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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 

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 :

1414

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

ریم نوروز این یادگار نیاکان اریان زمین را گرامی بدا
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INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

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

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

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

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

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

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

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

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 
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عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

(514) 561- 0561

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019
Starting at $ 23,749 + Taxes

RAV4 LE FWD 2019
Starting at $ 29,899 + 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 Feburary 1. 2019 until April 30, 2019 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

Contact Alex Pourghannad 
for additional rebates

+    2018 MODEL CLEARANCE

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد



3 3PAIVAND: Vol. 25  no.1414  Mar. 15, 2019             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1414 24 اسفند 1397 

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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LEASE STARTING AT

$79*
  

WEEKLY

FOR 60 MONTHS AT

1.99%
  

$0 DOWN

2018 RAV4 LE FWD

LEASE STARTING AT

$48*
 

WEEKLY

FOR 60 MONTHS AT

1.49%
  

$0 DOWN

2019 COROLLA CE MANUAL

ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier, Pincourt 
www.ileperrottoyota.com

1 877 361-2047  |  514 453-2510  |   Cell : 514 865-2594  | rabbasi@ileperrot.toyota.ca
RAMIN ABBASI

DISCOUNT OF

$2000*
  

ON PURCHASE OR LEASE

LEASE RATE STARTING AT

0.99%
 

2019 CAMRY XSE V6

CASH REBATE OF

$8000*
 

2018 TUNDRA 4X4

*Conditions may apply. Details in store.

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

Turkish Airline 
Promotion: 
3 baggage

اسپشیال ترکیش ایرالین: 
سه چمدان 
برای اطالعات بیشتر 
____________با ما تماس بگیرید.

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

ÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

(5
1
4
) 

 

931-7779
info@plexisign.com

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº
LE
D

3195�boul�des�entreprises,�terrebonne,�Qc��J6X�4J9

t°¬ Âv§±Q 

ÁI¿¤n» ´i » xoM

www.plexisign.com Maison De Kebab
820 Atwater Ave, 
Montreal, QC H4C 2H1
Tel.: (514) 933-0933

عید سعید باستانی را هب کلیه دوستان و زعزیان  بوژیه مشتریانی گرامی، 

هک ما را طی سال اه حمایت کرده اند،  صمیماهن تبریک گفته، 

سالی مشحون از ربکت و سالمتی ربایتان آرزومندیم. 
مدیریت و کارکنان کبابسرا

__________
مژده مژده 
__________

بازگشایی »ایستگاه غذا« 
بزودی ...
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

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

                                                      م. آزرم

no.  1414
Vol. 25,  Mar. 15,  2019

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 1P2

 
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

به پیشواز نوروز... 

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

 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 یکشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

ته چین مرغ، ساندویچ های كالباس، سوسیس آلمانی، زاپاتا ، ساندویچ مخصوص عموجان، مغز، زبان، 
سوسیس بندری، كتلت، كوكو سبزی، الویه  و همبرگر مخصوص عموجان، آش رشته، سوپ جو، 
كشك بادمجان ، میرزاقاسمی، كوفته، سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و  ...

چکامه ی زمني 
رضا مقصدی

آمدم خجسته، از زاللی قصيده های باغ 
آمدم ِشکفته، از غنای چشمهـ  چشمه، برگ

آمدم ترانه های تازه سرکنم.
آنک آن لبان خسته، آن سرود

اينک اين بهار 
اين درود.

آمد آن دهان ُپر سپيده ی نسيم بوسه بار 
آمد آن غرور آتشين ترين خطابه ی درخت

آمد آرزوی آن چه هست ُو
وآنچه بود.

هان ببين ! چگونه خنده می زند به روی آفتاب 
مهربانی علف.

نسترن که آه يک ستاره در نگاه او زبانه می کشد
جان عاشق جوان دختری ست 

همنشين قصه ی انار .
آرزوی آشنای ياس 

قد کشيده تا بلند آفتاب.
آن زنی که الله آب می دهد ميان باغ

مادر من است.
اين زمان، چه سرخوشم 

آتشم ، زبانه می کشم .
ای شما ترانه گوی اين بهار !

آن زمان که کاکل شکوفه را صفای شبنم ايد 
آن زمان گلويتان سرود آينه ست 

جان عاشق منـ  اين جهان پر جوانهـ  با شماست.
اينک ای بهار!

آمدی شکفته با ترانه های تازه تر ز پيش 
آمدم هماره با تو همصدا شوم 

ای تو! نغمهـ  نغمه ، چشم هر در يچه را پيام 
بر تو ُو طنين شادمانه ات درود 

ای خجسته! 
ای چکامه ی زمين !

سالم. 
)الهيجان ۱۳۶۰(

دو سه جرعه از بهاران، 
ويدا فرهودی

چه شود اگر گذارم سر خود به دوش باران
و بنوشم از لبانش دو سه جرعه از بهاران
تن تشنه را سپارم، به طراوت جسورش

و چو بيد گيسوان را کنم از شعف پريشان
نفسش مسيح گونه بدمد شفای مستی

ـَدم ز حرمان به عروق سرد هستی و رهان
بشوم چو الله دربست، ز شراب ژاله سرمست

برسد ندا:" بنوش و به بهاريان بنوشان!"
و بنفشه ها به شبنم، سر و روی خويش شويند

ـُندشان، به ترانه بوسه باران که پرنده ای ک
چوشکوفه های بی تاب و جوانه های بی خواب

ـَزاران غزلم به رقص آيد، به تّرنم ه
چه شود اگر نسيمی بوزد ز سمت البرز

که به بی قرار غربت خبری دهد از ايران؟
خبری به سرخی گل و به لحن سبز بلبل

همه مژده ی رهايی، ز حصار هر چه زندان
خبراز طلوع اميد به مرام گرم خورشيد

که زروزگار جمشيد شده چيره بر زمستان
ـِحر نوروز، به غمان کهنه پيروز چه شود که س

ندهد دگر به بيداد، پر و بال فتنه اين سان؟
برسد صدای عاشق، به شفاعت شقايق

به هر آن کجا که شايد، برسد صدای انسان
به َچکاد بی قراری، به خلوص ، استواری

به نهايت شکفتن و صعود سرخ عصيان...
دگرم مگو چه شايد؟ بگذر ز هر چه" بايد"

بگذار تا گذارم، سر خود به دوش باران
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

________________________________
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

}<< ادامه در صفحه: 30{

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان 

زخم داراست
با ریشه چه می کنید

گیرم که بر سر این بام
بنشسته در کمین پرنده ای

پرواز را عالمت ممنوع می زنید
با جوجه های نشسته در آشیانه 

    چه می کنید
گیرم که می زنید
گیرم که می ُبرید

گیرم که می  کشید
با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید

شهریار دادور

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

حتویل سـال ۱3۹۸ شعر و ترانه...
--------

تحویل سال ۱۳۹۸ در ایران
صبح پنج شنبه، ساعت یک و بیست هشت 

دقیقه و بیست و هفت ثانیه 
 ۱:۲۸:۲۷

یکم فروردین ۱۳۹۸ هجری شمسی
مطابق با ۱۵ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری

و ۲۱ مارس ۲۰۱۹ میالدی
---------

حتویل سال به وقت مونتریال 
Norooz 2019 / 1398  Montreal
Wednesday, March 20th 2019, 

5:58:27 pm کوچ بنفشه ها
در روزهای آخر اسفند،

کوچ بنفشه های مهاجر،

زیباست.

در نیمروز روشن اسفند،

وقتی بنفشه ها را، از سایه های سرد،

در اطلس شمیم بهاران،

با خاک و ریشه

                 - میهن سیارشان –

از جعبه های کوچک و چوبی،

در گوشه ی خیابان می آورند

جوی هزار زمزمه در من

می جوشد:

ای کاش...

ای کاش آدمی  وطنش را

مثل بنفشه ها

)در جعبه های خاک(

یک روز می توانست،

همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

              در روشنای باران، در آفتاب پاک!

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

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟

بیداری شکفته پس از شوکران مرگ

زیر درفش صاعقه و تیشه ی

تگرگ

عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟

»دکتر شفیعی کدکنی«

انتقاد شدید پارلمان اروپا از وضعیت حقوق 
بشر در ایران

۱۴ مــارس- اعضــای پارلمان 
اروپا در استراســبورگ فرانسه، 
قطعنامــه ای را تصویب کردند 
کــه در آن بــا انتقــاد از وضعیت 
حقوق بشــر در ایران از مقامات 
این کشــور خواســتند تا درباره 
وضعیــت حقــوق بشــر در این 
کشــور پاسخگو باشند و فعاالن 
حقــوق بشــر و روزنامه نــگاران 

زندانی را آزاد کنند.
در ایــن قطعنامــه همچنین از 
مقــام هــای بلندپایــه اروپایــی 
خواسته شده که در مقابل نقض 
حقوق بشر ایران ساکت نباشند 
و از ابزارهــای دیپلماتیک برای 
دفــاع از مدافعــان حقوق بشــر 

استفاده کنند.
آزادی ســایر فعاالن حقوق بشــر و زندانیان عقیدتی 
و روزنامــه نــگاران و پایــان فشــار و تعقیب قضایی 

خبرنــگاران و خانواده هایشــان و همــکاری بــا 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امور حقوق بشر 
ایران از جمله دیگر خواسته های اعضای پارلمان 

اروپاست.
در این قطعنامه تاکید شده که مقامات ایران باید 
در همه شرایط اطمینان حاصل کنند که فعاالن 
حقوق بشــر، وکال و روزنامه نگاران بدون تهدید، 
ارعاب و مانع تراشی میتوانند به وظیفه خود عمل 

کنند.
اعضــای پارلمان اروپــا در بند دوم قطعنامه خود 
خواســتار آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده، 
وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شده و از 

صدور حکم سنگین برای او انتقاد کردند.
خانم ســتوده برنده جایزه سال ۲۰۱۲ ساخاروف 
پارلمان اروپاســت و به تازگی حکم زندان تازه ای 

برای او صادر شده است.

خانم ســتوده عضو کانون 
بشــر  حقــوق  مدافعــان 
اســت که دیگر اعضای آن 
نرگــس محمدی،  چــون 
و  ســلطانی  عبدالفتــاح 
محمــد ســیف زاده نیــز 
بــا برخوردهای ســنگین 
قضایی روبــرو بوده اند. او 
یکی از هفت وکیل حقوق 
بشری است که سال پیش 

بازداشت شدند.
در این قطعنامه ۱۶ بندی 
بر ضــرورت تامین امنیت 
و  زندانیــان  ســالمت  و 
دسترســی آنها به امکانات 
پزشــکی و درمانی مناسب 

تاکید شده است.
پارلمــان اروپــا از اصالح قانون مجــازات محکومان 
مواد مخدر در ایران اســتقبال کرده اما از این کشور 

خواسته تا به سوی لغو کامل اعدام گام بردارد.
اعضــای پارلمــان اروپــا همچنیــن خواهــان انجام 
تحقیقات مستقل درباره مرگ کاووس سیدامامی در 
زندان و ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه فعاالن 
مدنــی و محروم کردن زندانیان سیاســی از خدمات 

درمانی شدند.
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

ترودو در آستانه انتخابات دچار بحران سیاسي شد
بــه گــزارش شــبکه 
فرانــس  تلويزيونــي 
چهــار؛  و  بيســت 
تــرودو  جاســتين 
نخســت وزيــر کانادا 
در حالي دچار بحران 
شــده که کشورشــتا 
انتخابــات  برگــزاري 
و تعييــن سرنوشــت 

اش  وزيــري  نخســت 
هشت ماه فاصله دارد.

ترودو براي بهبود اوضاع 
سياســي خــود بــه ضد 
وي  آورد.  روي  حملــه 
در روزهــاي اخير اوضاع 

آشــفته اي تجربه کــرد. دو تن از 
وزراي دولت ترودو در عرض چند 
روز از ســمت خود استعفا کردند. 
يکي از اين وزرا نخســت وزير را به 
اعمال فشــار به دادگستري متهم 

کرد.
البته جاســتين ترودو اين اتهام را 
رد کــرده اســت. وي گفت من به 
عنوان نخست وزير مي توانم نسبت 
به حاکميت نهادهاي کشورمان و 
خودداري از خدشــه وارد آمدن به 
حاکميت ايــن نهادها به کانادايي 
ها اطمينان بدهم. استقالل نهاد 
قضايــي ما همواره مــورد حمايت 
قــرار داشــته اســت. کانادايي ها 
مي تواننــد درباره رعايت قانون در 

کشور مطمئن باشند.
مجــري از گزارشــگر ايــن شــبکه 

پرســيد  مونتــرال  در 
جاســتين ترودو نقش 
خود را در اين ماجراي 
دردسرســاز، کوچــک 
جلــوه داد. ايــن طــور 

نيست؟
گزارشــگر پاســخ داد بله نخســت 
وزيــر کانادا پس از ســه اســتعفاي 
مهــم يعنــي اســتعفاي دو وزير و 
اصلي ترين مشــاورش؛ ناگزير شد 
امــروز در برابر مطبوعــات حاضر 
شود. ترودو خاطر نشان کرد اصل 
جدايي نظام قضايي و نهاد سياسي 
هرگز نقض نشده؛ بلکه اعتماد بين 
نخست وزيري و وزارت دادگستري 

رو به فرسايش گذاشته است. 
ويلســون ريبولت چنــدی پيش از 
سمت خود استعفا کرد. وي کابينه 
ترودو را به تالش براي جلوگيري از 
تحقيقات عليه شرکت اس.ان.سي 
الوالــن SNC-Lavalin متهــم 

کرد. 
شــرکت ياد شــده، با دفتر مرکزی 
واقــع در مونتریــال، يک شــرکت 

چندمليتي است که 
در بخش ســاخت و 
ساز فعال است و در 
کانادا ۹ هزار کارمند 

دارند. 
پنجــاه هــزار نفر در 
سراســر جهان براي 
اين شــرکت کار مي 
کنند. اين شرکت به 
پرداخت رشوه به دولت ليبي بين 
سال هاي دو هزار و يک و دو هزار 

و يازده متهم است. 
ايــن تحقيقــات ممکن اســت به 
محکوميت اين شرکت چندمليتي 
و جلوگيــري از عقــد قراردادهاي 
دولتي در کانادا به مدت ده ســال 

منتهي شود. 
جاســتين ترودو در سخنان خود 
خاطر نشــان کرد مــن به فرصت 
هاي شغلي در کانادا فکر مي کنم. 
امــا به دادگســتري و اصل جدايي 
قوه ها اعتقــاد دارم. تــرودو براي 
رهايي از اين بحران خاطر نشــان 
کــرد کارشناســان با هــدف پايان 
دادن به اين بحران براي اعالم نظر 

احضار خواهند شد.
بايــد خاطــر نشــان کرد کانــادا تا 
برگــزاري انتخابات فدرال هشــت 
ماه فاصله دارد و سرنوشــت پست 
نخســت وزيــري تــرودو بــه ايــن 

انتخابات گره خورده است.

رهبر حزب اصلی مخالف دولت کانادا 
کناره گیری ترودو را خواستار شد 

رهبر حزب اصلــی مخالف دولت 
کانــادا هفتــه پیش کنــاره گیری 
جاســتین ترودو نخست وزیر این 

کشور را خواستار شد.
 Andrew Scheer اندرو شی یر
رهبر حــزب محافظه کار مخالف 
دولــت کانــادا این درخواســت را 
پــس از آن مطرح کرد که جودی 
Jody Wilson- ویلسون رایبولد

دادگســتری  وزیــر   Raybould
پیشــین ایــن کشــور اعــالم کرد 
مقامات دولتی به طور نامناسبی 
وی را بــرای کمــک بــه ممانعت 
از محاکمــه مقامات یک شــرکت 
بزرگ بــه اتهام پرداخت رشــوه، 

تحت فشار قرار دادند.
اندرو شییر در ادامه اظهارات خود 
خواستار کناره گیری نخست وزیر 
این کشــور شــد که بــه گفته وی 

موجب آبروریزی شده است.
وی در گفتگو با خبرنگاران ضمن 
اعالم این مطلب کــه ترودو دیگر 
نمــی توانــد با وجــدان پاک نقش 
خــود را بــرای رهبری کشــور ایفا 
کنــد؛ از مقامــات پلیــس کانــادا 
خواســت تا به ســرعت درباره این 

موضوع تحقیق کنند.
طرح این اتهامات از سوی جودی 
ویلســون رایبولد وزیر دادگستری 
ســابق کانادا به طور چشمگیری 
موجب تعمیق بزرگ ترین بحران 
جاســتین ترودو در حالی شده که 
چند ماه تا انتخابات ماه اکتبر باقی 
مانده اســت که در آن لیبرال های 

حزب وی مبارزه دشواری پیش رو 
دارند.

جودی ویلسون رایبولد به کمیته 
قضایی مجلس عــوام کانادا اعالم 
کــرد وی با فشــارهای نامناســب 
تــرودو بــرای کمــک بــه شــرکت 
بــه   SNC-Lavalin مهندســی 
منظور فرار از محاکمه مســئوالن 
آن به اتهام فســاد مالی و پرداخت 
رشــوه به مقامات لیبیایی مواجه 

بوده است.
وی گفــت مقامــات دولتــی از ماه 
سپتامبر تا دســامبر سال گذشته 
بــرای اطمینان از این که شــرکت 
بــه   SNC-Lavalin مهندســی 
جــای محاکمــه در دادگاه مجبور 
به پرداخت جریمه سنگین خواهد 
شــد، وی را به شــدت تحت فشار 

قرار داده بودند.
وی خطاب بــه نمایندگان کمیته 
قضایی مجلس عوام کانادا گفت: 
»به نظر من فشارها برای مداخله 
در ایــن موضوع و این فشــارها یا 
مداخــالت سیاســی اصــال اقــدام 

مناسب و شایسته ای نیست.«
جودی ویلســون رایبولــد در ادامه 
به اســامی شماری از مقامات بلند 
پایــه در دفتر ترودو و همچنین به 
نــام بیل مورنو وزیــر دارایی کانادا 

اشاره کرد.
ســخنگوی وزیر دارایی کانادا نیز 
در اظهاراتی این موضوع را رد کرد 
 Bill Morneau که بیــل مورنــو
وزیر دارایی یا دیگر کارکنان وی در 
زمانی که جودی ویلسون رایبولد به 
عنوان وزیر دادگستری مشغول به 
فعالیت بوده اســت ، وی را تحت 

فشار قرار دادند.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از 
اتــاوا، ترودو و دیگر مقامات دولت 
کانــادا اعمــال فشــار بــر جــودی 
ویلســون رایبولد را تکذیب کردند 
امــا این پرونده موجب اســتعفای 
جرالد بوتــس Gerald Butts از 
دستیاران نخست وزیر در اوایل ماه 

جاری شد.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد 
ایــن موضوع با وجــود آن که چند 
ماه تــا انتخابات جــدی ماه اکتبر 
کانــادا باقی مانده به وجهه لیبرال 

های این کشور لطمه زده است.

اتهام سرقت اسرار دولتی به دو کانادایی بازداشت شده
مایکل کورینگ و مایکل اسپاور از 
دسامبر گذشته در چین بازداشت 
شــده انــد.  بــه گــزارش کندیــن 
پرس، دولت چین مایکل کورینگ 
شــهروند کانادایــی را متهم کرده 
که اســرار دولتی چین، که توسط 
مایکل اسپاور )کانادایی بازداشت 
شده دیگر( به وی منتقل می شده 
را می ربوده است.  این اتفاق جدید 

احتمــاال تنش کنونــی بین چین 
و کانــادا را افزایــش خواهــد داد.  
مایــکل کورینگ دیپلمات ســابق 
کانادایی و مایکل اســپاور بازرگان 
در اوایل دســامبر، کمی پس از آن 
که کانــادا منگ وانژو مدیر ارشــد 
کمپانی چینی هوآوی را دســتگیر 
کرد بازداشــت شدند.  منگ وانژو 
با احتمــال تحویل داده شــدن به 

ایاالت متحده مواجه اســت.  وی 
علیه مقامات کانادایی و همچنین 
دولت کانادا به دادگاه شکایت کرده 
است.  چین بارها خواستار آزادی 
منــگ وانژو شــده و بعــد از آن که 
دولت کانادا تصویب کرد که پروسه 
استرداد منگ وانژو به اجرا درآید، 
واکنش خشــمگینانه نشــان داد.  

