند نيمي از ديدار است

6 ـ بال، حيله گرـ ظرف ـ صيقل دادن، زدودن ـ دودلي است و گاه نماز را باطل كند
7ـ فرستادن ـ خباز ـ كشتي جنگي

ـ  وجود ـ دانه سحرآميزـ شهر دادگاه بين المللي  8
9- يار مشهدي ـ آشكار، نمايان  ـ هماهنگ

غذاي  مخصوص  بوي  10ـ 
جشن  مهماني،  ـ  مانده 

سخنان  ـ  اعيان  مجلس  ـ 
بيمارگونه

ـ  خويشي  ـ  مرغابي  11ـ 
شريان بدن 

نشين  خاكستر  قمارباز  12ـ 
يا  اتاق  ـ  روسي  تصديق  ـ 

خانه آذري 
جرايم  به  رسيدگي  13ـ 
...... مطبوعاتي   و  سياسي 

است ـ آهو ـ معروف 
آنچه  ـ  منفك  سوا،  14ـ 
ـ  برهم زدن  بشود انجام داد 

نظم، كارشكني
15ـ استان شماليـ  بخاري 

ديواري

افقي:
به  امراض  معالجه  ـ  عرب  ديروز  1ـ 

وسيله نيروي برق 
ميانمارـ  پايتخت  ـ  پود  مقابل  2ـ 

اژدهاي زيرزميني شهرهاي بزرگ
ـ  يونان  تراژدي  معروف ترين  نام  3ـ 

خالصـ  از عناصر شيميايي فلزي 
ـ زردآلوي آذري  ـ غيرت  4ـ برف همراه باد 
ـ  اندوه  ـ  خنجر  ـ  كوتاه  لحظه  5ـ 

كم رنگ
چوبي،  اتاقك  ـ  كننده  مالمت  6ـ 

كجاوهـ  پسوند نگاه دارنده
7ـ عالمت نفيـ  فقر، بي چيزيـ  علم 

و فرهنگ 
8ـ  كاشف گردش خونـ  حيله، فريب 

ـ ماست را خوشمزه تر مي كند
9ـ پيروان دين موسيـ  قسم ـ پهلوان

10ـ نخ تابيدهـ  نوعي شناـ  بهره مند
اثر ساموئل بكت ـ قصر ـ آماده ـ  11ـ 

عصاره و شيره
ـ  جاودان  روح  ـ  سرد  خنك،  12ـ 

دلجويي
13ـ افشرده آلوـ  خداييـ  كرگدن

14ـ كودك بي پدرـ  شهري در استان كردستانـ  حرف 28
15ـ اثري از عبدالحسين زرينكوب نويسنده معاصرـ  تصديق بي ادبانه

عمودي:
1ـ از قبايل تركمنـ  خط مقدس بابل 

2ـ زيردستـ  حقيقت و طبيعت چيزيـ  بلندترين ضلع مثلث قائم الزاويه
3ـ تخت حكومتيـ  فرهنگ لغت فرانسويـ  الزم

4ـ شاگرد مغازهـ  از بتهاي معروف جاهليتـ  شهري در استان خراسان رضوي 
5ـ علوفه اي مخصوص گاوـ  آدرسـ  جوش چركي

6ـ  ابريشم ناخالصـ  بنده را از آن كالهي نيستـ  نموـ  ترش و شيرين
7ـ فرش كم عرضـ  خودداري از غذا خوردنـ  جد قوم عاد

8ـ  گريه يخ زده ابر در بهاران  ـ پهلوان قدرتمند يونان ـ يار قفل 
9ـ مورد پذيرشـ  از رگ هاي مهم بدنـ  دستگاهي در موسيقي خودمان

تيره  از  پايا  درختي  10ـ 
غزوه هاي  از  ـ  زيتونيان 
بزرگ  مادر  ـ  اسالم  پيامبر 

ـ سرآغاز شكست
ـ  روي  و  مس  از  آلياژي  11ـ 
ـ  است  عبرت  مايه  آن  ايوان 

جواب سر باال
يك  عدد  ـ  تيراندازي  12ـ 

رقميـ   ياري دهنده
نوعي  ـ  مرزي  رود  13ـ 

باكتريـ  اشاره
14ـ زيباي داستان ها ـ مركز 

فيليپينـ  شهر تركيه 
15ـ روز قيامت ـ پرده اي كه 
روي احشا و قلب و شش ها را 

پوشانيده 

9

جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح4104یک 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 11