)سالم تورنتو، ۴ مارس ۲۰۱۹(.

تومار 56 هزار امضایی علیه هیدروکبک
توماری که توسط یک گروه 
دفــاع از مالیــات دهنــدگان 
علیــه اضافــه دریافــت های 
هیدروکبــک ارائه شــده، به 
امضای بیش از ۵۶ هزارتن از 

مشتریان این موسسه رسیده 
اســت.  ایــن تعداد تنهــا در هفته 
گذشــته ۱۲ هزار تن افزایش یافته 
است.  این تومار توسط »انجمن 
مالیــات دهندگان کانــادا« در ۲۲ 
فوریه ارائه شده است.  رییس این 
انجمن از فرانسوا لوگو نخست وزیر 

کبک خواســت که بــه وعده خود 
مبنی بر وادار ساختن هیدروکبک 
بــه پــس دادن پــول هــای اضافه 
دریافتی عمل کنــد.  آقای لوگو از 
زمان تصدی سمت نخست وزیری 
از واداشــتن هیدروکبــک بــه پس 
دادن پــول هــای اضافــه دریافتی 

ســرباز زده اســت.  ایــن در 
حالــی اســت کــه در ســال 
۲۰۱۷ »حزب آینده کبک« 
)CAQ( آقــای لوگو دولت 
لیبــرال را به دریافت مالیات 
های پنهانی از کبکی ها متهم 
کرد و تا آن جا پیش رفت که در آن 
زمــان توماری با بیــش از ۵۰ هزار 
امضاء جمع آوری کرد.  )تلخیص 
مــارس   ۷ مونتریــال،  گازت  از 

.)۲۰۱۹

تظاهرات دانشجویان برای تغییرات اقلیمی
در چارچــوب جنبــش تظاهــرات بیــن 
المللی برای تغییرات اقلیمــی که در ۱۵ 
مارس برگزار می شــود، دستکم ۶۰ هزار 
دانشــجوی کبکی شرکت می کنند.  این 
دانشــجویان خواهان اجــرای برنامه ای 

برای مبارزه کارآمدتر علیه تغییرات اقلیمی 
هستند.  این نخستین  تظاهرات از این 
نوع در تاریخ کبک است.  بنابر گفته یکی 
از ســخنگویان این جنبــش، تاکنون ۶۰ 
هزار دانشجوی دانشگاه و کالج برای یک 

روز اعتصــاب رأی موافــق داده اند.  این 
تعداد می بایــد در روزهای آینده افزایش 
یابد.  این سخنگو از گسترش این جنبش 
در چند هفته گذشته اظهار شگفتی کرد.  
ایــن ســخنگو مــی افزایــد: »در آغاز می 

خواستیم که بحث آغاز شود.  این کار نه 
فقط در کالج و دانشــگاه، بلکه در بیرون 
از آنها هم انجام شــده است.  اکنون باید 
همه کنشــگران جامعه مدنی که به این 
بحث عالقه دارند را گردآورد و یک جبهه 

مشترک واقعی به وجود آورد«.  
)تلخیص از لو دووآر، ۱۳ مارس ۲۰۱۹(.

تومار کنگره ایرانیان کانادا علیه خاوری و 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا

ایرانیــان  کنگــره  اعضــای 
کانــادا بــا امضــای توماری 
خواستار آن شــدند که اتاوا 
فــورا تحقیقاتــی را درمورد 
پرونده محمود رضا خاوری 
و مرجان شــیخ االســالمی 
آل آقــا آغاز کند.  به گزارش 

ایرانیــان  کنگــره  تارنمــای 
کانــادا، در این تومار که خطاب به 
»دیوید المتی« وزیر دادگستری، 
»رالــف گودیــل« وزیــر امنیــت 
عمومی و »دانیــه لبوتیلیه« وزیر 
عواید ملی کانادا نوشته شده آمده 
اســت: ما اعضای جامعه ایرانیان 
کانادا نگرانی عمیق خود را درمورد 
پرونده افرادی که در ایران به فساد 
متهم شده و به کانادا فرار کرده اند، 
ابراز می کنیم... جامعه ما و کنگره 

ایرانیان کانادا هم در 
زمان دولت ســابق 
)اســتیون( هارپر و 
هــم در دوره دولت 
لیبرال کنونــی، در 
چندیــن موقعیــت 
مســئله خــاوری را 
مطرح کردند.  با این 
حال، ایرانیان کانادا هیچ پاسخی 
دریافت نکرده و دولت هیچ اقدامی 
درایــن باره انجام نداده اســت.  به 
این ترتیــب، ما از دولت کانادا می 
خواهیم درمورد پرونده محمدرضا 
خــاوری و پرونــده دیگــری که به 
تازگی افشاء شد، که مرجان شیخ 
االسالمی آل آقا به فسادی هنگفت 
)۱۰ میلیارد دالری( متهم شــده 
اســت، پاســخگو باشــد.  درحالی 

که این افراد توانســته اند آزادانه به 
کانادا آمده و پول خود را ســرمایه 
گذاری کنند، بســیاری از ایرانی- 
کانادایی ها به طور غیرمنصفانه در 
فرآیندهای مهاجرتی مورد تبعیض 
واقع شــده و بــه دلیل ملیتشــان 
مشــمول محدودیت هــای بانکی 
قرار می گیرنــد... جامعه ایرانیان 
پرونــده  درمــورد  عمیقــا  کانــادا 
محمــود رضــا خــاوری و مرجان 
شیخ االسالمی آل آقا نگران است.  
انفعــال دولت کانادا درمــورد این 
پرونده هــا به افرادی که با فســاد 
جیب خود را پرکرده اند این امکان 
را داده تــا از عدالــت فــرار کننــد.  
)تلخیص از تارنمای پارسینه، ۱۴ 

مارس ۲۰۱۹(.
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یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

درخواست تجدید نظر در حکم عامل حمله به مسجد کبک
وکالی عامل تیراندازی در مسجد 
کبــک کانــادا کــه بــه حبــس ابد 
از دادگاه  اســت،  محکــوم شــده 

درخواست تجدیدنظر کردند.
درخواســت تجدید نظــر در حکم 
عامــل حملــه بــه مســجد کبک،  
 Alexandre( الکساندر بیسونت
Bissonnette( کــه متهم اســت 
در سال ۲۰۱۷، ش مسلمان را در 
مسجدی در شــهر کبک کانادا به 
قتل رسانده، خواستار تجدید نظر 

در حکم دادگاه شده است.

بیســونت ۲۹ ســاله، ماه گذشــته 
میالدی به حبس ابد و 
عدم امکان دریافت عفو 
مشــروط تا چهل سال 

محکوم شد.
 ۱۷ جمعــه  او  وکالی 
درخواســت  اســفند 
تجدید نظر را به دادگاه 
کبک ارائه کردند. آن ها 
ادعا کردنــد حکم صادر 

شــده برای بیســونت غیــر قانونی 
اســت و در درخواست تجدید نظر 

خود ســعی دارند امــکان دریافت 
عفو پس از ۲۵ ســال 
حبــس را برای موکل 

خود بگیرند.
بیســونت در شامگاه 
۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ )۱۰ 
بهمن ۱۳۹۵( پس از 
نماز مغرب، به سوی 
نمازگزاران در مسجد 
کبک تیرانــدازی کرد 
که در جریان آن شش نفر کشته و 

۱۹ نفر زخمی شدند.

کانادا خواستار تشدید تحریم های ونزوئال شد 
وزیــر خارجــه کانــادا از رایزنی با 
متحدان این کشــور برای تشدید 
تحریم هــا علیه دولــت نیکالس 
مادورو رئیس جمهــوری قانونی 
ونزوئــال خبــر داد.  »کریســتیا 
بــاره گفــت:  ایــن  فریلنــد« در 
بســیاری از رهبران ارشــد دولت 
مادورو را مشمول تحریم کرده ایم 
و درحال حاضر مشغول گفتگو با 
ُشــَرکایمان هستیم تا راهی برای 

توسعه تحریم ها پیدا کنیم تا تاثیر 
گزنده تری داشته باشند.

فریلند همچنین دولت مادورو را 
به ســرکوب مــردم ونزوئال متهم 

کرد.
گفتنی است از ماه میالدی گذشته 
و پس از آنکه خوان گوایدو رئیس 
کنگــره ملــی ونزوئال بــا حمایت 
آمریکا، عنوان ریاست جمهوری 
را از مادورو  پس گرفت؛ تحوالت 

سیاســی این کشــور وارد مرحله 
جدیدی شــد و اقدام کشــورهای 
غربی در به رســمیت شــناختن 
گوایدو نیــز اوضــاع را پیچیده تر 

کرد.
آمریــکا از ســالها قبل بــه دنبال 
براندازی حکومــت ونزوئال بود و 
وضعیت فعلی نیز نتیجه اقدامات 
واشــنگتن در ســال هــای اخیر 

است.

ثــروتمندترین افراد کانادا
بنابــر فهرســتی کــه مجلــه فوربز 
منتشر کرده، ۴۵ میلیاردر در کانادا 
وجود دارد که ۱۰ تن ثروتمندترین 

آنها عبارتند از:  
۱-  دیویــد تامپســون و خانواده 
)دارایی: ۳۲.۵ میلیارد دالر( مالک 
یک امپراتوری رســانه ای از جمله 
نشریه گلوب ان میل.  ۸-  جوزف 
تسای )دارایی: ۹.۵ میلیارد دالر(، 
یکی از بنیانگذاران و معاون هیئت 
مدیره علی بابا، غول فروش آنالین.  
۳-  گالن وســتون، )دارایی: ۸.۴ 
میلیارد دالر(، مالک سوپرمارکت 
هــای البالوز.  ۴-  جیمز ایوینگ 

)دارایی: ۷ میلیــارد دالر(، مالک 
شــرکت های حمل و نقل دریایی، 
خرده فروشی، حمل و نقل زمینی 
و مــواد غذایی یخ زده.  ۵-  جیم 
پاتیسون )دارایی: ۶ میلیارد دالر(، 
مالک شــرکت های مواد غذایی و 
تفریحــات.  ۶-  دیویــد چریتون 
)دارایــی: ۵.۸ میلیــارد دالر(، او 
هنــگام آغاز به کار گوگل ۱۰۰ هزار 
دالر در آن ســرمایه گــذاری کرد و 
اکنون استاد دانشــگاه استانفورد 
است.  ۷-  امانوئل )لینو( ساپوتو 
و خانــواده )دارایــی: ۵.۱ میلیارد 
دالر(، مالــک شــرکت مــواد لبنی 

ســاپوتو.  پدر او شــرکت خود را با 
۵۰۰ دالر ســرمایه و یک دوچرخه 
بــرای تحویل کاال تأســیس کرد.  
۸-  گارت کامــپ )دارایــی: ۴.۶ 
میلیارد دالر(، یکی از بنیانگذاران 
شــرکت اوبر در ســال ۲۰۰۹.  ۹-  
 ۴.۵ )دارایــی:  شــینبرگ  مــارک 
میلیارد دالر(، بنیانگذار وبســایت 
پوکر اســتار کــه درســال ۲۰۱۴ آن 
را فروخــت.  ۱۰-  آلــن بوشــارد 
)دارایی: ۳.۷ میلیارد دالر(، مالک 
پمپ بنزین و فروشگاه های کوش 

تار.  
)تلخیص از مونتریال بالگ، ۶ 
مارس ۲۰۱۹(. اتوبوس های برقی و کاهش هزینه حمل و نقل عمومی

هــای  شــهرداری  کــه  درحالــی 
نواحی کالنشــهر مونتریال نگران 
این هســتند که هزینــه های بهره 
بــرداری از حمل و نقل عمومی در 
۱۰ ســال آینده دو برابر شود، اتاوا 
بــه آنها »چرخــش ســبز« )برقی 
کردن اتوبوس ها( را پیشنهاد می 
کند.  اما، آیــا برقی کردن حمل و 
نقل عمومی واقعا بار سنگین مالی 
شــهرداری هــا را کاهــش خواهد 
داد؟  چنــدی پیــش، فرانســوا- 
فیلیپ شــامپاین وزیر زیرســاخت 

و امــور عمومی از شــهرها دعوت 
کرد که به منظور کاستن از هزینه 
هــای خود از برقــی کردن حمل و 
نقــل عمومی اســتفاده کننــد.  او 
درایــن مورد گفــت: »من غالبا به 
شهردارها می گویم از چرخش سبز 
اســتفاده کنید زیرا ما برای خرید 
تجهیزات حمل و نقل کمک مالی 
مــی کنیــم.  می دانیــم که قیمت 
خریــد اتوبوس های برقــی گرانتر 
است، اما هزینه های بهره برداری 
و نگهداری آنها کاهش می یابد«.  

رنــه آمیلکار، مدیر اجرایی شــبکه 
اتوبوس های »شرکت حمل و نقل 
مونتریــال« می گویــد: »موضوع 
کمی پیچیده تر از این است«.  این 
شــرکت درنظر دارد تا سال ۲۰۲۵ 
فقط برای جایگزینی اتوبوس های 
کهنــه خود اتوبــوس برقی بخرد و 
در سال آینده نیز ۳۸ اتوبوس برقی 
خواهد خرید.  )تلخیص از ژورنال 

دو مترو، ۱۰ مارس ۲۰۱۹(.

سقوط هواپیمای اتیوپی، کشته شدن 157 
سرنشین ازجمله 18 کانادایی

روز یکشنبه ۱۰ مارس، کریستینا 
فریلند، وزیر امــور خارجه کانادا، 
درپــی ســقوط یــک هواپیمــای 
خطوط هوایی اتیوپی که منجر به 
مرگ ۱۵۷ تن از جمله ۱۸ کانادایی 
شــد، آن را خبری »وحشتناک« 
توصیف کــرد.  خانــم فریلند در 
یک توییت نوشت: »امروز صبح 

سانحه ای وحشــتناک در آدیس 
آبابا رخ داد.  من به همه کســانی 
که عزیزان خود را از دســت داده 
اند صمیمانه تسلیت می گویم« 
و افزود دولت کانــادا »در تماس 
تنگاتنگ با مقامات اتیوپی است 
تا در اسرع وقت اطالعات تکمیلی 
به دست آورد«.  صبح روز یکشنبه 

۱۰ مارس یک هواپیمای بویینگ 
۷۳۷ خطــوط هوایــی اتیوپی که 
بین آدیس آبابا و نایروبی پرواز می 
کــرد، پس از برخاســتن از زمین 
سقوط کرد و همه ۱۵۷ سرنشین 
آن جــان خود را از دســت دادند.  
)ژورنال دو مونتریال، ۱۰ مارس 

.)۲۰۱۹

پیش بینی کاهش قیمت خانه در کبک
بنابر تحقیقی کــه در ۲۸ فوریه 
انجام شده، پیش بینی می شود 
کــه قیمت خانه ها در کبک در 
۱۰ سال آینده ۳ درصد کاهش 
یابد.  آیا چنین سناریویی نگران 
کننده است؟  این پژوهش که 
توســط موسســه دژاردن و بــا 
همکاری دانشــگاه الوال انجام 

شــده، مــی گوید که قیمــت ها به 
طــور معمول افزایــش می یابد اما 
با احتســاب تورم دچار کاهش می 
شــود.  عامل جمعیتــی، از جمله 
سالخوردگی جمعیت دلیل اصلی 

این امر اســت.  بنابر این تحقیق، 
درپی کاهش قیمــت ها یک دوره 
افزایــش پدیــد مــی آید کــه در آن 
قیمت ها به سطح سال ۲۰۱۸ می 
رســد و ســپس یک دوره افزایش 

قیمت فرامی رسد.  بنابراین 
پیش بینــی، خریدارانی که 
درســال ۲۰۱۸ و سال های 
پیش از آن خانه خریده اند، 
ممکن اســت به این نتیجه 
برسند که خانه خود را کمی 
گــران خریده انــد و هنگام 
فــروش آن ضرر کنند.  این 
خریــداران تنهــا در درازمدت می 
توانند از سرمایه گذاری خود سود 
ببرند.  )تلخیص از تارنمای ت. و. 

آ. نیوز، ۱۱ مارس ۲۰۱۹(.

آیا کبکی ها بیشترین مالیات در قاره آمریکا را می پردازند؟
غالبا شــنیده می شــود که کبکی 
ها بیشــترین میزان مالیات را می 
پردازنــد.  اگر همه انــواع عوارض 
و مالیــات درنظر گرفته شــود: - 
مالیــات هــای فــروش اســتان و 
فدرال، مالیات ملکــی و مدارس، 
بنزیــن، الــکل...- آیــا این گفته 
درســت اســت یــا در زمــره اخبار 
جعلی اســت؟  این امر بســتگی به 
معیار مقایسه ای که درنظر گرفته 
می شود دارد.  با این حال، کبکی 
ها بیشــترین مالیــات را در کانادا 
و آمریــکای شــمالی مــی پردازند.  
دانشــگاه شــربروک هرســال یک 
ترازنامه مالیاتی در کبک منتشــر 
می کند که همه انواع مالیات پیدا 

و پنهان کبک را دربرمی گیرد.  
در آخریــن گــزارش این دانشــگاه 

نشان داده شده که در سال ۲۰۱۷ 
از کبکــی ها ۱۵۵.۸ میلیــارد دالر 
انواع مالیات گرفته شــده که این 
رقــم معــادل ۳۷.۳ درصــد تولید 
ناخالــص داخلــی )PIB( آن و از 
همه اســتان هــای دیگر بیشــتر 
است.  )متوسط بقیه استان ها ۳۲ 
درصد و بیشترین میزان در نوول 
اکــوس ۳۶.۲ درصد اســت(.  این 
رقم در بقیه کشــورهای آمریکای 

شــمالی: ایاالت متحده ۲۷.۱ 
درصد، مکزیــک ۱۶.۲ درصد 
و حتــی در ایالت نیویورک که 
بیشــترین میــزان مالیــات را 
دارد ۳۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی است.  البته، در بیرون 
وضــع  شــمالی  آمریــکای  از 
متفاوت است زیرا در ۱۴ کشور 
اروپایی سنگینی انواع مالیات بیش 
از کبک و بین آلمان، ۳۷.۵ درصد، 
دانمــارک، ۴۶ درصــد و فرانســه، 
۴۶.۲ درصــد در نوســان اســت.  
در عین حــال، مالیــات در کبک 
 ،G۷ از متوســط کشورهای عضو
۳۵.۷ درصد و سازمان همکاری و 
 ۳۴.۲ ،OCDE توسعه اقتصادی
درصد بیشتر است.  )تلخیص از لو 

سولی، ۱۲ مارس ۲۰۱۹(.
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

جریمه 1600 دالری برای رانندگی با 
سرعت 212 کیلومتر در ساسکتون

۲۰ فوریه دو راننده در ساســکتون 
با ســرعت هایی بسیار باالتر از حد 
مجاز  در جاده ها ویراژ می دادند، 
آخر هفته ای بســیار پرهزینه ای را 

پشت سر گذاشتند.
بنا به توییتی که  پلیس  ساسکتون 
منتشــر کرد، یکــی از آن ها مردی 
۱۹ ســاله بود که روز شنبه داشت 
در محدوده ســیرکل درایو نزدیک 
لورن اونیو با سرعت ۲۱۲ کیلومتر 

در ساعت رانندگی می کرد.