جدول ويژه جدول عادي

دوشنبه 2 دي ماه 1387- 23 ذيحجه  1429  -22  دسامبر 2008  -صفحهسال چهاردهم-شماره 4104

]علي حسيني [

حل جدول ویژه شماره 4103 حل جدول عادی شماره 4103

كارشناسان پوشاك، 
جلوگيري از گسترش 

صنعت زيرزميني پوشاك 
را  يكي از راهكارهاي 

مهم ساماندهي  اين صنف 
مي دانند

لباس
 پرچم فرهنگ

عكس: موزه ميراث روستايي گيالن



35 35PAIVAND: Vol. 25  no.1400  Dec. 01, 2018             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1400 10 آذر 1397 

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

�������
�������

������

�����

����
	�����
	����

����������������������������

����������
	������������������

POISSONERIE & BOUCHERIE

����
�����

����
�����

�����
����

���

�	��

���

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی،

 انگلیسی و فرانسه           

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی

گ 
هن

فر
ی 

سم
ه ر

جم
تر

رال
دا

3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

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

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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش 

دیجیتال

514-

223-
3336

 5 ستارهصرافی
514 585 - 2345

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

حراج وسائل خانه 
چند قلم وسائل منزل 

بفروش می رسد: 
تلفن اطالعات: 

Tel.:514-574-0333
free

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

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$

 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

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

آموزش شنا 
     نبـــی زاده 

 

Tel.: 514-576-6054
free

استخـــدام
پیتزامیکر  کوک

به یک نفر پیتزامیكر   |   بی یا باتجربه
برای کار در رستوران نزدیک مترو شربروک  نیازمندیم. 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 514-266-1355

jan01U
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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.

آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

126
صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

چند توصیه برای خرید دوربین در زمان 
حراج های آخر سال

در روزهــای پایانی ســال میالدی 
بســر میبریــم و این ایــام مبارک، 
حراجهــای  بــا  اســت  مصــادف 
فروشــگاههای  کــه  متعــددی 
کوچک و بزرگ در همه جا برگزار 
مینمایند. یکی از اقالمی که در این 
روزها بصورت حراج و با قیمتهای 
نسبتا مناسبتری عرضه میشود، 
دوربیــن و متعلقات آن میباشــد. 
این مقاله، نتیجه تجربه شخصی 
خــودم بــوده که در اینجا با شــما 
دوســتان به اشــتراک میگــذارم. 
مطالعه این مقاله به شــما کمک 
میکند که بتوانیــد بهترین گزینه 
را انتخاب کرده و نهایتا مبالغی را 

صرفه جویی نمایید.
• اول از هــر چیــز الزم اســت که 
پیــش از خریــد هــر دوربینــی، از 
مشخصات و ویژگی های آن اطالع 
کســب کرده و »ریویو« های آن را 
از روی اینترنــت مطالعه فرمایید. 
نکات مثبت و منفی آن را برشمارید 

و »کیلویی« دوربین نخرید! 
•  پاییــن بــودن قیمــت، دلیلــی 

بــرای خرید هر دوربیــن یا لنزی 
نمیباشد. خرید خود را با توجه به 

نیاز واقعی تان انجام دهید.
•  از واقعــی بودن قیمتها اطالع 
حاصل فرمایید. سیاست برخی از 
فروشگاههای بزرگ این است یک 
قیمت غیر واقعی و نسبتا گران را 
بــر روی جنس مــورد نظر نصب 
کرده و در کنــار آن، قیمت پایین 
تری را با رنگ قرمز و مثال با %۴۵ 
تخفیف به مشتری ارائه میدهند. 
با کمی جستجو متوجه میشوید 
کــه قیمــت حــراج، در حقیقــت 
قیمــت واقعــی آن جنس بــوده و 

نهایتا آنرا ارزانتر نخریده اید.
•  در زمان حضور در فروشگاههای 
مختلف، برای آنکه از قیمت واقعی 
دوربین مورد نظر آگاه شــوید، آن 
را در وبسایتهایی مثل »آمازون«، 
و  بــای«  »بســت  بــی«،  »ای 
»کاســتکو« چــک کنیــد. برخی 
اوقات، خرید از وبسایتهای »بست 
بــای« و »کاســتکو« از خریــد از 
داخــل همیــن مغــازه هــا ارزانتر 
میباشد. سیاست بعضی 
بــزرگ  فروشــگاههای 
این اســت کــه چنانچه 
همان جنس را فروشگاه 
دیگــری ارزانتر بفروش 
میرساند، آنها نیز ممکن 
اســت آن جنــس را بــه 
قیمت رقبای تجاریشان 
عرضــه  مشــتری  بــه 
نماینــد. بنابراین برخی 
اوقات میتــوان با مدیر 
فــروش فروشــگاه، وارد 

مذاکره شد.
•  از خریدهای اینترنتی 
برخــی  نشــوید،  غافــل 
اوقــات به جای ســاعتها 
صــرف وقــت در صــف و 

انتظار در سرما در روزهای »جمعه 
ســیاه«، »دوشــنبه ســایبری« و 
»روز بکس بازی«، میتوان همان 
اجناس را به شکل متمدنانه ای از 
روی وبسایتهای همان فروشگاهها 

خریداری کرد! گوسفند نباشیم!
•  برخی وبســایتها و در شــرایط 
خاصــی، اجنــاس را بــدون اضافه 
کردن هزینه ارســال برایتان پست 
میکنند. در عیــن حال، وضعیت 
اداره پســت و اعتراضــات صنفــی 
آن را نیــز در نظــر بگیریــد چــون 
معموال سندیکای شرکت »پست 
کانادا« در چنین روزهایی دســت 
به اعتصــاب زده و ملت را »زابرا« 

مینمایند!
•  وقتــی کــه جنســی را بصورت 
میکنیــد،  خریــداری  اینترنتــی 
حتمــا دقت بفرمایید که در بخش 
کانادایی آن وبســایت و با پســوند 
.CA خریــد بفرماییــد کــه بعــدا 
شــگفت زده نشــوید. بــه عبارت 
دیگر، مطئن شــوید که قیمتها به 
دالر کانادا بوده و اشــتباها به دالر 
آمریــکا خریــد نکنیــد. همچنین 
فرامــوش نکنید، چنانچــه از یک 
وبسایت امریکایی خرید میکنید، 
مبالغ دیگری نیز به عنوان هزینه 
های گمرکی به صورتحساب شما 

اضافه خواهد شد.
•  در زمــان خریدهای اینترنتی از 
روی وبسایتهایی مثل »آمازون« و 
»ای بی«، حتما نظر سایر مصرف 
کننده هــا، امتیاز و ســتاره هایی 
که به جنس مــورد نظر داده اند و 
بخشهای پرســش و پاسخ و حتی 
عکســهای ارسالی کاربران را چک 

کنید.
ابزارهــای بســیار  از  •  یکــی 
جالب برای کشــف مشخصات 
نتایــج  و  جدیــد  دوربینهــای 
جســتجو  فنــی،  تســتهای 
کــردن ویدئوهــای مختلف در 
»یوتــوب« میباشــد. افــرادی 
وجــود دارند که به محض ورود 
اجنــاس الکترونیــک به بــازار، 
آنها را امتحان کرده و نتایج آن 
را بصورت ویدئوهای آموزشــی 

منتشر مینمایند.
•  عنایت داشته باشید که بخش 

اعظم اجناسی که در حراجهای آخر 
سال عرضه میگردند، اقالمی بوده 
کــه بفروش نرفتــه و یا محبوبیت 
آنچنانی نداشته اند. بنابراین حراج 
آخــر ســال، روش راحتــی بــرای 
آب کــردن آن اقــالم اســت. قطعا 
میدانید که بازار اجناس الکترونیک 
و بخصوص دوربیــن، به گونه ای 
اســت که هر روز مدلهای جدیدتر 
و کاملتری وارد بازار شده و نسبت 
بــه اجنــاس مشــابه ســال قبل، 
بســیار مدرنتر و کاملتر میباشند. 
لذا ترجیحا به ســراغ اقالم قدیمی 
سالهای گذشــته نروید، مگر آنکه 

جنــس  دنبــال 
بســیار خــاص و 

ویژه ای باشید.
از  یکــی    •
جالب  ویژگیهای 
آخــر  حراجهــای 
ســال این اســت 
که میتوان برخی 
را  دوربینهــای 
بصورت »پکیج« 
خریداری نمود. به 
این معنــی که عالوه بــر دوربین، 
اقــالم تکمیلــی دیگــری مثل لنز 
اضافه، ســه پایــه، فــالش، کیف 
محافــظ دوربیــن، فیلتــر، باتری 
اضافه، میکروفون، کیت ضد آب، 
کارت حافظــه و اقــالم دیگــری را 
بصورت یکجا و با قیمتهای بسیار 
مناسبی خریداری کرد. این گزینه 
بسیار جالب بوده و معموال مبالغ 
بیشتری را صرفه جویی میکنید. 
طبیعتا این انتخاب برای کســانی 
مناســبتر اســت که لوازم آنچنانی 
نداشته و قصد دارند کار عکاسی را 

شروع نمایند.