در توییــت پلیــس آمــده کــه این 
مــرد ابتدا بــه اخطارهــای پلیس 
توجهــی نکــرد و علیرغم دســتور 
آن ها ماشــین را متوقف نکرد، اما 
درنهایت ماموران پلیس توانستند 
به او برســند. در ایــن توییت آمده 
اســت: »ماحصــل خــالف راننده  
۱۶۰۲ دالر جریمــه برای ســرعت 
غیرمجاز و تعیین قرار برای حضور 
در دادگاه بخاطر عدم توقف پس از 
فرمان پلیس بود . خودرو او هم تا 

زمان برگزاری دادگاه توقیف شد«.
یــک راننــده پرســرعت دیگــر در 
بزرگراه شماره هفت نزدیک منطقه 
کیندرزلی با سرعت ۱۶۱ کیلومتر 
در ساعت رانندگی می کرد. توییتی 
دیگــر از واحــد پلیــس راهنمایی  
نوشــت  ساســکتون  رانندگــی  و 
»حماقت این راننده عجیب بود« 
چون این راننده ۲۶ ســاله داشــت 
با این ســرعت پشــت یک ماشین 

گشت پلیس حرکت می کرد!
ایــن راننــده هــم جریمــه ای ۹۲۱ 
دالری دریافــت کرد و ماشــین او 

توقیف شد.

مرد کانادایی بخاطرحمل ماریجوانا در 43 سال 
پیش، نتوانست وارد خاک آمریکا شود

۲۰ فوریه - مردی به نام ِبو کمپ 
اهــل انتاریو در ســال ۱۹۷۶ یعنی 

زمانی که مالکیت و استفاده 
کانــادا  در  ماریجوانــا  از 
غیرقانونــی بود، بــه دلیل 
حمــل کردن آن دســتگیر 

شد.
کــه  هفتــه ای  آخــر  در 
گذشــت، ۴۳ ســال پس از 
دستگیری ، او که حاال ۷۳ 
ســال دارد و ســاکن شهر 

النــدن در انتاریو اســت، به خاطر 
آن دستگیری نتوانست وارد ایاالت 
متحده بشــود. به گزارش رســانه 
هــای آمریکایی ،وقتی کمپ چند 
روز قبل وارد فرودگاه شد ،ماموران 
گمرک آمریکا اجازه ندادند او به این 
کشور پرواز کند .این اتفاق او را  به 
شدت شوکه کرد چون می خواست 
به دوستانش در فلوریدا سر بزند که 
۵۰ ســال بود آن ها را ندیده بود و 
قبال هم به خاطر مشکالت فیزیکی 
پیش آمده به خاطر سالمت روان 

نتوانسته بود به سراغشان  برود.
کمپ گفت: »آن دســتگیری من 

آنقدر قدیمی و بی اهمیت و ناچیز 
بود که با خودم فکر کردم خدایا چه 
کسی ممکن است بخواهد چنین 

چیزی را دوباره پیش بکشد؟«
او با اشــاره به این نکته که قوانین 
فعلی عبــور از مرز بســیار مبهم و 
مسخره هستند؛ گفت: »به هیچ 
وجه با عقل جور در نمی آید. با این 
باور رفته بودم آنجا که همه کارها 
را درســت انجام داده ام و مطمئن 
بودم که همه چیز در جای درست 

قرار دارد و مدارکم کامل است«.

در دهه هفتاد میالدی، پِیر ترودو 
که آن زمان نخست وزیر بود تا حد 
زیادی تقاضا کمیســیون  
پارلمــان را کــه می گفتند 
از  اســتفاده  ممنوعیــت 
ماریجوانــا باید برداشــته 
گرفتــه  نادیــده  شــود، 
بود. دولــت او همچنین 
حامیان  درخواســت های 
بزرگی از جمله جان لنون 
از گروه بیتلز در این زمینه 

را پشت گوش انداخته بود.
اما تقریبا ۴۰ ســال بعد، پســر پیر 
ترودو یعنی نخست وزیر جاستین 
تــرودو قانونــی را به مجلــس برد 
که ماریجوانــا را در کانــادا قانونی 
ســاخت. همچنین دولــت کانادا 
اعالم کرد می خواهد کانادایی هایی 
را که به خاطر حمل مقادیر کوچک 
ماریجوانا به دردســر افتاده بودند 
عفو کند و ســابقه کیفری شــان را 

نادیده بگیرد.

پژوهشگران کانادایی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران مبتال به آسم، نوعی ابزار الکترونیکی ابداع کرده اند.
Electronic tool has potential to 
improve asthma care, study 
finds

ابــزار  کانادایــی،  پژوهشــگران 
الکترونیکی جدیدی برای بررســی 
آســم ابــداع کرده اند کــه می تواند 
بــه افراد مبتال به ایــن بیماری در 

کنترل بهتر آن کمک کند.
هــدف ایــن پژوهــش، مشــخص 

کردن تأثیر و یا عدم تأثیر "سیستم 
آســم"  مدیریــت  الکترونیکــی 
)eAMS( در پر کردن شکاف های 
موجود در مراقبت از آســم اســت. 
این سیستم جدید، نخستین ابزار 
مراقبــت از آســم در نــوع خود به 
شــمار می رود که بر شــواهد تکیه 

دارد.
 Samir( "ســمیر گوپتــا"  دکتــر 
دانشــمندان  از   ،)Gupta

 )NHS( "بیمارستان سن مایکل"
تورنتو و سرپرســت ایــن پژوهش 
هنــوز  بیمــاران  بیشــتر  گفــت: 
نمی توانند بهترین نــوع درمان را 
دریافت کننــد؛ در نتیجه بیماری 
آنها با روند ضعیفی کنترل می شود. 
پزشــکان برای ارائــه بهترین نوع 
درمان، با موانع بســیاری از جمله 
کمبود زمــان، دانــش، آموزش و 
منابــع محلی روبه رو هســتند. ما 

سعی داریم با بهره برداری از نیروی 
فنــاوری، این موانع را پشــت ســر 

بگذاریم.
 

"گوپتــا" و گروهش، بــه مدت دو 
سال با ۲۳ پزشک همکاری کردند 
و توانســتند ۱۲۷۲ بیمار مبتال به 
نوعی آســم منحصر به فرد را مورد 
بررســی قــرار دهنــد. آنهــا در این 
پژوهش، از سیستم eAMS برای 

تحلیل شــرایط بیماران و کیفیت 
مراقبت از آنها استفاده کردند.

 
ایــن ابــزار کنتــرل جدیــد طوری 
طراحی شــده که بیماران بتوانند 
بــا کمک آن، بــه تنهایی وضعیت 

سالمت خود را بررسی کنند.
 Courtney( "کورتنــی پرایــس"
Price(، از پژوهشگران این پروژه 
گفت: پژوهش ما نشان می دهد که 

ابزار الکترونیکی بررســی سالمتی 
که طراحی دقیقی دارند، می توانند 
نقــش مؤثــری در مراقبت هــای 
ابتدایی داشــته باشــند و کیفیت 

مراقبت را افزایش دهند.
 " مجلــه  در  پژوهــش،  ایــن 
 European Respiratory
Journal" به چاپ رسید./ ایسنا

تشخیص بیماری ها توسط پرستاران متخصص
کالج پزشکان کبک طی توافقی با 
پرستاران متخصص به آنها اجازه 
داده که به کار تشخیص و درمان 
برخی از بیماری ها بپردازند.  این 
پرســتاران می توانند »مشکالت 
جاری سالمت درمورد ۶ بیماری 
مزمــن زیــر را تشــخیص دهند: 
دیابــت، فشــار خــون، افزایــش 
بیــش از حد کلســترول، آســم، 
بیمــاری ریوی مزمــن و تیرویید 
حــاد«.  دکتــر موریل گــودرو از 
کالج پزشکان در بیانیه ای اعالم 
کــرد: »هــدف مــا همــواره ارائه 

بهترین خدمــات به مــردم بوده 
اســت«.  دانیل مــک کان، وزیر 

سالمت و خدمات اجتماعی نیز 
مــی گوید هدف این اســت که از 
طریق پرستاران متخصص که در 
گویش عمومی »سوپر پرستار« 
)پزشــکیار( خوانده می شوند، از 
تراکم و افزایــش زمان انتظار در 
نظــام درمانی جلوگیری شــود.  
کبک درحــال حاضر حدود ۴۰۰ 
»ســوپر پرســتار« دارد امــا وزیر 
ســالمت پیش بینی می کند که 
این تعداد ظرف ۵ سال به ۲ هزار 
تن برسد.  )ژورنال دو مونتریال، 

۲۴ فوریه ۲۰۱۹(.

ادامه تحول عمده در بازار مسکن کانادا از 
مالکیت به اجاره نشینی

تورنتــو- بــا اینکــه کاهــش یــا 
اصالح اندک قیمت ها در تورنتو، 
بزرگتریــن شــهر کانادا مشــاهده 
می شــود، اما آخرین نظرســنجی 
انجام شده توسط رویترز در مورد 
وضعیت بازار مسکن که در فاصله 
۱۳ تا ۲۱ فوریه انجام شــد، نشان 
می دهد که شــانس اصالح قیمت 
ها در سطح کشور تنها ۲۰ درصد 

می باشد.
بر اساس پیش بینی ها، میانگین 

قیمت مســکن در ســال جاری به 
میزان ۱.۱ درصد؛ در ســال ۲۰۲۰ 
بــه میــزان ۱.۹ درصد و در ســال 
۲۰۲۱ به میــزان ۳ درصد افزایش 
خواهد یافت. این افزایش در تورنتو 
بــه ترتیب ۱.۳ درصــد، ۲ درصد و 
۳.۵ درصــد و در ونکوور به ترتیب 
۱ درصد، ۰.۲ درصد و ۳ درصد در 
سال ۲۰۲۱ پیش بینی شده است.

الووآ،  سباســتین  گفتــه  بــه 
 Laurentian ارشــد اقتصاددان 

Bank Securities، تحول عمده 
در بازار مسکن از مالکیت به اجاره 
نشــینی همچنــان ادامــه خواهد 

داشت. 
به دلیــل افزایــش مهاجــرت و از 
سوی دیگر باال بودن نرخ بهره وام 
و گرانی مسکن، می توانیم انتظار 
رونق گرفتــن هرچه بیشــتر بازار 
مســکن اجاره ای بخصــوص نزد 

قشر سنی جوان باشیم.

کانادا در ماموریت ساخت ایستگاه فضایی ناسا 
در مدار ماه شرکت خواهد کرد. 

کانــادا قصــد دارد در ماموریــت 
ایستگاه فضایی ناســا در مدار ماه 
شرکت کند. این ایستگاه پایگاهی 
خواهد بود تا فضانوردان به راحتی 

بر روی سطح ماه فرود بیایند.
براســاس گزارش »بی بی ســی«، 
نــام  بــه  ایســتگاه فضایــی  ایــن 
»Gateway«، عنصــر کلیــدی 
ماموریــت ناســا بــرای بازگشــت 

انسان ها به ماه است.
به عنوان بخشی از این ماموریت، 
کانادا قصد دارد تا نسل دیگری از 
بازوی رباتیک را برای پایگاه قمری 
جدید بسازد. این بازوی رباتیک با 
نام »Canadarm۳«، به تعمیر 
و حفــظ پایگاه فضایــی ماه کمک 
می کند. این بازو نســل جدیدی از 
سیستم  بازوهای رباتیکی است که 

توسط کانادا برای ایستگاه فضایی 
بین المللی ساخته شده بود.

براساس این گزارش، ناسا تا سال 
۲۰۲۶ ایستگاه فضایی کوچکی را 
در مدار ماه می سازد و فضانوردان 
می توانند در میان این ایســتگاه و 
سطح ماه در سفر باشند. همچنین 
این پایگاه محل انجام آزمایشــات 

علمی نیز خواهد بود.

استفاده بی رویه کاغذتوالت در آمریکا، 
تهدیدی برای جنگل های کانادا

گــزارش جدیــد انجمن دفــاع از 
منابع طبیعی نیویورک نشان داد 
که اســتفاده زیــاد از کاغذ توالت 
در آمریــکا، به جنگل هــای کانادا 

آسیب می زند.
طبق مطالعــه این انجمن مدافع 
محیط زیست، که نام آن »مشکل 
اســت،  کاغــذی«  دســتمال 
بزرگتریــن تولیدکننــدگان کاغذ 
توالت و دستمال کاغذی آمریکا، 
مانند پراکتر اند گمبل، کیمبرلی 
کالرک و جورجیــا پســیفیک، از 
خمیر چوب جنگل های شــمالی 

کانادا استفاده می کنند که این به 
معنای این اســت که آنها از مواد 
بازیافت شده استفاده نمی کنند. 
در نتیجه ســاالنه هــزاران هکتار 
توســط  کانــادا  جنگل هــای  از 
برداشــت  صنعتــی  چوب بــری 

می شوند.
این گــزارش اعــالم کــرد که هر 
آمریکایــی بــه طــور متوســط ۳ 
رول دســتمال توالــت در هفتــه 
مصــرف می کند و عدم اســتفاده 
مــواد  از  بــزرگ  تولیدکننــدگان 
بازیافتی بــرای تولید محصوالت 

دوســت بــا محیــط زیســت، به 
معنای مشارکت غیرمستقیم آنها 
در دور انداختن جنگل ها در چاه 

توالت است.
از نظر درآمد، آمریکا دومین بازار 
بزرگ دستمال کاغذی در جهان 
اســت که درآمــد ســاالنه آن ۳۱ 
میلیــارد دالر تخمین زده شــده 

است. 
شــهروندان آمریکایــی کــه تنها 
۴درصــد از جمعیــت جهــان را 
از  بیــش  می دهنــد،  تشــکیل 
۲۰درصد دستمال کاغذی تولید 
شده در جهان را مصرف می کنند.
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فساد... حکومت 
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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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

SPRING SESSION
BASIC ENGLISH   |   DAY CLASSES

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

REGISTRATION DATES
20 et 26 mars et 4 et 10 avril
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH   |   EVENING CLASSES

Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.

   REGISTRATION DATES
   19 ET 26 MARS ET 3 ET 10 AVRIL
   FROM 5:00 p.m. – 7:30 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
MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019

March 18 and 27
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

ACADEMIC REGISTRATION
March 11, 14, 21

TESTING: English 8:30 a.m. | Math 11:00 a.m. | French 2:00 p.m.

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

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

»مرجان شیخ االسالمی آل آقا«، 
شریک متهم اول پرونده، همچون 

محمودخاوری، در کانادا اقامت دارد.

رقمی کالن در پرونده فساد مالی که همه را شوکه کرد
نظام جمهوری اسالمی؛ جلنزار »چندزیستان«ها…

رســیدگی به پرونده ۱۴ متهم 
فســاد در صنعت پتروشیمی 
مــاه  اســفند   ۱۵ از،  ایــران 
۱۳۹۷، در شعبه سوم دادگاه 
انقالب ویژه رسیدگی به جرائم 

اخاللگــران و مفســدان اقتصادی 
آغاز شده است.

جمهوری اســالمی گرچه مجبور 
بــه مقابلــه با اقیانوســی از فســاد 
اختالس هــای  و  سیســتماتیک 
چندهزار میلیارد دالری شــده اما 
در برابــر پیامدهــا و بازتاب منفی 
ناشــی از دادگاهــی کــردن دزدان 
عمومــی  افــکار  در  گردن کلفــت 
و ضربــه ای کــه علنــی شــدن این 
فسادها به مشروعیت نظام می  زند 
آسیب پذیری نشان داده و بر همین 
اســاس باندهای مختلــف رژیم با 
روش ها مختلف تــالش می کنند 
دامان خود را از این آلودگی ها پاک 

نشان دهند.
در پرونــده فســاد در پتروشــیمی 
طبق معمول پای دانه درشت های 
نظــام و چنــد ســازمان و ارگان از 
جمله سپاه پاسداران در میان است 
و باندهــای رژیم هر کدام به دنبال 
آن هســتند که طوق لعنت فســاد 
و چپــاول را از گــردن خود باز و به 
گردن دیگران بیاندازند و برای این 
منظــور از هیــچ دروغ و دغلکاری 

فروگذار نمی کنند.
در تازه ترین تالش ها برای منحرف 
کــردن افــکار عمومــی از ماجرای 
صنایــع  در  اختــالس  و  فســاد 
پتروشــیمی، تبلیغات نظام برای 

الپوشــانی نقــش دولت و ســپاه و 
مهره های خود دســت به کار شده 

است.
مرجان شیخ االسالمی آل آقا، یکی 
از ۱۴ متهــم پرونــده ۶.۶ میلیارد 

یورویی پتروشیمی است. 
او متهم به مشــارکت در اخالل در 
نظــام اقتصادی کشــور و دو فقره 
تحصیل مال نامشروع، یکی حدود 
هفــت  میلیــون  و ۶۶ هــزار یورو و 
دیگری حدود هشت میلیون  و ۷۱۱ 

دالر شده است. 
وی مدیرعامل چند شرکت بازرگانی 
از جملــه آرام، دنیز و هترا تجارت 
است که بعضی از این شرکت ها در 

ترکیه ثبت شده اند.
ســابقه سیاســی ایــن فرد نشــان 
می دهــد کــه او برآمــده از جنــاح 
اصالح طلــب اســت و زمانــی در 
»جبهه مشــارکت ایران اسالمی« 
حجت االســالم  حمایــت  مــورد 
دولــت  رئیــس  محمدخاتمــی 
اصالحــات، عضویت داشــت و در 
جریــان انتخابات مجلس ششــم 
به عنوان یکــی از کاندیداهای این 
حــزب وارد رقابت هــای انتخاباتی 

شد. 
مرجــان شیخ االســالمی گرچه در 
آغاز مسیر فعالیت های سیاسی اش 
حمایــت  مشــارکتی ها  ســوی  از 

می شــد اما طی شــش ســال 
در چرخشی ۱۸۰ درجه ای به 
ائتالف اصولگرایان پیوســت 
و در مجلس هشــتم با قدرت 
گرفتن جریان احمدی نژاد به 

تیم او نزدیک شد.
مرجــان شیخ االســالمی آل آقــا از 
قــرار معلــوم چنــد ســال در باند 
امنیتی هــای اصالح طلــب نظــام 
فعالیــت می کــرد و چنــد ســال 
هم دســت در دســت نظامی ها و 

پاسداران داشت.

از حتریریه روزنامه حجاریان تا 
قراردادهای نفتی سپاه

عضــو  روزگاری  شیخ االســالمی 
تحریریــه روزنامــه »صبــح« بــه 
مدیرمسئولی سعید حجاریان بود و 
در دوره ای خبرنگار پارلمانی و دبیر 
سیاســی روزنامه »همبســتگی« 
شــد. گرچه او آرزوهای خود را زیر 
چتر اصالح طلبان جستجو می کرد 
اما از قرار معلوم ســقف این آرزوها 
خیلی باالتــر از آن بود که بتوان با 
ایستادن در کنار اصالح طلبان که 
به تناوب به حاشیه رانده می شدند 

به آنها رسید.
تیــم  بــه  پیوســتن  از  پــس  او 
احمدی نــژاد مســئول وبســایتی 
به نــام میــراث فرهنگی شــد و با 
در  بقایــی  حمایت هــای حمیــد 
کنار »دولت بهار«ی ها سر سفره 
انقالب نشســت و  به تدریج خود 
را بــه مدیران اقتصادی ســپاه نیز 

نزدیک کرد.
فســاد  پرونــده  ســر  یــک 
پتروشیمی به سپاه پاسداران 

می رسد. 
مدیــران شــرکت نفــت و گاز 
»سپانیر« وابســته به قرارگاه 
خاتم االنبیاء ســپاه با مرجان 
قــرارداد  شیخ االســالمی 
می بندد و او پول ها را می گیرد 
و از ایــران فــرار می کنــد و به 

کانادا می رود. 
در رابطــه با این پرونده فردی 
در  ع«  »خ.  اســم  بــه  کــه 
رسانه های ایران معرفی شده، 
نماینده ســپاه برای قــرارداد 
با  شیخ االســالمی بوده که در 
حال حاضر در بازداشــت بسر 

می برد.
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             و حسابداری 
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کاظم پرتو تهرانی 
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Kazem Partow Tehrani
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 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

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

ایران... 
ازدواج سفید، واقعیتی که دیگر انکارشدنی نیست

۲ مــارس- علی خامنــه ای رهبر 
جمهوری اسالمی روز هفتم اسفند 
۹۷ در دیدار با مداحان به مناسبت 
تولد فاطمه دختر پیامبر اسالم در 
میان مسائل مختلفی که به اظهار 
نظر درباره آنها پرداخت، این بار بر 
»ازدواج سفید« دست گذاشت و 
آن را »سیاه ترین« ازدواج خواند. 
وی با تأکید بر »مسئله ی خانواده« 
و تکرار موضوع »دشمن« گفت:  
»دشــمن- نه دشــمن ایــران یا 
دشــمن انقالب، دشمن بشریت، 
تصمیــم گرفته که نظــام خانواده 
را در بیــن بشــر از بیــن ببــرد. 
خانواده سّنت الهی است. دشمن 
بشریت یعنی جریان سرمایه داری 
بین المللــی و صهیونیســم تقریبا 
از حــدود صد ســال پیش تصمیم 
گرفتند که خانواده را در بین بشــر 
از بیــن ببرند… ایــن ازدواج های 
ســخت، این ازدواج های دیر، این 
فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط 
زشت شــان »ازدواج های سفید« 
که ســیاه ترین نوع زندگی مزدوج 
است، همه اینها به خاطر این است 

که خانواده از بین برود.« 
»رواج  همچنیــن  خامنــه ای 
شهوات، از بین رفتن حیا و عفت« 
را نیز »جزو برنامه های دشــمن« 

دانست.
البته مشــابه این سخنان را پیش 
از ایــن دیگــر مقامــات جمهوری 
اســالمی نیز گفتــه بودنــد. برای 
نمونــه،  هــادی صادقــی معــاون 
فرهنگــی قوه قضاییه ســه ســال 
دربــاره »ازدواج ســفید«  پیــش 
گفتــه بــود: »اســتفاده از این نام 
برای این امر نامبارک غلط است، 
چرا که نه ازدواج اســت و نه سفید 
و بهتر اســت بجــای آن از عبارت 
»همباشی سیاه« استفاده کنیم.«

 زندگی های مشترک بدون 
ازدواج

ســخنان علــی خامنــه ای و دیگر 
مســئوالن جمهوری اســالمی در 
اخیــر علیــه »ازدواج  ســال های 
سفید« بی دلیل نیست. آمارهای 
غیررسمی  گواهی می دهند که این 
شکل زندگی مشترک در شهرهای 
بــزرگ ایــران، بــا وجــود موانع و 
محدودیت های شــرعی و عرفی و 

قانونی، رو به  گسترش است.
»ازدواج سفید« چیزی نیست جز 
زندگی مشــترک زن و مــرد بدون 
ازدواج »شــرعی« و یا ثبت ســند 

رسمی. 
این نوع زندگی مشترک در بسیاری 
از کشــورها نــه تنها رایــج بلکه در 
نظــام حقوقــی نیــز به رســمیت 
»ازدواج  اســت.  شــده  شــناخته 
سفید« ممکن است پس از مدتی 
به ازدواج رسمی بیانجامد و ممکن 
هم هســت مانند ازدواج رســمی 
ادامه نیابــد و یا تا آخر عمر دو نفر 
به همین شکل به زندگی مشترک 

خود ادامه دهند.
پیش از انقالب اســالمی در ایران، 
ازدواج  بــدون  مشــترک  زندگــی 
رسمی در شهرهای بزرگ می رفت 
که گســترش یابد بــدون آنکه نام 
خاصی برای آن اختراع شده باشد! 
وقــوع انقــالب و روی کار آمــدن 
رژیم مبتنی بر استبداد مذهبی اما 
این روند را در کنار ســرکوب دیگر 
آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، 

متوقف ساخت.
امــروز رســانه های حکومتی، این 
پدیده اجتماعی روبه  گســترش را 
کــه داوطلبانه و بر اســاس اختیار 
و انتخــاب فــردی دو نفــر صورت 
می گیــرد،  نــه »ازدواج ســفید« 
بلکه »همباشــی ســیاه« و عملی 
غیراخالقــی قلمداد کــرده و آن را 
رابطه ی بــدون تعهــد، گناه آمیز، 
و  بی مســئولیتی  بی بندوبــاری، 
بی اخالقی و همچنین راهی برای 
ارضای جنسی و تفریحات زودگذر 
و تهدیــدی بــرای نســل جــوان 
معرفی می کنند. این در حالیست 
که مقامــات و نهادهای تبلیغاتی 
جمهــوری اســالمی بــه اشــکال 
مختلف به تبلیغ و ترویج »ازدواج 
موقت«  یا »صیغه« می پردازند که 
برخالف »ازدواج ســفید« بیشتر 
با این برچسب هایی که خامنه ای 
و رســانه های حکومتی اســتفاده 
می کنند، همخوانــی دارد. معلوم 
نیســت »صیغه« ی مــورد تبلیغ 
نظــام کــه رابطــه ای پا درهــوا در 
چارچوب روسپیگری شرعی و یکی 
از علل اختالفات و حتی فروپاشی 
خانواده هاســت، چه ارجحیتی بر 
»ازدواج سفید« دارد که در آن دو 
فرد به اختیار خود و بدون تطمیع 
مالی و جنسی در زیر یک سقف به 

زندگی مشترک می پردازند!

»ازدواج سفید«، یک 
انتخاب آگاهانه

در ایــن میــان امــا برخــی 
»ازدواج  زن،  فعــاالن 
ســفید« را یک ضــرورت، 
یــک انتخــاب آگاهانــه و 
واکنشــی به قوانین نابرابر 
مشــکالت  و  ازدواج 

اقتصادی می دانند.
بــه دلیــل موانــع قانونی و 
دالیل شــرعی در ایران، تا 
کنون هیــچ آمار و تحقیق 
و  ماهیــت  از  همه جانبــه 
»ازدواج  پنهــان  الیه های 
سفید« و تعداد افرادی که 
این شــیوه زندگی مشترک 
را انتخــاب کرده اند انجام 

نشده است.
پــور  درویــش  مهــرداد 
جامعه شــناس ســاکن ســوئد در 
گفتگو با کیهان لندن به دشواری 
علــوم  حــوزه  در  آمــار  مکانیــزم 
اجتماعی در ایران اشاره می کند که 
تابع سیاست ورزی های جمهوری 
اسالمی هستند.  به گفته ی وی، 
حوزه هایــی که ارزش هــای دینی 
را بــا چالــش روبرو کند یا بســیار 
محتاطانه بررســی می شوند یا این 
بررسی ها اصال منتشر نمی شوند. 
اما آمارگیری در این مورد در سایر 
جوامع نظیر سوئد امکانپذیر است؛ 
مثال می دانیم یک چهارم جمعیت 
ایــن کشــور همباشــی یــا ازدواج 
ســفید دارند. این جامعه شــناس 
اضافه می کند: »مشکل، آمارگیری 
نیســت، نظــام عالقمند بــه ارائه 
آمار در این حوزه نیست؛ از طرفی 
وقتــی این مســئله جنبــه قانونی 
ندارد بسیاری از کسانی که همزی 
هستند ممکن است به  آمارگیران 
اطالع ندهند اما مجموعه شواهد 
نشاندهنده رشد ازدواج سفید در 

ایران است.«

در گسترش »ازدواج سفید« 
عواملی مانند خودآگاهی، 

اقتصاد، عرف و قانون نقش 
دارند

درویش پور علت گسترش »ازدواج 
سفید« و زندگی مشترک ثبت نشده 
در ایــران را  مســائل اقتصــادی و 
گســترش اندیشــه های لیبــرال و 
دین گریــز در بیــن نســل جــوان 
می داند. او به مطالعات در جوامعی 
نظیر سوئد اشاره می کند که زندگی 
مشترک بدون ازدواج در آنها امری 
رایج اســت: »در ســوئد از ازدواج 
سفید با عنوان ازدواج استکهلمی 
 یاد می شــود؛ در دهه های گذشته 
و  روســتاها  ســاکن  شــهروندان 
شهرهای کوچک که امکان ازدواج 
با تشریفات سنگین را نداشتند به 
شکلی بسیار ساده در استکهلم با 
هم زندگی می کردنــد بدون اینکه 
ازدواج یــا جشــن عروســی برگزار 
کننــد. در واقــع عامــل اقتصادی 
در شــکل گیری ایــن روابط  نقش 

داشته است.«

نقش عرف و اقتصاد و قانون
به گفته درویش پــور، هزینه های 
و  ازدواج  سرســام آور  بســیار 
مالحظات مربوط به ازدواج قانونی 
از دالیــل تشــکیل زندگی ســاده و 
مشــترک بدون ازدواج اســت. اما 
موضــوع بــه این مســائل خالصه 
ازدواج  مــورد  در  نــه  نمی شــود؛ 
اســتکهلمی  و نه در ایران و ســایر 
کشــورها. وی به عامل مهم دیگر 
مانند »تغییر ارزش ها و هنجارها« 
نیــز اشــاره می کنــد: »مثــال این 
ازدواج در ســوئد به ایــن دلیل به 
»ازدواج استکهلمی« مشهور شد 
که مــردم روســتاها و شــهرهای 
کوچــک، پذیــرای رابطه جنســی 
زن و مــرد بــدون ازدواج رســمی  

نبودند.«
اکنون اما سال هاست که »ازدواج 
سفید« در بســیاری از کشورهای 
غربی به عنوان یک ســبک زندگی 
پذیرفتــه شــده و زن و مــرد زیــر 
پوشش حمایت های قانونی نیز قرار 

می گیرند.
مهرداد درویش پور نیز با اشــاره به 
همین نکته تاکید می کند: »اکنون 
نگاه منفی گذشــته بــه این پدیده 
جای خود را به یکی از  هنجارهای 

اجتماعی در جامعه سوئد داده. در 
حال حاضر تفاوت ازدواج قانونی با 
ازدواج ســفید در این کشور بسیار 

اندک است.«
رهایی از اجبارها و قید و بندهای 
قانونی تعیین شده در عقد ازدواج 
از  دیگر عواملی هستند که جوانان 
را نســبت به ازدواج دائم بی انگیزه 

کرده است.
درویش پــور بــا تاییــد ایــن نکتــه 
توضیــح می دهــد: »در ایــران نیز 
بسیاری از جوانان به خاطر شرایط 
دست وپاگیر ازدواج قانونی، ازدواج 
سفید را ترجیح می دهند؛ با توجه 
بــه مســائلی مثــل حق طــالق و 
درخواست طالق که معموال جانب 
مردان را می گیرد، و در مواردی که 
زنان با مهریه مسئولیت سنگینی بر 
دوش مردان می گذارند، سبب فرار 
بســیاری از جوان از ازدواج رسمی 
می شــود. اما ازدواج سفید، نوعی 
رابطه در حوزه دوستی و مناسبات 
مهرآمیز دو نفر است، یک معامله 
اقتصادی نیست که قرارداد داشته 
باشد؛ یک رابطه فردی و خصوصی 
و پیوند عاطفی بین دو فرد است. 
نســل جوان ایران با آگاهی به این 
ارزش هــا معتقد اســت کــه پیوند 

جنســی و عاطفی بین دو فرد یک 
امر خصوصی است.«

پیامدهای »ازدواج سفید« در 
ایران

بر اساس قوانین اسالم ارتباط زن 
و مــرد »نامحرم« تنهــا از طریق 
عقد ازدواج یا صیغه جایز اســت، 
بنابراین ازدواج بدون عقد رسمی 
 می تواند از جملــه مصادیق »زنا« 

قلمداد شود.
درویش پــور با تاکید بــر این نکته 
کــه »ازدواج ســفید« در ایــران با 
مشکل همراه است اضافه می کند: 
»بــا توجه به نداشــتن رســمیت  
قانونی، این روابط خارج از ازدواج 
از سوی حکومت، با پیگرد قانونی 
و مجــازات همراه اســت بنابراین 
بسیاری از افراد در ازدواج سفید به 

دنبال بچه دار شدن نیستند.«
ولی آیا واکنش تند رهبر جمهوری 
اسالمی نسبت به »ازدواج سفید« 
فقــط بــه خاطــر نادیــده گرفتن 
مصادیق شرعی و عرفی است؟ این 
جامعه شناس ساکن سوئد معتقد 
است: »مخالفت رهبر حکومت با 

ازدواج سفید، تنها به خاطر  
نادیده گرفتن هنجارهای 

معلوم نیست »صیغه«  چه ارجحیتی بر 
»ازدواج سفید« دارد که در آن دو فرد 

به اختیار خود و بدون تطمیع مالی 
و جنسی در زیر یک سقف به زندگی 

مشترک می پردازند!
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شاهنامه و فردوسی نداشتند«.
بــه عبــارت دیگر: در توفــان های 
ســهمگین تاریخــی، مــاـ  بعنوان 
ایرانی-تنها در سه چیز  خودمان را 
از مسلمان های دیگر جدا کردیم:

•
۱-حفظ زبان فارسی،

•
۲-حفــظ وتــداوم تاریــخ بعنوان 

آئینهء حافظهء مّلی وقومی ما،
•

۳- حفــظ  ونگهبانــیِ آئین های 
ملی،مانند چهارشــنبه ســوری و 
نوروز و مهرگان و جشــن ســده و 

غیره…
بســیار  هــای  دوره  در  حّتــی 

مانند  دشــوارتعّصبات مذهبی- 
صفوی-مــا  ســالطین  دوران 
شــاهِد تدوین یکی از نفیس ترین 
و زیباتریــن شــاهنامه ها-یعنــی 

شاهنامهء طهماسبی هستیم.
معروف  اســت کــه درزمان شــاه 
عباس کبیر جشــن نوروزی با روز 
ِعاشورا مصادف شــد،بااین حال، 
شــاه عبــاس مراســم نــوروزی را 
تعطیل یا تحریم نکرد، بلکه ابتدا  
آئین نوروزی را  به جا آورد و بعد در 

مراسم عاشورا  شرکت کرد.
ایــن نمونه ها نشــان می دهند که 
فراتر از ســلطهء ســالطین وقت، 
نوعی حس مّلی یــا آگاهی مّلی در 
مّلــت ما وجود داشــته که موجب 

تداوِم اندیشه ها و آئین های ایرانی 
از گذشته به آینده شده است.

شــاید برخی گمــان کنندکــه این 
»خودآگاهــی تاریخی«یــا »حس 
مّلــی« فقــط مختــّصِ رجــال یــا 
بــود  جامعــه  »منّورالفکر«هــای 
در حالــی کــه -مثــاًل- گــزارش 
»گوبینــو«- ســّیاح و دولتمــرد 
فرانسوی در سال ۱۸۵۵ )در زمان 
ناصرالدین شــاه( نشــان می دهد 
که مردم عــادی هم بر این»حس 
مّلــی« یا»آگاهی تاریخــی« واقف 
بودند. »گوبینــو« در بیان وجود 
این»حِس مّلی« در میان طبقات 

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

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

T: (514) 842-8000  Ext.296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
        farnaz@hot.ca     www.hot.ca

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 26 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

}<< ادامه در صفحه: 30{

سترگ...  میراث 

ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION DATES: Tuesday March 19th, 
  Wed. March 20 th and Thursday March 21 st
   10:00 A.M. - 12:00 P.M. / 5:00 - 7:00 P.M.
COST: $100.00 for the whole session  --   Cash/Debit/Credit
All books and fees included

Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. 
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:  8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
    Spring Session 2019 (March 26 – June 28)
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
    Spring Session 2019 (March 26 – June 20)

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
Plus ONE  OF  THE  FOLLOWING  DOCUMENTS  (ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
 Canadian / Quebec  Immigration Documents
 Residency Card    Canadian  Citizenship  Card
ADDITIONALLY, ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY 
(ORIGINAL ONLY) IS REQUIRED::
Medicare Card   |   Driver's Licence   |  Hydro bill   |  Other proof (ask staff)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی و فرانسوی  بیاموزید:    نامنویسی ترم جدید 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی مقدماتی :

شرعی و اســالمی نیست. او بارها 
بر ازدیاد نسل و بچه دار شدن 
تاکید کرده ولی جامعه به این 
سیاست واکنشــی نشان نداده 

است.«
اســالمی  جمهــوری  مســئوالن 
سال هاســت کــه بــرای ازدواج و 
»فرزند بیشــتر« تبلیغ می کنند و 
نسبت به کاهش ازدواج و افزایش 
طالق در ایران هشــدار می دهند. 
درویــش پــور در ادامــه بــه فاصله 
گرفتن همباشان از مراجع قانونی 
بــه دلیــل برخوردهای ســلبی و 
انتظامی  اشــاره می کنــد: »ناچیز 
بــودن درصــد بچــه دار شــدن در 
ازدواج ســفید به دلیــل عواقب و 

مجازات های قانونی بچه دار شدن 
خــارج از ازدواج رســمی، درســت 
نقطه ی مقابل اراده حکومت برای 

تشویق به فرزند بیشتر است.« 
به گفته ی وی، شــدت فشارهای 
باعــث  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
باالرفتــن ســن ازدواج و کاهــش 
میزان زاد و ولد در ایران شده است 
و سن بچه دار شــدن هم به دلیل 
تغییر نگــرش افــراد در زندگی باال 
رفته، بنابراین افراد باالی ۳۰ سال 
پــس از ورود به »ازدواج ســفید« 
فــارغ از موانع قانونی و مشــکالت 
اقتصادی و یا مســائلی نظیر ادامه 
تحصیل کمتر تصمیم می گیرند که 

بچه دار شوند.

بــه هــر حــال، بــا وجــود همه ی 
رهبــری  و  مقامــات  تندی هــای 
نظــام، جوامــع همیشــه در حال 
تغییر و تحــول بوده اند و با تهدید 
و ســختگیری نمی توان مانع فعل 
و انفعاالت درون جامعه شــد. اما 
نگرانی علی خامنه ای از گســترش 
ایــن  بیانگــر  ســفید«  »ازدواج 
واقعیت اســت که چنین تغییراتی 
را دیگر نمی توان انکار کرد. نسبت 
دادن حتــی »ازدواج ســفید« بــه 
دشمنان نه تنها ایران و اسالم بلکه 
به »دشمنان بشریت« نیز نشانگر 
درک محدود و به شــدت بسته ی 

نظام جمهوری اسالمی است.
فیروزه رمضان زاده

نوروز:سنگر و سایباِن مّلی 
علی میرفطروس

بازخوانی یک گفتگو 
-----------

 … هروقت  نوروز می رسد ازخود 
می پرسم که پس ازآنهمه حمالت و 
هجوم های ویرانگِراقوام بیگانه )که 
فقط یک حملهء آنها می توانســت 
زبــان، فرهنــگ و تاریــخ  و تمّدن 
هرکشورمتمّدنی را  برباددهد(،چه 
رازی درنوروز بوده وهســت که به 
ساِن یک سنگر ُو سایه بان،هماره 
سر پناِه مّلت و ملّیِت مابوده و مارا 
ازگذشته به حال و ازحال به  آینده 
منتقل کرده وباعــث تداوم هوّیت 

مّلی و تاریخِی ما شده است؟
جشــن  یــک  نوروز-بعنــوان 
غیردینی– ازکم نظیرترین  جشن 
ها درمیان مّلت های جهان است 
کــه درآن زندگی، زایندگی،شــادی 
وشــادخواری –مانندیک فریضهء 
آئینی وایزدی- ستایش شده است 
و اگربدانیم که مفهوم زن از ریشهء 
زندگی ُو زایندگی است،متوجه می 
شویم که درفرهنگ ایران باستان  
چــرا زن آنهمــه موردســتایش و 
احترام بوده که حّتی می توانســت 
بــه پادشــاهی ســرزمین پهناوری 

مانندامپراتوری ایران برسد؟ 
و چــرا  الهــهء آب ها،»آناهیتــا« 

نامیده شده است.!