•  فروشــگاههای محلــی عرضــه 
لوازم عکاســی، گاهــی اوقات و در 
چنین روزهایی، برخی اقالم خود را 
بصورت قسطی و گاها با بهره های 
پایین عرضه مینمایند. سعی کنید 
قیمتهای آنها را نیــز چک کرده و 
بهترین گزینه را انتخاب فرمایید. 
گاهی اوقات، در همین مغازه های 
محلی نیز، چنانچه فالیر و قیمت 
فروش پایین تر رقبای تجاریشــان 
را به آنها نشــان دهید، دوربین را 
با قیمت پایین تری به شما تقدیم 
فالیرهــای  بنابرایــن،  میکننــد. 
حراجی را همراه خود داشته باشید 
تــا از آن در چنیــن موقعیتهایــی 

استفاده کنید.
•  حتــی االمــکان ســعی کنید با 
استفاده از کارتهای اعتباری خرید 
کنید چون اکثر این کارتها تا چند 
روز و حتی چند ماه، گارانتی خراب 
شدن، سرقت و مفقودی اجناس را 

متقبل میشوند.
جیب تان پر پول و 
دوربین تان برقرار!



37 37PAIVAND: Vol. 25  no.1400  Dec. 01, 2018             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1400 10 آذر 1397 

 > �ام وقت

> پاره وقت

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید

> آنالین
> تخصصی

 یادگیری زبان >  864-9191 514
 فرانسه به معنی

موفقیت می باشد

 

 کالس های رایگان زبان
فرانسه برای مهاجران

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

___________________
Clinique dentaire 

pédiatriqueTrottier-Nolet
1552 Rue Viel, 

Montréal, H3M 1G5
www.dentistespecialisepourenfant.com

Tel.: 514-332-1117

دکتر آیدا خانلرپور
(Dr Aida Khan)

Clinique dentaire pédiatrique
Trottier-Nolet

متخصص دندانپزشکی کودکان
کلینیک دندانپزشکی ختصصی اطفال 

درخدمت هموطنان عزیز

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society 
of Montreal (Canada) 
Société littéraire iranienne 
de Montréal (Canada) 

فاضل201

با حضور و کالِم :

استاد مهران راد 
)از اتاوا(

و 
دکترفرشید سادات شریفی

رویـــداد:

شنبه   15  دسامبر   2018
ساعت 17:۳0  تا  20
------------

نشانی:   کتابخانه ی نوروززمین:
Nowruzland Library Foundation, 

1650 de Maisonneuve O. 2nd Floor, 
H3H 2P3, Buzz: 2000

Metro:Guy 

گروه علمی آموزشی »َساک«
با حمایت نهادهای فرهنگی برگزار می کنند:

»شاهنامه کتاب صلح؟«
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. 
  Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty

با پیش پرداخت فقط 2۰ ٪ 
صاحب واحدی در شیک ترین 

ساختمان 5۰ طبقه 
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال  شوید 

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280

L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 

kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

مخارج محضر توسط ما 
پرداخت خواهد شد 

فرصتی استثنائی برای سرمایه گذاری در امالک 

کاظم پرتو تهرانی 
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دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Tel.: 514-996-9692بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

F A R Z I N   A S G A R I
ARCHITECTE

514.803.5240  info@asgari.ca

فرزین عسگری

آرشیتکت رسمی کبک

مدیریت پروژه - طراحی ساختمان

طراحی داخلی - پیگیری امور شھرداری

PAiVAND

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

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

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.  
H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:   514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

____________________
1112 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2Z 1J5

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

Tel.: 514-871-1119
st-Laurent GUY

به مدیریت: بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

$1095
از تهران به مونترال از 

از مونترال به تهران از  

•  تـورهای تفریحی 
•  بیمه مسافرتی 

•  بیمه تازه واردین

$1180