یک اشتباه تاریخی!
…مّلت های تاریخی را باید بطور 
تاریخــی  مــورد بحــث و بررســی 
قرارداد نه بطور مقطعی  و مثاًل با 
نمونه قراردادن جمهوری اسالمی 
و تعمیم آن به سراسر تاریخ ایران، 
نتیجــه بگیریــم کــه »جمهوری 
اسالمی،محصول طبیعی تاریخ ُو 

فرهنگ مااست«! 
و یا:»تاریــخ  ایران،تاریــخ امتناع 

تفکر ُو اندیشه بوده است«…
اینگونه پرانتزهای سیاه  درزندگی 
همــهء ملل متمــّدن جهان وجود 
داشــته، مثاًل چه کسی تصّور می 
کرد که در آلمان )یعنی درسرزمین 
باخ  و بتهون و شــوَپن و برامس و 
واگنر و هگل و کانت و…(هیوالئی 
بنــام هیتلر و فاشیســم ونازیســم  

متوّلد شود؟
و یا درفرانســه با ماجرای هولناِک 

 Massacre( کشتارِ سن بارتلمی
 )de la Saint-Barthélemy
هزاران انســان در آتــش تعّصبات 
مذهبی  بسوزند و قتل عام شوند؟

یکــی  در  ظهورموســولینی  یــا 
ازمراکــز مهــم تمدن ورنســانس 

جهان)ایتالیا(…

شاهنامه،حافِظ حافظهء مّلی!
سال ها پیش درکتاب »دیدگاه ها« 
گفتم: اساســًا یکــی از ویژگی های 
مّلــت مــا – در طــول تاریخ- این 
بــوده که هــر بار که به شــخصیت 
تاریخی اش، یعنــی به هوّیت مّلی 
ُو فرهنــگ ُو آئین هــای مّلی اش 
حمله شــد،مردم ما کوشــیدند تا 
در پنــاه آئیــن هائی ماننــد نوروز، 
چهارشــنبه ســوری، جشن سده 
و جشــن مهــرگان و غیره ســنگر 
بگیرنــد و از این پایــگاه و پناهگاه 
به هســتِی تاریخی خویــش ادامه 
دهند. اصاًل رازِ پیدایش شاهنامه 
های ابومنصوری، دقیقی توســی 
و ســرانجام، شــاهنامهء ارجمنــد 

فردوســی درایــن بودکــه حافــِظ 
حافظهء تاریخی ایرانیان بودند.

این شــاهنامه ها- در واقع-آئینه 
ای بودندکــه ایرانیــان بــا نــگاه به 
آنهــا، هوّیت تاریخــی و آئین های 
مّلی شــان را بخاطرمی آوردند و یا 
در شــخصّیت هائی مانند فریدون 
ُو کاوه ُو جمشــید ُو رستم، آرزوها 
ُو امیدهــای شــان را بــرای ظهور 
یــک قهرمــان دادگــر و دادگســتر  
بــا  اینکــه  کردنــد.  جســتجومی 
وجــود تالش و تحمیــِل حکومت 
هــای اســالمی، شــاهنامه هــای 
اسالمی-شیعی، مانند شاهنامهء 
حیدری )حیدرنامه(خاورنامه و…

نتوانستنددرمیان مردم ما مقام و 
منزلتی بیابند،بخاطر تعّلق ایرانیان 

به گذشتهء باستانی شان بود. 
عشــق ُو عالقــه بــه  آرمــان های 
شــریف و عدالتخواهانه اســت که 
در طــول قــرن هــا  مّلت مــا را به 
قهرمانان شاهنامه پیوند داده است 
و اگــر امروز نیز تعّلــق خاطری به 
شــاهنامه فردوســی وجــود دارد، 
نشانهء آرزوی مّلت ما برای استقراِر 

داد و صلح و آزادی است.
شــاهنامه   واقع،جوهراصلــِی  در 
اســتقراِر داد اســت، پس شگفت 
نیســت که نخستین سلســله در 
پیشــدادیان   شــاهنامهء فردوسی 

نامیده می شود.
بــا  ایــن مفاهیــم وقتــی  همــهء 
آزادگــی، عدالتجوئی،  ِخَردورزی، 
و  اخــالق  شــادخواری،  ُمــدارا، 
فضیلت های انســانی  آمیخته می 
شوند، رنگین کمانی بوجود می آید 
که جهان بینی ایرانی یا ایرانشهری  

نامیده می شود.

سه ستوِن استوار!
از  بســیاری  برخــالف  بنابرایــن، 
کشــورهای مســلمان، اگــر ما به 
»ُاّمت« تبدیل نشدیم و توانستیم 
بعنوان یــک »مّلــت« در عرصهء 
تاریخ باقــی بمانیم، به ُیمِن وجوِد 
همین شاهنامه ها بود. اگر مصری 
ها - با آن تاریخ ُو تّمدن ُو فرهنِگ 
درخشان شــان- در اسالم حل یا 
ُمضمحل شدند، به قول حسنین 
نگار برجســتهء  هیکل-روزنامــه 
مصــری-: »برای این بود که یک 

 درتوفان های سهمگین 
تاریخی، ماـ  بعنوان ایرانی-

تنها در سه چیز  خودمان را از 
مسلمان های دیگر جدا کردیم.

---------
 شاهنامه آئینه ای بودکه 

ایرانیان با نگاه به آن،هوّیِت 
مّلی و تاریخِی شان را بخاطرمی 
آوردند.بنابراین،شاهنامه،حافِظ 

حافظهء مّلی ما است!
---------

 باوجودتالش ُو تحمیِل 
حکومت ها،شاهنامه های 

اسالمی-شیعی نتوانستند در 
میان مردم ما مقام و منزلتی 

بیابند.

»با اين همه غم
         در خانهء دل
اندکی شادی بايد

            که گاِه نوروز است

اندکی شادی بايد

        که گاِه نوروز است«. 
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گــوناگون... 

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 

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

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

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

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

مداد، مجله آنالین مونتــرال 
www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید

از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.
»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال:      438-738-8068

3285 Cavendish Blvd, Apt 355     Montréal, QC

برنامه دورهمی ها
هر دوشنبه: 

-  ساعت ۵ تا ۹ شب  -
5964 Av. Notre-Dame 

de Grâce RM: 204     
                                                                                                                                              طبقه دوم اتاق ۲۰۴

Tel: 514-909-1972

همه فکر می کنند بهتر از بقیه هستند 
حتی زندانیان سارق!

بررســی های مختلف نشــان داده 
است اکثر افراد جامعه فکر می کنند 
از بقیه آدم ها بهتر و تواناتر هستند. 
رانندگــی مثال عمومــی خوبی در 
این زمینه اســت: »همه رانندگان 
فکر می کنند بهتــر از حدمعمول، 
رانندگــی می کننــد« حتــی خیلی 
از راننــدگان معتقدنــد که تســلط 

رانندگی شان خارق العاده است.
عین همیــن ادعا در هــزاران نوع 
رفتــار و عمــل عــادی دیگــر نیــز 
مشاهده شده است که روانشناسان 
از آن به عنوان تعصب » بهتر از حد 

معمول« یاد می کنند.
محققین دانشــگاهی در انگلیس 
 Constantine سرپرســتی  بــه 
Sedikides  توانستند ۸۵ زندانی 
مجرم که در حــال گذراندن حکم 
شــان هســتد را مورد بررسی قرار 
دهند و مستقیما از آنها بپرسند که 
خود را در اجتماع به شکل قضاوت 

می کنند.
اکثر زندانیان مورد نظر که بین ۱۸ 
تا ۳۴ ساله بودند و جرائم مربوط به 
خشونت و دستبرد به بانک داشته 
اند در یک همه پرسی که به صورت 

ناشناس صورت گرفته است، اعالم 
کردنــد افرادی قابل 
اعتمادتــر و صــادق 
تر از» حــد معمول 

جامعه« هستند.
بررسی  به  محققین 
هــای قبلــی در این 
زمینــه اشــاره کرده 
انــد کــه حکایــت از 
اعتمــاد بیش از حد 
به توانایی شــخصی 
تحقیقاتــی  اســت. 
وجود دارد که نشان 
مــی دهــد آنهایــی 
امتحانــات  در  کــه 
مــی  کمتــر  نمــره 
گیرند همان کسانی 
هســتند که فکر می 
کننــد » بهتر از حد 
آمــاده  معمــول« 

امتحان هستند.
به نظر می رســد بشر در کنار انواع 
تعصباتــی کــه دارد از ایــن ضعف 
اساســی هم برخــوردار اســت که 
قدرت تشــخیص صحیــح در باره 
توانایی هایش را ندارد و معموال به 

قابلیت خودش بیشتر از حد الزم، 
بهــا می دهد. برای مثــال افرادی 
که چندیــن بار طــالق گرفته اند 
نیــز خــود را در 
روابط زناشویی، 
از  هوشــمندتر 

بقیه می دانند.
این  اســاس  بــر 
تعصــب کــه در 
ذهن بشر وجود 
افــرادی  دارد 
کــه ســیگار می 
ورزش  کشــند، 
و  کننــد  نمــی 
غذای سالم نمی 
خورنــد هم فکر 
می کننــد وضع 
از  سالمت شان 

بقیه بهتر است.
تعصــب  ایــن 
 ، لــب جا
البته  و  گسترده 
خودفریبانه »من 
از حد متوسط آدمها بهتر هستم« 
به نظر محققین دلیل مهمی است 
کــه کار تصحیــح و تغییــر مثبت 

آدمها را سخت می کند. 
)محمد رادفر(

نصیحت مالی امریکایی
هــر 
د  فر

در بیــن چند 
آرزوی مهم، یکی را هدف 
قرار می دهد. یکی دوست 
دارد بــدن ورزشــی پــر و 
پیمانی داشــته باشد یکی 
در رویــای دســتیابی بــه 
یک شغل فنی است. برای 

یکــی، تحصیــالت حــرف 
اول را مــی زنــد. یکی نیز به دنبال 
یــار زندگی اش اســت. امــا یکی از 
برگ های اصلی برای عملی شدن 

آرزوها، پول است
•

توصیه راکفلر
جان دیویس راکفلر اولین میلیاردر 
امریکا بــود که لقب ثروتمندترین 
انســان روی زمیــن را نیز کســب 
کرد. او ولی یک بچه کشــاورز بود 
کــه در ۱۵ ســالگی به شــهر آمد و 

کارش را با پادویی شروع کرد.
راز موفقیتــش، نوشــتن دخــل و 
خرج زندگی اش بــود. او برای هر 
دالر کــه به دســت می آورد نقشــه 
و برنامــه ایی می کشــید. بودجه 
از نظــر راکفلر یعنــی یافتن نحوه 
اســتفاده از هر دالری که به دست 

می آید. 
•

اول به خودت بپرداز
از   George S. Clason
نویســندگان اقتصادی امریکا بود 
که نزدیک به ۱۰۰ سال پیش برای 
اولیــن بــار در کتابش بــه راه های 
ثروتمند شــدن اشاره کرده بود. او 
معتقد بود بایــد ۱۰ درصد درآمد، 

حتما پس انداز شود.
•

همیشه پایین تر از سطح درآمد 
خودت، خرج کن

یادتــان باشــد که همیشــه، خرج 
کردن هر پولی، خیلی ســاده تر از 
به دست آوردنش است. این روزها 
در همه جای دنیا تبلیغ برای خرید 
و مصرف بیشــتر، نصب کرده اند. 
مــدام نیازهــای کاذب برای آدمها 

درست می کنند.
یکی از معروفترین مشــاوران مالی 
Dave Ramsey مــی گویــد بــا 

تحریــک احساســات مردم، 
آنها را به مصرف بیشتر، وام 

و بدهکاری می کشانند. 
بــرای همیــن، زندگی صرفه 
جویانه را پیشــه کنیــد. اگر 
کمتر از مقدار درآمدتان خرج 
کنید هم مقروض نمی شوید 
و هم مدام با باالرفتن سطح 
درآمدتان، ســطح استاندارد 

زندگی تان افزوده می شود.
•

اموالی بخرید که درآمدزا 
باشند

آدم هــای بــا پــول و حقــوق کم، 
شــاید هر چه بدوند همیشــه کم 
بیاورنــد. اما با ایجــاد بودجه، بها 
دادن به نیازمندی های اساســی، 
پــس انــداز ۱۰ درصــدی و عادت 
بــه صرفه جویی، می توانند اموال 
و مستغالت بســیار کوچکی برای 

شروع بخرند.
یادتــان باشــد که اموال شــخصی 
مثــل ماشــین و خانه کــه هزینه 
هم دارند با دارایــی های درآمد زا 
نظیر راه اندازی یک شرکت، خرید 
خانه اجــاره ایی، مغازه و ســهام، 
فرق دارند. در هر ســطح و مقدار 
محدود هم که شــده دارایی های 

درآمدزا تدارک ببینید.
4 Money Tips From 4 Personal 
Finance Legends Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتی های فارسی زبان کبک 
بخشی از انستیتوی عالی  پزشکی مکمل و بهداشت پا 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie
است. همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربه های خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند 

و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند
ـــــــــــــــــــــ
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JashneVajeha@gmail.com 
@JashneVajeha
@JashneVajeha
@JashneVajeha
438-788-7800

 جشنـواره هنری 
کودکان و نوجوانان ایرانـی 

مونتـرال

JV
05

-A
NN

04

اثر/نمونه اثر به ایمیل ارسال و یا تحویل دبیرخانه جشن واژه ها شود.

شنبه ها  10 تا 15

4976 Rue Notre-Dame Ouest, Montréal, H4C 1S8

 فراخوان 
 بخش عکاسی، کاردستی 

و خوشنویسی 
 فرصت ارسال اثر:

 1۲ آوریل
موضوع: آزاد

فراخوان
بخش قصه و ادبیات

فرصت ارسال اثر:
1۲ آوریل

موضوع: »مهر«

فراخوان
بخش نقاشی

فرصت ارسال اثر: 1۲ آوریل
 موضوع: »برشانه من کبوتری ست 

که از دهان تو آب می خورد«
اندازه: 1۷ × 11 اینچ

 فراخوان 
بخش رقص

 فرصت ارسال اثر جهت بررسی 
و انتخاب: 15 مارس

 نمونه اثر: 3 تا 4 دقیقه 
فایل تصویری

دوره پنجم

فراخوان
بخش موسیقی

 فرصت ارسال اثر جهت بررسی 
و انتخاب: 15 مارس

نمونه اثر: 3 تا 4 دقیقه فایل 
صوتی یا تصویری
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کلیسای اجنیلی 
فارسی زبان
 مونتریال 
کشیش جالل عادل


در وست آیلند هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر 

FAIRVIEW Alliance Church:  
220  Hyman,   DDO

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

)

خداوند محبت است 

فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.

زندگی...  مدیریت 
راز دانش آموزان موفق 

که کسی به شما نمی گوید 

یادگیری، مهمترین مسئله جهان 
امــروز اســت و توجه بــه یادگیری 
درســت و مثبــت دانــش آمــوزان 
یکی از پایه ای ترین مباحث مورد 
توجه والدین و آموزگاران و مربیان 
آموزشــی اســت. بــرای اینکه یک 
دانش آموز بتواند در مسیر درست 
خود گام بردارد و پله های موفقیت 
را طی کند ما به کمک شــما آمده 
ایم تــا از رازهای یــک دانش آموز 
موفق نکات بسیار جالبی بگوییم. 
این شما و این ۲۰ راز دانش آموزان 

موفق که کسی به شما نمی گوید!
•

۱. از لپ تاپ استفاده نکنید
نوشتن با دست در مقایسه با تایپ 
کردن مناطــق بیش تری از مغز را 
فعال می کند و حتی ممکن است 
حافظــه را تقویت کنــد. رایانه در 
سخنرانی ها، قدرت درک را پایین 
می آورد نه فقط بــرای دانش آموز 
بلکه بــرای همه ی کســانی که در 

اطراف آن ها قرار دارند.
•

2. هوشمندانه مطالعه کنید
هایالیــت کــردن، خط کشــیدن 
زیر مطالب مهــم، مرور مطالب و 
خالصه نویســی را فراموش کنید. 
مطالعات نشان می دهند که این ها 
روش های کارآمدی برای یادگیری 
نیســتند. در عــوض، بــر اســاس 
یــادآوری فعــال در بخوانید، یک 
روش اثبات شده برای تسلط یافتن 
روی همه ی مطالب درســی. این 
متد به این ترتیب است که دانش 
آموز موفق مدام تالش می کند که 
آن چه یاد گرفته را به خاطر بیاورد و 

خود را امتحان کند.
•

3. هم اتاقی مناسب پیدا کنید
یک هم اتاقی هوشمند پیدا کنید. 
مطالعات دانشــگاه دارتوث نشان 
می دهند که عادت های خوب هم 
اتاقــی تاثیر مثبتی بــر نمرات هم 
اتاقــی که کم تر مطالعــه می کند، 
دارد. ایــن ســاده ترین راه بــرای 

تقویت GPA است.
•

4. برای مسینارها ثبت نام 
کنید

قید سخنرانی های بزرگ کالس را 
بزنید و به جای آن در ســمینارها 
حاضــر شــوید. تحقیقات نشــان 
می دهند که دانش آموزان زمانی که 
به صورت منفعل به مطالب گوش 
می دهنــد، کم تــر یــاد می گیرند. 
مشــارکت در یک سمینار کوچک 
که دانش آموز هم بتواند در بحث  
شرکت کند، سبب تسهیل پردازش 

اطالعات می شود.
•

5. مترکز روی یک کار واحد
هر بار فقــط روی یــک کار تمرکز 
کنیــد به این معنی که وقتی تلفن 
بــه کتابخانــه یــا کالس می روید، 
گوشــی خود را خامــوش کنید یا 
آن را در خانــه بگذارید. مطالعات 
نشــان می دهند کــه وقتــی مردم 
می کننــد،  خامــوش  را  گوشــی 
کارایــی بیش تــری دارنــد و روی 
انجام کارشــان بــه خوبی متمرکز 

می شوند.
•

6. از یک موزه 
بازدید کنید

دانــش آموزانــی که از 
موزه های هنری بازدید 
می کنند، مهارت های 
تفکر انتقادی باالتری 
باالتری  دارند، سطح 
از تحمــل اجتماعــی 
را تجربــه می کننــد و 
در عیــن حال همدلی 
آن هــا  در  اجتماعــی 
نگاه  اســت.  بیش تــر 
کردن بــه هنــر و آثار 
همچنیــن  هنــری 
کاهــش  را  اســترس 

می دهد.
•

7. هوشمندانه غذا 
بخورید

که  ثابــت شده اســت 
ســبزیجات،  ماست، 
شــکالت، آب انگور و 
قهوه به بهبود حافظه 
می کننــد.  کمــک 
از  غنــی  غذاهــای 

ســدیم، قند و چربی اشباع باعث 
افســردگی  و  اســترس  افزایــش 
می شــوند و توانایــی شــناختی و 
حافظــه را به صــورت منفی تحت 

تاثیر قرار می دهند.
•

۸. از زمانی که دارید به حنو 
احسن استفاده کنید

بــرای مطالعه، كيفيت اســت که 
اهمیــت دارد نــه کمیــت. بــرای 
مطالعــه،  روی  کــردن  تمرکــز 
بــرای  زمانــی  محدودیت هــای 
خودتان تعییــن کنید. تحقیقات 
نشان می دهند بیست و پنج دقیقه 
محدودیــت زمانــی مفیــد و موثر 
اســت )به این معنی که در این ۲۵ 
دقیقه هیچ کاری جز مطالعه انجام 

ندهید(.
•

۹. هزینه های حتصیل تان را 
خودتان بپردازید

خودشــان  کــه  آموزانــی  دانــش 
هزینه های تحصیل شان را بر عهده 
دارند، درس را جدی تر می گیرند و 

قدر آن را بیش تر می دانند.
•

۱۰. ذهنیت رو به پیشرفت 
داشته باشید

هوش ثابت نیســت. کسانی که 
معتقدند که استعداد را می توان 
پرورش داد و بهبود در نتیجهی 
تالش و کار فراوان اســت، معموال 
به موفقیت های بیش تری دســت 

پیدا می کنند.
•

۱۱. از خواب شبانه تان نزنید
کــم خوابیــدن، توانایــی تجزیه و 
تحلیــل و حفــظ اطالعــات را به 
صــورت منفــی تحــت تأثیــر قرار 
می دهد. محققان بر این باورند که 
عــادات خواب بهتر ممکن اســت 

تفاوت بین A و B باشد.
•

۱2. یک شغل نیمه وقت پیدا 
کنید

کار کردن باعث افزایش اعتماد به 
نفــس و حــس کارآیی می شــود و 
توانایی فرد را برای مدیریت زمان 
تسهیل می کند. دانش آموزان که 
زمان کم تری برای درس خواندن 
دارند، وقت شان را به صورت بهینه 

استفاده می کنند.
•

۱3. برای اینکه دانش آموز 
موفق باشید فکر کنید

مطالعات نشان می دهد که داشتن 
یک استراحت کوتاه برای فکر کردن 
روی عملکــردی کــه داشــته اند، 
باعث افزایش بهره وری می شــود. 
در یک مطالعه، کســانی که زمان 
کوتاهــی را بــرای بررســی آن چــه 
انجــام داده اند، اختصــاص دادند 
عملکرد بهتری داشتند در مقایسه 
با کسانی که به صورت الینقطع و 
بدون داشتن استراحت های کوتاه 
روی انجام تکالیف و خواندن درس 

تمرکز می کردند.

15

•
۱4. آمادگی جسمی داشته 

باشید
گرفتــن  بــا  جســمانی  آمادگــی 
نمره های باالتر در آزمون ها مرتبط 
اســت. در صورت تمایل بهتر این 

است که به یک تیم ملحق شوید.
•

۱5. سواالت بزرگ بپرسید
ســواالت مطــرح می شــوند برای 
این کــه کنجــکاوی خلــق کنند، 

کمک تــان کنند کــه روی مطالب 
تســلط پیــدا کنیــد و ارتباطات و 
احتماالتــی را ببینیــد کــه ممکن 
اســت واضح نباشــند،. بر خالف 
آن چه بسیاری معتقدند، سواالتی 
که مطرح می کنید، باعث می شوند 
که شــما هوشــمندتر هم به نظر 

برسید.
موفق تریــن آدم هــا می داننــد کــه 
یادگیری صرفا در مدرسه نیست، 
بلکه فرایندی اســت کــه در تمام 
طول عمر جریــان دارد. چنان چه 

هنری فورد می گویــد، یاد گرفتن 
می تواند چشمه ی جوانی باشد:

» هر کس کــه یادگیری را متوقف 
کند پیر می شــود، چه در بیســت 
ســالگی و چه در هشــتاد سالگی. 
هرکــس دائمــا در حــال یادگیری 
است جوان می ماند. ارزشمندترین 
کار در زندگی این است که ذهن تان 

را جوان نگه دارید!«
بازده -سارا فیضی
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5pm

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی 

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بیابید

برترین سرویس   |    نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد
ویزای دانشجویی 

و با پاسپورت ایرانی 
-----

بدون رجوع به پیشینۀ 
اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.

ریـاض حق 

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های فارسی، انگلیسی، 

اردو  و پنجابی 

 Faster

Refund

through

  EFile

 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 
 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 

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

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

         و افرادی که از کمک های 
         دولتی استفاده می کنند 

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

Phone: (514) 362-0382

�������������

HAQUE 
CONSULTANTS
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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( 

}<< ادامه در صفحه: 22{

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 15 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، امریکا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

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... 

زندگی... 

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
سال جدید را خدمت همه هموطنانم 
تبریک عرض می کنم،امیدوارم سالی 
سرشار از موفقیت و شادکامی برای همه 
مردم سرزمینم باشد.
صابر جلیل زاده

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

کـــارهای نامرئی
چرادستمالتوالتخانههیچوقتتمامنمیشود

کارهــای نامرئــی، یــک شــکاف 
جنسیتی است که کمتر درباره آن 
صحبت می شود. کارهای نامرئی 
در حــوزه کار خانگی بیشــتر دیده 
می شوند. اما یک اصل ثابت وجود 
دارد: اگر کار خانگی بخواهد خوب 
پیش برود، هرکسی باید بخشی از 

آن را انجام دهد. 
امــا متاســفانه بر اســاس چندین 
تحقیــق کــه اخیــرا انجام شــده، 
هنــوز هــم اکثــر کارهــای خانه را 
زنــان انجام می دهند. بــه عالوه، 
بر اساس یکی از این تحقیقات، به 
طور متوســط مردان ۷ ساعت در 
هفته کار خانگی برای همسرشان 
ایجاد می کنند. زنان در مقابل یک 
ساعت در هفته از کاری که مردان 

باید انجام دهند، کم می کنند.
این اختالف عظیم است و اگر چه 
شــکاف جنســیتی خانوار در چند 
دهه گذشــته تا حــدودی کاهش 
یافته است، اما هنوز مسئله مهمی 
اســت. ایــن چیزی اســت کــه ما 

می دانیم.
زوج هایی که کار خانگی را تقسیم 

می کنند، خوشبخت ترند. 
اسکات کولترین، در تحقیق درباره 
کار خانگی نوشته: »هرچه تعادل 
در انجام کار خانگی بیشتر باشد، 
زنان بیشــتر احساس می کنند که 
با انصــاف روبه رو شــده اند، کمتر 
افســردگی می گیرنــد و از زندگــی 
خانوادگی خود رضایت بیشــتری 

دارند.«
به عبارت دیگر وقتی کار خانگی به 
شکل مساوی انجام می شود، زنان 
خوشحال ترند و از رابطه خود هم 
رضایت بیشتری دارند؛ نکته ای که 
مردان وقتی می بینند زمین نیاز به 
تی کشــیدن دارد، باید آن را به یاد 

بیاورند.
نکتــه دیگــر اینکه انجــام برخی از 
کارهــای خانگی می تواند از میزان 

استرس بکاهد.
تحقیقی کــه در دانشــگاه فلوریدا 
انجــام شــده، نشــان می دهد که 
شســتن ظرف هــا می توانــد اثری 
مشابه مایندفولنس یا ذهن آگاهی 
داشــته باشد و مانند مراقبه عمل 
می کند. در واقع انجام کار خانگی 
می توانــد باعث آرامش شــود و از 

استرس بکاهد.
بــر مبنای این تحقیق وقتی مردم 
به بوی صابون، گرمی آب و تمیزی 
ظرف توجه می کنند، می توانند تا 

۲۷ درصد از استرس خود بکاهند. 
این افراد تا ۲۵ درصد هم در بهبود 
وضعیــت ذهنــی خود پیشــرفت 

می کنند.
ایــن اثــر، در کارهــای مختلــف 
خانگی متفاوت است. گرچه ظرف 
شســتن می توانــد بــرای برخی از 
افراد آرامش بخش باشــد، ممکن 
اســت برای عده ای دیگر تجربه ای 
وحشتناک باشد. با این حال زنان 
می گوینــد کــه مجبورنــد کارهای 
اضافه ای در خانــه انجام دهند که 

انجام آنها را دوست ندارند.
اخیرا الن سیدمن، یک بالگر، در 
یادداشتی به فشارهایی اشاره کرده 
کــه مــادران مجبور بــه تحمل آن 

هستند که خواندنی است:
»هفتــه قبــل، متوجــه شــدم که 
دســتمال توالت مان تمام شــده، 
تمــام کــه یعنــی بــه آخریــن رول 
رســیده ایم. همسرم را فرستادم تا 
سریع یک بسته دســتمال توالت 
بخــرد. مــن تنها کســی هســتم 
در خانــه کــه متوجه تمام شــدن 
دستمال توالت می شــوم. بچه ها 
فکر می کنند که دستمال توالت ها 
بــه شــکل جادویی همیشــه آنجا 
آویزان هســتند. همسرم هم فکر 
می کند چشم های قابل اعتماد من 
همواره توجهش به رول دستمال 
توالت اســت و زنگ هشــدار را به 

صدا در می آورد.
بعید اســت هیــچ مــادری در روز 
مادر کارتی با این نوشــته دریافت 
کند: »روز مادر به زنی که همیشه 
می داند دســتمال توالت کی تمام 
می شود مبارک.« نکته این است که 
مادرهــا به خاطر قدرت فوق العاده 
دیدشان شایسته تحسین هستند.

به نظر می رسد که این کارها فقط 
مربــوط به ما زن هاســت که همه 

چیز را ببینیم.
آن کســی کــه همیشــه متوجــه 
می شــود قوطی مایــع تمیزکننده 
استیل ها و قاشــق چنگال ها تمام 

شده.
من کسی هستم که می فهمم قهوه 

دارد تمام می شود.
من کســی هســتم کــه می فهمد 
اعضای خانه لباس زیر تمیز ندارند.
منم کــه می فهمــم خمیردندان، 
دهان شــویه با طعــم آدامس تمام 
شده و شامپو و نرم کننده و صابون 

دارد تمام می شود.
منــم که مــی فهمم بایــد جوراب 

بخریــم، منم که می دانم 
تخــم مرغ نداریم، شــیر 
نداریــم،  نــان  نداریــم، 
پنیــر  و  و کــره  ماســت 
و  شــکالتی  بســتنی  و 
پاســتایی که شبیه چرخ 

ماشین است نداریم.
منــم کــه می دانــم میوه 
خشــک، بیســکوییت و 
بقیــه هله هوله هــا تمام 

شده اند.
منم کــه می دانم ســس 
گوجــه فرنگــی و آبمیوه 
و سس شــکالتی و توت 
فرنگی ارگانیک و آبلیمویی که پسرم 

عادت دارد بنوشد ته کشیده.
منم که می دانم کره بادام زمینی و 
عسل یا فویل آلومینیومی و کیسه 

پالستیکی و زیپ کیپ نداریم.
منم که حواســم هست ویتامین، 
آسپیرین، شربت معده تمام شده 
و دســتمال کاغذی و چسب زخم 
و بانــد و مــاده ضدعفونــی کننده 

نداریم.
منــم که باید حواســم به داشــتن 
کاغــذکادو و کارت تبریــک تولد و 

شمع باشد.
منم که حواسم هست باید لباس ها 
را به خشــک شــویی بدهیم چون 

لباس آماده پوشیدن نداریم.
منــم کــه می دانــم باتــری AA و 
 D و باتری C و باتری AA باتری

و باتری ۹ ولتمان تمام شده.
منــم کــه متوحــه می شــوم کــه 
ماژیــک،  بچه هــا،  مدادشــمعی 
کاغذرنگی، چســب مایع و چسب 
نواری و اســپری و گلیتر و ماژیک 
شبرنگ تمام شده با اینکه آخرین 
نفری هســتم کــه از ایــن چیزها 

استفاده می کنم.
منم که می دانم دستمال توالت، 
اسفنج ظرفشویی، صابون مایع، 
تمیزکننده حمام و توالت، پولیس 
مبل ها، دســتمل گردگیــر، مایع 
تمیزکننده کف و شیشه شور الزم 

داریم.
منــم کــه می دانــم بچه هــا دیگر 
لباس مناسب بیرون ندارند و بقیه 
لبا س ها یا کوچک شده یا داده ایم 
بیرون یا رویشــان رنــگ ریخته و 

خراب شدهژ
منــم کــه متوجــه می شــوم کــه 
پایشــان  بــه  دیگــر  کفش شــان 

نمی رود.
منــم کــه می دانــم جــای خالــی 
برای انبار کردن اســباب بازی ها و 
گیم ها و ماشین های مسابقه ای و 

خرده ریزهای دیگر نداریم.
منم کــه میدانم کــرم ضدآفتاب، 
نرم کننده لب، اســپری پشه کش 

تمام شده.
منم که متوجه می شــوم که همه 
خانــه  مدادهــای  و  خودکارهــا 
گــم شــده و یک ورق کاغــذ برای 

یادداشت برداشتن نمانده.
منم که می دانم باید بنزین بزنیم، 
بادام بخریم، بــرای تفریحات آخر 
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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 تکمیل 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

نان لواش    پخت روزانه 
پخت روزانه   

با کیفیت عالی     
  به بهای مناسب 
در خدمت هموطنان گرامی 

رازمیک  
__________________

Tel.:514-927-0612
135 av Labrosse suite 100 
Point Clair Qc  H9R 1A3 

------------------------
Open fron 9:00 to 16:00

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162
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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 

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

Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200

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

Rapid Orthodontics �������
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Implant�������������
Root Canal  ��
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

New

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

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

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

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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

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

¥°¶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

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 

با مدیریت 
خشایار شادانلو 

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

تعمیرگاه و فروشنده مجاز الستیک در مونتریال

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• SUBARU FORESTER  
2010 XT : $6200.00
• TOYOTA COTOLA XRS 
2009: $5500.00
• DODGE GRAND 
CARAVAN STOW&GO 
2010, $5300.00
• MAZDA 3 2010: $5800.00
• TOYOTA CAMRY SE 
2017: $18500.00

     خدمات ما 
•  فروش الستیک با قیمت های 

بی سابقه  )۱3 تا 24 اینچ(
   از 4۹ دالر 

•  نصب الستیک و باالنس چرخ ها 
   از ۱۰ دالر 

•  تعویض روغن کاسترول 
   از 35 دالر 

•  تعویض ترمز با کیفیت عالی 
   از 7۹ دالر 

•  تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل 
   آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره ای 
•  عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و 
 Snapon Scanner »اسکنراسنپ آن«

   )در مدت کمتر از 2۰ دقیقه(
•  قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل: 

   از 55 دالر 
•  بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید  

)۱۰۱ نقطه اتومبیل را چک می کنیم(
   فقط 35 دالر 

•  خرید و فروش اتومبیل: )اتومبیل های 
خریداری شده، شامل2۰ هزار کیلومتر یا 

یک سال گارانتی می  باشد( 
•  شرایط ِویژه برای تازه واردین )زیر 

2سال( درصورت خرید GST را مهمان ما 
باشید

•  با بهترین تسهیالت  فاینانس در خدمت 
هموطنان گرامی

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692
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هفته برنامه ریزی کنیم و موبایل ها 
را شارژ کنیم و …

البته قــدرت بینایی مــن به اینها 
محدود نمی شود.

منــم کــه بایــد کلیدهــا، عینــک 
محبــوب،  تی شــرت  آفتابی هــا، 
کتــاب محبــوب، دفتــر مشــق، 
کارت کتابخانــه، لنگــه جــوراب، 
کنترل تلویزیون، کارت استخر، و 
هرچیزی که گم شده را پیدا کنم.

منــم کــه بایــد همــه موبایل ها و 
تبلت هــا و لپ تاپ ها را به شــارژر 
بزنــم. منم کــه متوجه می شــوم 
پیــر  یخچــال  تــوی  ســبزیجات 
شــده اند و میوه هــای توی ســبد 
دارند می پوسند. آه! چطور شماها 
نمی فهمیــد کــه میوه هــا غیــب 

می شوند؟
منم آن کســی که کشــمش های 
زیر میز را پیدا می کند، کپک های 

فیلتــر ماشــین خشــک را تمیــز 
می کند و زیر مبل را جارو می کشد.

منــم که می فهمــم چــراغ انباری 
روشن مانده.

من کسی هستم که درست قبل از 
ســاعت خواب، باید چک کنم که 
همه ابزارهــای الکترونیکی بدون 
شارژ این ور و آن ور افتاده اند، من 
کسی هستم که کیسه لباس هایی 
را کــه قرار بود ســه هفتــه قبل به 
مغازه برگردانده شود، کف ماشین 
پیــدا می کنم، من کســی هســتم 
که باید برای تولدها، جشــن های 
ســالگردهای  و  فارغ التحصیلــی 

ازدواج هدیه بخرم.
امــا فقط همین نیســت. بــه این 
اطالعات جزیــی و نامحدود دقت 

کنید:
سایز لباس اعضای خانواده، تاریخ 
برگرداندن کتاب کتابخانه، فرم های 

مدرســه که باید پر شــود، شهریه 
کالس  های ورزشــی، کالس های 
موســیقی و رقص و خریدن لباس 
مخصوص جشن مدرسه که فقط 
و فقط یک بار پوشیده خواهد شد.

وقت گرفتن از دکتر و دندانپزشک، 
پیدا کردن شــماره تلفن دکترها و 
دندانپزشــک ها گرفتن نسخه ها، 
دانستن اینکه کدام یکی از دوستان 

بچه ها به آجیل آلرژی دارد و ….
از ایــن توجه و دقتم خیلی تعریف 
می کننــد. به همیــن خاطر بدون 
خســتگی و اغلب بدون شــکایت 
کارم را انجــام می دهــم. دوســت 
اســت، شــکایت می کنم… اما آیا 
هیچ وقــت خانه ما دچــار بحران 
کاغذ توالت شــده؟ نــه چون این 
منــم کــه حواســش هســت کــه 
دستمال توالت دارد تمام می شود.
•

 چرا دستمال توالت خانه هیچ وقت ..   << ادامه از صفحه: ۱۸

زندگی... 
خصوصیات افرادی که نباید به آنها اعتماد کرد

در دوره و زمانــه مــا، شــرایط و 
موقعیــت تقریبــا بــرای خیلی ها 
ایجــاد شــده اســت که با انســان 
هــای بیشــتری در طــول زندگی 
آشــنا شــوند. عالقه پیــدا کنند و 
حتی اعتماد … ولی متاسفانه این 
شرایط  با سرشــت و طبع بعضی 
هــا از آدمهــا که خوش قلــب تر و 

زودباورتر هستند نمی سازد.
هر چقدر شانس تماس و آشنایی 
بین افراد بیشتر می شود بر تعداد 
قلب های شکسته و سواستفاده ها 
نیز افزوده می شــود.  حتی بازتاب 
گسترده نامرادی ها در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی نیز کمکی به 
قربانیان مهربان این اتفاقات نمی 
کند. چون ادم های ناجور پیچیده 

تر می شوند.
اجــازه دهیــد بــه نقــل از مجلــه 
»روانشناســی معاصر«  بخشی از 
خصوصیات افرادی که نباید به آنها 

اعتماد کرد را مرور کنیم:
•

۱- آدم هــای غیرمطمئــن مدام 
از شــما تعریف مــی کنند به جای 
اینکه واقعا با شــما حــرف بزنند. 
آدمی که دوستی و آشنایی با شما 
برایش اتفــاق جدی در زندگی اش 
است فقط از خوبی و زیبایی شما 

نمی گوید. او صمیمانه و واقعبینانه 
خصلت های خوب و بد شما را در 

حرف هایش بروز می دهد
•

۲-  آدم های مشکوک و نامطمئن 
از شــما اعتماد مــی طلبند بدون 

اینکه آن را به دست آورده باشند.
•

۳- همــه ما گاهــی حقیقت ها را 
کتمان می کنیم یا بخشی از آنها را 
بیان می کنیم ولی افراد نامطمئن 
از دروغ بــه عنــوان یــک وســیله 
عمدی و برای نیت های مشخص 

استفاده می کنند.
•

۴- آدم هــای نامطمئــن، بزرگ 
نمــی شــوند، تغییر نمــی کنند یا 
خودشــان را تصحیح نمی کنند. 
این نوع آدم ها مدام دنبال مقصر 

هستند.
•

۵- آدم هــای کــه اعتمــاد به آنها 
عاقالنه نیست معموال نمی خواهند 
بپذیرند که مشکل یا ضعفی دارند. 
آنها طبیعتا با تاکید بر روی ضعف 

های شما، خود را آرام می کنند.
•

۶- انسان های که در طی آشنایی 
با شما مدام سعی می کنند اعمال 

اعتقــادات  از  ناشــی  را  شــان 
مذهبــی شــان بداننــد افــراد 
مطمئنی برای ارتباط عاطفی و 

دوستی نیستند. 
آنها حتمــا حق دارنــد هر  نوع 
ایده معنوی و شــخصی داشته 
باشند ولی وقتی از آن به عنوان 
مصونیت رفتار شــخصی به کار 
می برند و مذهب را وســیله ای 
برای توجیه رفتار نامساعدشان 
قــرار می دهند افــراد مطمئنی 

نیستند.
•

۷ – آدم هایــی کــه نباید به آنها 
اطمینــان کنیم مــدام معذرت 
می خواهند و اعالم پشیمانی می 
کنند. ولــی دریغ از کمترین تعهد 
برای تصحیح کار اشــتباهی که از 

آنها سر می زند …
•

۸- آدم هایــی کــه امکان فریب و 
سوءاســتفاده از دیگــران را دارنــد 
اغلب شان خودحق بین هستند. 
احساس می کنند بیشتر از دیگران 
می فهمند و قدرت تشخیص شان 

بیشتر است.
•

و  مشــکوک  هــای  ادم   -۹
نامطمئن، اصــرار زیادی دارند که 
شما را کنترل کنند. مدام در حال 
تحمیل سلیقه و نظر و رفتار هایی 
هستند که خودشــان با آن راحت 

هستند.
•

۱۰- آدم هایــی کــه نســبت بــه 
دیگران مهربانی و حتی دلســوزی 
نشان نمی دهند معموال آدم های 
مطمئنی برای ورود به زندگی شما 

نیستند.
The Top 10 Traits of 
Unsafe People
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دیــدگاه
این بار طبقه کارگر ایران پرچمدار و 
رهبر واقعی انقالب هستند!

-----
بیژن جاللی
---------

نگاهی به کنفرانس دو روزه ورشو- 
لهستان } ۱۳ -۱۵ فوریه ۲۰۱۹ (، 
همکاریهای ننگ ٱور اپوزیســیون 
راست ایران و سیاستهای دوباره " 

رژیم چنج " در ایران !
این کنفرانس در شــرایطی خاصی 
برگزار شــد ، از یک ســو حاکمیت 
رژیــم اســالمی فاشســیتی ج.ا در 
ایران بعد از چهار دهه سرانجام به 
پوشالی بودن خود اعتراف نموده ، 
شرایط اسفناک سیاسی ،اقتصادی 
، زندان، شــکنجه ، اعدام ، فقر ، 
بیــکاری ، گرانــی ..بی ارزشــی و 
سقوط ۶۰ِ٪ اسکناس ، فساد مالی 
و دزدیهای ســران رژیم بخصوص 
از طــرف بانــد خامنه ای و ســپاه 
پاســداران و روحانیت سرمایدار و 
شــاخص تر از همه ادامه مبارزات 
توفنده جنبش طبقــه کارگر ایران 
ســرنگونی ایــن رژیــم را در ٱینــده 
نزدیک هر چه بیشتر ورق میزند ..و 
از سویی دیگر بن بست و شکست 
سیاســتهای نظامــی و اقتصادی 
امپریالســیم ٱمریــکا در عــراق و 
افغانســتان و منطقــه خاورمیانــه 
و حفــظ و حمایت همــه جانبه از 
رژیــم هــای ارتجاعی عربســتان ، 
بحرین و رژیم نژاد پرست اسرائیل 
.. در ایــن شــرایط بحــران زا این 
کنفرانس برگزار شــد .. در دستور 
اصلی کار این کنفرانس ، سرنگونی 
رژیــم ایران بــا حمایــت نیروهای 
اپوزیسیون راست ایران ، سلطنت 
طلبــان ، مجاهدیــن و کومله قوم 
پرست عبدالله مهتدی و تعدادی 

از افراد و شخصییتها و مهره های 
سوخته جنبش ۸۸ مسیح علی نژاد 
و احمد باطبی بود..این کنفرانس 
همچنین خواهان "متحد" کردن 
کشورهای ســرمایه داری اروپا در 
پذیرفتن امر سیاست رژیم چنج در 
ایران بود ..اما حقیقت امر این است 
رشد مبارزات انقالبی زحمتکشان 
در راس ٱن جنبــش طبقــه کارگر 
ایــران ، جنبش زنان ، پرســتاران 
، بیکاران ، دانشجویان ،معلمین 
داران  و کامیــون  بازنشــتگان   ،
سرنگونی ج.ا را نزدیکتر نموده به 
همین منظور دولت ناسیونالیست 
و ارتجاعی ترامپ در دو سال اخیر 
ســعی و تالشهای مذبحانه زیادی 
را در بوجــود ٱوردن یک " ٱلترنانیو 
" راســت و ضــد انقــالب بــرای 
جایگزینی رژیم در ایران انجام داده 
اســت مالقات و جلســات دو روزه 
وزیر امــور خارجه مایک پمپئو در 
کالیفرنیا با ایرانیان درسال گذشته 
و مالقات حضوری او با "فمنیست 
مســلمان " مســیح علی نــژاد در 
ماه گذشــته و مالقات "دانشــجو 
مبــارز " احمــد باطبی بــا معاون 
ترامــپ مایک پنــس و همچنین 
سخنرانی و حضور فعال مرتجعینی 
ماننــد رودی جولیانــی و جنــگ 
طلب فاشیســت جــان بولتون در 
جلسات ساالنه سازمان مجاهدین 
در پاریــس و نیویــورک و فراخوان 
رهبران مجاهدین " برادر مجاهد 
محمد محدثین " به هوادارن خود 
بــه طرفــداری از کنفرانس ورشــو 
..همکاری هــواداران رضا پهلوی 
، نهادهــای تبلیغاتــی رادیو فردا و 
رادیو اسرائیل و ...تمامی از " ایجاد 

و شرایط مناســب " بوجود اوردن 
یک اپوزیسون راست و ارتجاعی و 
دست نشانده امپریالیسم ٱمریکا را 
برای بدست ٱوردن قدرت سیاسی 
و رژیــم چنــج درایــران را فراهــم 
ســاخته ..امــا اســتقبال کم رنگ 
کشــورهای اروپایــی از ایــن پروژه 
چنــج رژیــم در ایــران و مهمتر از 
همــه نبود یــک " رهبری متمرکز 
بیــن  در  درونــی  اختالفــات  و   "
اپوزیســیون راســت ایران ، سران 
کنفرانس ورشــو )دولــت ترامپ ( 
را دچار شــک و تردید و اطمینان 
کردن به اپوزیســیون راست ایران 
کرد ،و تا اندازه ای این پروژه چنج 
رژیم در ایران را بقول معاون ترامپ 
کمی "مشکلتر" کرده است ولی امر 
برکنــاری رژیم ایــران هنوز "بقوت 
خود" باقی است ..اما نکته اساسی 
و درس گیــری از ایــن کنغرانــس 
بــار دیگــر شکســت مفتضحانــه 
اپوزیسیون راســت ایران میباشد. 
همانگونــه که بارها نیروهای چپ 
انقالبی ســرنگونی طلــب درمورد 
برگــزاری چنین کنفرانــس هایی 
بکرات هشــدار دادند اصل اتکا به 

نیروی خود می باشد . 
انقــالب امر توده ها اســت قدرت 
عظیم توده ها و وحشــت از وقوع 
انقالب اجتماعی که این بار طبقه 
کارگر ایران و توده های زحمتکش 
جامعه پرچمــدار و رهبر واقعی آن 
هستند بخوبی امپریالیسم جهانی 
و متحــدان اپوزیســیون راســت و 
ارتجاعــی ٱن در ایران را بدرســتی 
به وحشــت و تالطم انداخته است 
، تجربــه تاریخــی بار دیگر نشــان 
دهنده پیروزی انقالب بدست توده 
ها و شکست و ســرنگونی ارتجاع 

داخلی و خارجی خواهد بود ..

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

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

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

گوناگون و خواندنی
آنچه از زندگی در بی خانمانی نمی دانید

بی خانمانی داستان یک زندگی 
اســت و ایــن داســتان دقیقــا 
چیــزی اســت که افــراد طبقه 
متوســط یــک جامعــه از آن 

بی خبرند. 
برای بســیاری، بی خانمانی با 

مفاهیمی چون شکست یا اعتیاد 
همــراه اســت؛ مفاهیمی کــه در 
پیونــد بــا بی خانمانــی می توانند 
بســیار گمراه کننده باشند. خیلی 
از مــا واقعیت هــای زندگــی یــک 
بی خانمــان را نمی دانیــم و اغلب 
برداشتی نادرست و چه بسا نگاهی 
تحقیرآمیــز به ایــن افــراد داریم. 
در بهتریــن حالت مــا در مواجهه 
با فردی که همه زندگــی اش را در 
یک ساک کوچک گذاشته و گوشه 
خیابان نشسته افسوس می خوریم 
بی آنکه بدانیم چرا و حقیقت زندگی 

این افراد چیست؟ 
مســاله این اســت که به ازای هر 
فرد بی خانمانی که در جامعه خود 
می بینید یک داستان منحصر به 

فرد وجود دارد. 
شما این داستان ها را نشنیده اید، 
بــه همیــن دلیــل بســیار عادی 
اســت اگر در مورد عوامل و دالیل 
بی خانمان شدن به اشتباه بیفتید. 
امــا اگــر می خواهید یــک تصویر 
درســت از مســاله بی خانمانی در 
ذهن داشــته باشــید خوب است 
چنــد حقیقت مهــم را دربــاره آن 

بدانید.
خیلی از ما واقعیت های زندگی 

یک بی خامنان را منی دانیم
•

مردم و بی خامنانی
بی خانمانــی فرهنگ، جنســیت، 
گرایــش، ســن و پیش زمینه ای را 
نمی شناســد. کودکان و افراد بالغ 
چه زن و چه مرد به دالیل متفاوت 

می توانند بی خانمان شوند. 
همچنیــن ویژگی های فردی مثل 
میــزان هــوش به طور مشــخص 
عامل بی خانمانی یا پیشــگیری از 
آن نیســتند اما می تواننــد در کنار 
زمینه هــا و شــرایط دیگر احتمال 

بی خانمان شدن را باال ببرند.
•

همه بی خامنان ها قربانی فقر 
نیستند

مهم تریــن عامــل بی خانمانی در 
جهان فقر است. 

افــراد  بی خانمان هــا  همــه  امــا 
ورشکسته، بی کار  یا فقرا نیستند. 

فرد بی خانمان لزوما از یک خانواده 
فقیر سربرنیاورده است. اگرچه فقر 

می تواند به بی خانمانی منجر شود 
اما عوامل دیگری چون مشکالت 
روانی و افســردگی  حــاد می توانند 
در شــرایطی در بی خانمانــی افراد 
نقش داشته باشند؛ به ویژه کسانی 
کــه از اختــالل استرســی پــس از 
آســیب روانی رنج می برند بیشــتر 
در معــرض چنیــن آســیبی قــرار 
دارنــد. به عنوان مثال بخشــی از 
افراد بی خانمان در ایاالت متحده 
آمریکا کهنه سربازهایی هستند که 
نتوانسته اند با سبک  زندگی شهری 

کنار بیایند یا دچار تروما هستند.
•

بی خامنانی برای فرار از 
خشونت خانگی

بخشی از گروه بزرگ بی خانمان ها 
افرادی هســتند کــه برای فــرار از 
خشــونت های خانگــی خانه های 
خــود را ترک کرده اند. فرد آزارگری 
کــه کنترل امــور مالی خانــه را به 
دســت می گیــرد و مانــع از ایجاد 
ارتباطات اجتماعی برای شــریک 
زندگی خود و یا فرزندش می شود، 
موقعیتــی برای فــرد قربانی ایجاد 
می کند که او بدون آنکه اســتقالل 
مالــی داشــته باشــد، از حمایــت 
خانوادگی بهره مند باشد، کار کند 
یا دوســت و آشنایی داشته باشد و 
در مــوارد زیادی بدون تحصیالت 
کافــی، به ناگهــان تصمیم بگیرد 

خانه را ترک کند. 
در  خانگــی  خشــونت  قربانیــان 
شــرایطی که از امکانــات حمایتی 
دولتی برای دفــاع از خود بی بهره 
باشند در معرض خطر بی خانمانی 

قرار دارند.
•

فرار از جنگ، بیماری و مرگ
بســیاری از افــراد بی خانمــان از 
وضعیت فاجعه باری گریخته اند که 

فراتر از تصور ماست. 
یک جست وجوی ســاده در گوگل 
شــما را با واقعیت هایــی از زندگی 
بی خانمان هــای گریخته از جنگ 
و مصیبت روبه رو می کند که شاید 
هرگــز چیــزی درباره آن نشــنیده 
باشــید. یا اگر شما ســاکن یکی از 
شهرهای آمریکا یا اروپایی باشید، 
به احتمال زیاد افراد رها شــده در 
خیابانی را می بینید که از هر کجای 

دنیا به این مناطق گریخته اند. 
فــرار از جنگ هــای مذهبــی، 
قومیتی، بیماری های هولناک 
توســعه نیافته  کشــورهای  در 
مهم ترین عوامل ترک خانه و از 

دست دادن خانمان است.
•

بحران های فردی و 
خانوادگی

یک بحران خانوادگی یا شخصی 
در صورتی که یک فرد از شبکه 
حمایتــی اجتماعی یــا درآمد و 
شــغل ثابت بهره مند نباشــد. 
می توانــد به ســرعت به عاملی 
تبدیــل  بی خانمانــی  بــرای 
شــود. بــرای افــرادی کــه در 
حــال حاضــر در زیــر خط فقر 
زندگی می کنند هــر عاملی )مثال 
نداشــتن یــک ماشــین( می تواند 
تبدیل به بحرانی شــود که او را به 
بی خانمانی بکشاند. یا یک مشکل 
مهــم در ســالمتی مثــل بیماری 
یکی از اعضــای خانواده، طالق یا 
مرگ یکی از افــراد در یک خانواده 
کم درآمد وقتی وضعیت اقتصادی 
را وخیم تر کند در بی خانمانی افراد 

نقش دارد.
•

بی خامنانی تهدیدی برای 
LGBTQ جمعیت جوان

جمعیت جــوان ال جی بی تی کیو 
در بســیاری از جوامــع در خطــر 

بی خانمانی پنهان قرار دارند. 
ایــن گروه بــه دلیــل مجموعه ای 
از چالش هــای خــاص بیشــتر از 
جمعیت هتروسکشوال  در معرض 
خشــونت خانگــی، آزار و فقر قرار 
دارند. طرد شدن از سوی خانواده، 
تبعیض های اجتماعی و از دســت 
دادن شبکه اجتماعی موانعی برای 
یافتن کار، خانه و خانواده برای این 
دسته از افراد هستند که با پیچیده 
شدن شرایط احتمال بی خانمانی 

را افزایش می دهند.
•

امید برای بازگشت به جامعه
شــاید گمــان کنید کــه افــراد بی 
خانمــان تمایلــی به بازگشــت به 
زندگی اجتماعی و کار ندارند. اما در 
مواردی این مساله درست نیست. 
افــراد بی خانمانــی وجــود دارنــد 
کــه بارها بــرای یافتــن کار تالش 
کرده اند اما هرگز موفق نشــده اند. 
ایــن تصور رایج وجود دارد که این 
افراد اهل کار نیستند. اما واقعیت 
این است که افراد بی خانمان امید 
خــود را برای مشــارکت در زندگی 
اجتماعــی از دســت داده انــد. در 
مواردی که سازمان ها و نهادهای 
حمایتی افــراد بی خانمان را تحت 
امــکان  داده انــد،  قــرار  پوشــش 
آموزش و توانمندســازی و بازیابی 
ســالمت روان را بــرای آنها فراهم 
کرده انــد این افراد توانســته اند به 
سرعت از این موقعیت خارج شوند 
و وضعیــت خــود را به طــور کلی 

تغییر بدهند.
•

همه دروغ هایی که به خودمان می گوئیم

همه ما در حال انکار مســائل و 
مشکالت زندگی مان هستیم. 

خودفریبــی، دروغ و هــر نــوع 
کلکــی که به خودمــان می زنیم 
در حقیقت یک نوع وسیله جالب 
روحی اســت تا نیازهای اساسی 

روحی خود را پاسخگو باشیم.
•

۱ – فرق بین دالیل من و تو
دلیــل شکســت هــا را دو گونه 

تعبیر می کنیم. 
اشــتباه تو دلیلش این است که 

تالش کافی نکردی. 
اشتباه من ولی به خاطر سردردی 
بود که از دیشب داشتم و خسته 

بودم و …
•

2 – انکار واقعیت
انــکار، یــک دفــاع روانی اســت 
در برابــر واقعیت هــای بیرون از 
دســترس ما … ما برای تحمل 
اتفاقــات ناگــوار خــود را ناگزیر 
مــی یابیم که واقعیــت را نادیده 
بگیریــم. یکــی از اولین واکنش 
دادن  دســت  از  برابــر  در  هــا 
عزیــزان یــا حتی خبر شــنیدن 

ابتال به ســرطان، این اســت که 
نمــی خواهیم واقعیت موجود را 

بپذیریم.
•

3 – من خوش شانس هستم
همه از من خوش شــان می آید. 
مــن همیشــه از پس مشــکات 
برمــی آیم. برای مثال ۹۰ درصد 
راننــدگان فکر می کننــد از بقیه 
بهتر هســتند. حتــی ۹۴ درصد 
اســتادان دانشــگاه های بزرگ 
معتقدند که از بقیه اساتید بهتر 

هستند. 
خوشــبینی مفرط در باره قدرت 
و اراده شــخصی، معمــوال برای 
افراد مضر خواهد بود. تحقیقات 
نشان داده است آدم هایی که با 
اطمینان بیشتری از قدرت ترک 
سیگار حرف می زنند قادر به حل 

این مشکل نیستند.
•

4 – سوا کردن اطالعات بد 
و خوب

بــه اخبار و ایــده هایــی بها می 
دهیم که پیش بینــی های ما را 
حمایت می کند. اگر آدم بدبینی 

هســتیم مدام نشانه های بدتر 
شــدن اوضاع به چشم مان می 
آیــد و برعکــس اگر خوشــبین 
هســتیم در جســتجوی اخبار 

خوب هستیم.
•

5 – انگور ترش! 
در داستان های قدیمی یونانی 
همیشــه روباه تــالش می کند 
دســتش به انگور برســد اما به 
خاطر موانع سر راه، باالخره به 

ناگزیر قید آن را می زند. 
تنهــا واکنش خودفریبانــه روباه 
وقتی از داشــتن انگــور مایوس 
می شود این است که انگور فوق 
اصال نرســیده و ترش است و به 

زحمتش نمی ارزد. 
ضــرب المثل ایرانــی اش همان 
ادعای گربه است که دستش به 
گوشــت نمی رسد و می گوید بو 

می دهد.
•

6 – خودمان را به نفهمی 
می زنیم

یکی از بزرگترین مشکالت برای 
دســتیابی به اهداف زندگی این 
است که در مقابل نظرات منفی 
دیگران سســت می شویم. برای 
همین سعی می کنیم از اطالعات 
منفی پرهیز کنیم و چشم خود را 
بر واقعیت ها ببندیم. وقتی که در 
ســر سفره عقد قول می دهیم تا 
زنده هســتیم تعهدمان را حفظ 
مــی کنیم، خیلــی ســاده داریم 
درصد طالق ها را پشــت گوش 

می اندازیم. منبع: 
The Many Ways We Lie to 
Ourselves:
www.psychologytoday.com

بی خامنان ها معموال توانایی همدلی 
باالیی دارند؛ بخشنده اند، براحتی 
به دیگران کمک می کنند و ارتباط 

خوبی با حیوانات دارند!

بی خامنان اما با استعداد
بی خانمانی  به معنای آن نیست که 
شما با افراد بدون مهارت یا ناقابل 
طرف هستید. یک فرد بی خانمان 
ممکن اســت مهارت های ویژه ای 
داشــته باشــد. او ممکن است به 
چند زبان سلط باشد، نقاش قابلی 
باشــد، تحصیالت دانشــگاهی را 

گذرانده باشد اما به دالیل متفاوتی 
دچــار بی خانمانــی شــده باشــد. 
از ســوی دیگــر این افــراد معموال 
توانایــی همدلــی باالیــی دارنــد؛ 
بخشــنده هســتند، بــه راحتی به 
دیگــران کمک می کننــد، ارتباط 
خوبی با حیوانات دارند و نســبت 
بــه دیگــران گذشــت و ســخاوت 

بیشــتری دارند. پس وقتی از کنار 
یک خیابان خواب می گذرید، پیش 
از آنکــه بخواهیــد او را بــه خاطــر 
شــرایط به وجــود آمده ســرزنش 
کنید، به عواملی بیندیشید که او را 

به خیابان آورده است.
نیلوفر جعفری
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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

سالمت ... 
دکتر عطا انصاری 

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

* توجه: این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، 
هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

یبوست یا خشکی مزاج یک عارضه 
دســتگاه گوارش اســت کــه بر اثر 
تأخیر و یا اشــکال در دفع مدفوع 
است، و به علت کند بودن حرکات 
گوارشی و سخت شدن مواد دفعی 
در روده بزرگ تولید می شــود که 
دفع آن به ســختی و گاهــی با درد 

همراه است. 
یبوســت حاد ممکن است 
باعث بستگی روده بشود، 
وقتــی می گوییم یبوســت 
حاد یعنی مشــکل بیش از 
۶ تا ۱۲ ماه طول کشــیده 

باشد.
دفع مدفــوع در همه افراد 

یکسان نیست و بین سه بار در روز 
تا سه بار در هفته طبیعی محسوب 
می شــود. اگر مدفوع سفت بود و 
دفع آن به سختی انجام شد، کمتر 
از سه بار در هفته طبیعی محسوب 
می شــود. اگر مدفوع سفت بود و 
دفع آن به سختی انجام شد و کمتر 
از سه بار در هفته بود آن وقت می 
شود گفت که یبوست وجود دارد.

یبوســت می تواند ترانزیت باشــد 
یعنــی مواد دفعی به مدت طوالنی 
تری در قســمت افقی روده بزرگ 
بماند و یا در قسمت تحتانی یعنی 
در رکتــوم جمع شــود، امکان این 
که هر دو مشــکل در یک شخص 
باشــد هم هست. به نظر می رسد 
که در آمریکای شــمالی بین ۱۲ تا 
۱۹ درصد مردم از کوچک و بزرگ 

از یبوست مزمن رنج می برند.

علل بیماری
در هنگام هضم غذاها روده ها برای 
به جلو راندن مواد خورده شده در 
لوله گوارش حرکاتــی را انجام می 
دهند. این حرکات بر اثر انقباضات 
ماهیچــه ای روده هــا انجــام می 
شــود. در یبوســت این حرکات به 
آرامی انجام می شود و مواد دفعی 
مــدت بیشــتری در روده باقی می 
مانند که به آن یبوست فونکسیونل 
می گوییم و در بیشتر موارد بر اثر 
عادات بد تغذیه ای، داشتن زندگی 
بــی تحــرک، اســترس، نگرانی و 
وجود هموروئیــد یا ترک خوردگی 
مقعد است که باعث می شود بیمار 
عمل تخلیه را به تأخیر بیاندازد و 
این عمل خودش باعث می شــود 
که مــواد دفعی مــدت طوالنی تر 
در روده بــزرگ باقــی مانــده و آب 
بیشــتری جذب شــده و یبوســت 
تولید کند و مدفوع سفت و شبیه 
سنگ شده و دفعش سخت شود. 
این مدفوع سخت می تواند باعث 
ترک خوردن اسفنگتر مقعد و درد 

هم بشود.
در بعضی اشــخاص بنا بــه دالیل 
روانــی رفلکس هــای عضالنی که 
بیشــتر در ماهیچه هــای تحتانی 
لگن دیده می شــود بد تنظیم می 
شــود کــه در نتیجه هنــگام دفع 

اســفنگتر مقعــد به جای 
این که شــل شده و اجازه 
عبور بدهد منقبض شده 

و عبور را مسدود می کند.
بعضی وقت ها یبوســت می تواند 
بر اثــر بیماری هــای پیچیده تر و 
یا همراه با آنها باشد مثل بیماری 
دیورتیکولیــت،  ملتهــب،  روده 
ســرطان روده بزرگ، غیرطبیعی 
بودن متابولیسم بدن، مثل هایپر 
کلســیمی و هایپــر کالمــی یا یک 
مشــکل هورمونــی غــدد داخلــی 
مثل هایپرتیروئیدی، یک مشکل 
نورولوژی )عصبی( مثل نوروپاتی 
دیابتیــک، بیماری پارکینســون، 
مصــرف مــواد مخــدر و خــوردن 
قــرص هــای حــاوی مــواد مخدر 
مثل ترامادول و متادون و از همه 
مهمتــر بــاال رفتن ســن و کمبود 
حرکت و عدم احساس تشنگی و کم 
نوشی. عوامل دیگری هم موثرند 
مثــل جراحــت هایــی در هســته 
نخاعــی که می تواننــد بر اعصابی 
که بــه روده منتهی می شــوند اثر 
بگذارند، همین طور بیماری های 

اتوایمیون.
اگر یبوســت در بچه ها وجود دارد 
ممکن است نشان دهنده بیماری 
هیرشــپرونگ باشــد کــه بعضی از 
ســلول هــای عصبــی مربــوط به 
روده بــزرگ از بین رفته اند، البته 
فراموش نشــود که اگر کودکان از 
توالت بترســند یا دوســت نداشته 
باشــند دچار یبوســت می شــوند 
باید بــه آنها یــاد داد که به محض 
احساس نیاز به دست شویی بروند 

و بی توجهی نکنند.
داروهای زیــادی می توانند عامل 
تولید یبوســت باشــند: داروهای 
ملین که به مدت طوالنی مصرف 
شوند، داروهای ضد نگرانی، آنتی 
دپرسورها، مرفین، کدئین و سایر 
داروهای مشابه که منشاء شبیه به 
تریاک دارند. بعضی از داروهای ضد 
اسپاســم، داروهای ضــد التهاب، 
داروهــای شــل کننــده عضالت، 
داروهای ضد فشار خون، داروهای 
ادرار آورنــده، داروهای ضد اســید 
معده که حاوی آلومینیوم هستند 
و بعضی از مکمل های حاوی آهن.

یبوســت مــی تواند بــر اثــر آلرژی 
یا عــدم تحمل بعضــی از خوراکی 
ها باشــد مثل الکتوز شــیر گاو که 

در کــودکان جوان باعث یبوســت 
مزمن می شود.

چه موقع به پزشک مراجعه شود
یبوســت مخصوصــًا اگــر ناگهانی 
تولید شــود می تواند عالمت یک 
بیماری مهم باشــد مثل سرطان 
روده بــزرگ، بنابرایــن نبایــد این 
مســئله را پشــت گوش انداخت. 
اگر عالئم زیر مشــاهده شد باید با 

پزشک مشورت کرد:
ـ یبوست اخیرًا به وجود آمده همراه 

وجود خون در مدفوع
ـ وجــود گاز زیــاد، درد، یبوســت 

متناوب با اسهال
ـ از دست دادن وزن

ـ یبوســتی کــه بیش از ســه هفته 
طول کشیده

ـ یبوست نوزاد یا کودک جوان
پزشک شــما ممکن است شما را 
به پزشک متخصص جهاز هاضمه 
معرفی کنــد در این صــورت خود 
را بــرای مالقات با او آماده کنید و 
بعضی مســائل را یادداشــت کنید 
تا فرامــوش نکنید، مثــل این که 
اســترس های مهمی داشــته اید، 
اخیــرًا باردار شــده ایــد، کارتان را 
از دســت داده ایــد، به مســافرت 
رفته اید، لیســتی از همه داروها و 
مکمل هــا، ویتامین ها، داروهای 
گیاهی که مصرف می کنید و تمام 
سئواالتی را که فکر می کنید الزم 
است بپرسید همراه داشته باشید.

مشــکالتی که ممکن است پیش 
بیاید

به طور کلی یبوســت یک مســئله 
خــوش خیم اســت و با یــک رژیم 
غذایی درســت خودبخود برطرف 
می شــود. اگر برطرف نشد بعضی 
از مشکالت زیر ممکن است تولید 

شود:
ـ هموروئیــد )بواســیر( یــا تــرک 

خوردن اسفنگتر مقعد )فیسور(
ـ بسته شدن روده

ـ عدم کنترل نگهداری مدفوع
ـ فکالوم، یعنی جمع شدن و فشرده 
و سخت شدن مدفوع در رکتوم که 
بیشــتر در نوزادان و سالخوردگان 

دیده می شود.
ـ زیاده روی در مصرف ملین ها

ادامه دارد 

یبوست
<< بخش ۱
از 3 بخش
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A 5-MINUTE WALK FROM 
MCGILL UNIVERSITY AND METRO

LAUNCH SPRING 2019
REGISTER NOW! MAACONDOS.COM
FOR MORE INFORMATION: NAHID HASSAN ALI 514 880-9540

IN THE HEART  
OF THE GOLDEN 
SQUARE MILE

A 5-MINUTE WALK FROM 
MCGILL UNIVERSITY AND METRO

LAUNCH SPRING 2019
REGISTER NOW! MAACONDOS.COM
FOR MORE INFORMATION: NAHID HASSAN ALI 514 880-9540

IN THE HEART  
OF THE GOLDEN 
SQUARE MILE

برای اطالعات بیشتر با  ناهید حسنعلی تماس بگیرید: 
For more information, contact Nahid Hassan Ali: 514 880.9540

--------------------
بهای بلیـت:  4۰ دالر 
)همراه با شام( 
محل فروش بلیت: تپش دیجیتال: 
514-223-3336
-----------------
آدرس: ۷۲1۸ بلوار نیومن السال
Casa Greque LaSalle
7218 Boul. Newman, LaSalle H8N 1X7
info: 514-216-8065

لطفا شراب خود را بیاورید

جشن نوروز 
کتابخانه نیما

__________________
شنبه ۲۳ مارس، ساعت ۷ بعد از ظهر

در محل کازا گرک السال 
_____________________

همراه با موسیقی زنده )رقص و آواز ( 
گروه پرسپولیس اوتاوا، 
با همکاری ناصر بالشی

در قلب گلدن اسکوئر مایل 

5 دقیقه پیاده تامترو مک گیل
را ه اندازی بهار 2۰۱۹

همین امروز نامنویسی کنید:
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سالمت.. 
عالئمی که می گوید سرماخوردگی تان 

یک بیماری ساده نیست

گرچــه ســرماخوردگی را بیماری 
ساده ای می دانند، اما حقیقت آن 
اســت که نشانه های این بیماری 

واقعًا عذاب آورند.
آبریزش بینی، گلو درد، سردرد، 
احساس خستگی و عطسه، تنها 
بخشــی از بال هایــی هســتند که 
ویروس ســرماخوردگی بر سر ما 

می آورد.
ســاالنه افراد زیادی، به خصوص 
در فصــل شــیوع آن یعنــی پاییز 
و زمســتان، بــه ســرماخوردگی 
مبتــال می شــوند و حتــی بعضی 
افراد ســه تا چهار بار در یک سال 
گرفتار این بیماری می شــوند اما 
در بعضــی از مــوارد، چیــزی که 
یک ســرماخوردگی ساده به نظر 
می رســد در واقــع یــک مشــکل 

جدی تر است. 
در ادامه به نشانه هایی می پردازیم 
کــه می گویند ســرماخوردگی تان 
نیســت.  ســاده  بیمــاری  یــک 
ایــن نشــانه ها کمــک می کننــد 
ســرماخوردگی را از بیماری های 

مشابه تشخیص دهید.
• 

۱- متام بدن تان درد می کند  
از  ســرماخوردگی  تشــخیص 
آنفلوآنــزا کمــی دشــوار اســت. 
ویــروس ســرماخوردگی ســر یــا 
ســینه را درگیر می کند اما اگر در 
سرتاســر بدن تان احســاس درد 
می کنید، ممکن است به آنفلوآنزا 
مبتال شده باشید. شما می توانید 
ظرف دو روز بعد از مبتال شدن، 
بــا مراجعه به پزشــک، دارو های 
ضــد ویــروس دریافــت کنید که 
بــه از بیــن رفتن ویــروس کمک 
می کنند، امــا تنها در صورتی که 
ریسک بروز مشکالت جدی تری 
را دارید، مثال دارو های ســرکوب 
کننده  سیســتم ایمنــی مصرف 
می کنیــد، یــا بســیار کم ســن یا 
بســیار مسن هســتید. به غیر از 
این موارد، بقیه ی افراد نیازی به 
دارو هــای ضد ویروس ندارید )به 
خاطر داشــته باشــید که آنفلوآنزا 
یک ویروس اســت و مصرف آنتی 
بیوتیــک که مخصــوص باکتری 
است هیچ تأثیری روی آن ندارد(.

• 
2- گلو دردتان خیلی شدید 

است  

س  حســا ا
ســوزش و خــارش در گلــو در 
هنــگام ابتال بــه ســرماخوردگی 
طبیعی اســت، اما اگر تب باالیی 
داریــد، غده هــای لنفــاوی تــان 
متورم شده اند و گلو درد شدیدی 
داریــد، ممکن اســت به بیماری 
گلو درد استرپتوکوکی مبتال شده 

باشید.
ایــن  دقیــق  تشــخیص  بــرای 
بیمــاری، بایــد از شــما آزمایش 
گرفته شــود. از آنجایی که عامل 
ایــن بیمــاری باکتــری اســت، 
در صــورت مثبت بــودن جواب 
آزمایش، پزشک احتمااًل برایتان 

آنتی بیوتیک تجویز می کند.
• 

3- یکباره دچار گوش درد 
شده اید 

تصور کنید دچار ســرماخوردگی 
شــده اید. رو به بهبودی هستید 
کــه یکبــاره در گــوش تــان درد 
ضربان داری احســاس می کنید 
و شــنیدن هــم برایتان ســخت 

می شود. 
ممکن است سرماخوردگی باعث 
عفونت گوش تان شــده باشــد. 
درون گــوش ها، حلق و ریه های 
مــا مــاده ای مخاطــی ای وجــود 
دارد کــه محیط این اندام ها را به 
محل مناسبی برای جا به جایی 
و ســاکن شدن باکتری ها تبدیل 
می کنــد. همیــن مســأله باعث 
ایجــاد یک عفونــت ثانویه، مثل 

عفونت گوش می شود.
• 

4- سرماخوردگی تان خوب 
منی شود  

سرماخوردگی در روز های سوم و 
چهارم به اوج می رسد. تا روز های 
پنجم تا هفتم، نشانه های آن باید 
شــروع بــه فروکش کــردن کند 
و تــا روز های هفتم تــا دهم هم 
باید حال تان بهتر شــود. اما اگر 
هر چه می گذرد تغییری در حال 
تان احســاس نمی کنیــد یا حال 
تان بدتر می شــود، ممکن است 
مشــکل تــان چیز دیگــری مثل 

سینوزیت باشد. 
ایــن بیمــاری ابتــدا بــه شــکل 
ســرماخوردگی شــروع می شود، 
امــا بعــدًا تبدیل به یــک عفونت 
کــه  می شــود  باکتریایــی 
ســینوس های شــما را عفونــی 
می کنــد. دقــت داشــته باشــید 

بایــد کــه بیشــتر از ۱۴ روز درگیر 
نشانه های بیماری بوده باشید تا 
ســینوزیت محسوب شود و از آن 
زمان اســت که پزشــک می تواند 

برایتان آنتی بیوتیک تجویز کند.
• 

5- سرفه تان خوب منی شود 
اگر ســرفه تان خوب نمی شــود، 
ممکن است دچار برونشیت شده 
باشــید، نوعی التهــاب ریوی که 
می تواند ۵ تا ۶ هفته شما را درگیر 

سرفه کند. 
در اینصورت، استراحت و مصرف 
مایعــات برای بهبــودی ضروری 
است. در اغلب موارد، برونشیت 
عامــل ویروســی دارد. در صورت 
ابتال به این بیماری، احتیاجی به 
مصرف آنتی بیوتیک نیست و رفع 

عفونت نیاز به زمان دارد.
• 

6- استفراغ می کنید  
سرماخوردگی هرگز باعث استفراغ 
)یا اســهال( نمی شــود. در میان 
عــوام این حالت بــه »آنفلوآنزای 
معده« مشــهور اســت، امــا نام 
علمــی آن »گاســتروانتریت« یا 
همان بیماری التهــاب معده ای 
روده ای است. این بیماری ربطی 
به آنفلوآنزا نــدارد، چون ویروس 
آنفلوآنزا هیــچ تأثیری روی معده 

نمی گذارد.
در ایــن حالت، مهم تریــن اقدام 
برای بهبودی، مصرف مایعات و 
حفظ آب بدن اســت. بعــد از ۲۴ 
ساعت به مرور بهتر خواهید شد.

• 
7- دچار اسهال خونی 

شده اید 
اگر بیماری تان با اســهال همراه 
شده، بررسی کنید که اسهال تان 
خونی است یا نه. چون این مسأله 
ممکن است نشــانه  مسمومیت 

غذایی باشد، نه عفونت ویروسی  
مثل گاستروانتریت. 

در اغلب موارد بــدن می تواند به 
تنهایی از پس مسمومیت غذایی 
بربیایــد، اما گاهــی هم به کمک 
پزشکی نیاز اســت، در اینصورت 

باید به پزشک مراجعه کنید.
• 

۸- سینه تان خس خس 
می کند و تنگی نفس دارید  

کســانی که دچار نوعــی التهاب 
ریــوی بــه نــام بیمــاری مزمــن 
انســدادی ریه هســتند، باید در 
بیشــتر  ســرماخوردگی  هنــگام 
مراقــب باشــند، چــون -بویژه 
در افراد مســن- ســرماخوردگی 
می تواند تبدیل به عفونت جدی 
تری در دســتگاه تنفسی فوقانی 

شود. 
در واقع اگر کســی به این بیماری 
مبتال باشد و دچار سرماخوردگی 
در  اســت  ممکــن  شــود،  هــم 
بیمارســتان بســتری شــود. در 
صــورت ابتال به ســرماخوردگی، 
تماس خــود را با افــراد مبتال به 
بیمــاری مزمــن انســدادی ریــه 

محدود کنید.
• 

۹- سرماخوردگی تان بیش از 
حد طوالنی می شود  

بعضی افراد هر ســال زمســتان، 
دچار ســرماخوردگی ای می شوند 
که دو تا ســه ماه طول می کشد. 
این افراد در حقیقت به برونشیت 
مزمــن دچار هســتند کــه پیش 
درآمد بیماری مزمن انسدادی ریه 
است. اگر این نشانه ها را در خود 
می بینید یا ریسک فاکتور های این 
بیماری )مثل سیگاری بودن( را 

دارید، به پزشک مراجعه کنید.
• 

۱۰- مشکالت تنفسی دارید  

بــه آســم باشــید،  اگــر مبتــال 
ســرماخوردگی می توانــد باعــث 
حمله های آســمی در شما شود. 
یکی از عالئمی که نشان می دهد 
مشــکالت تنفســی تان ناشی از 
آسم و نه سرماخوردگی است، این 
است که دارو های آسم تان کمکی 
به رفع این مشــکالت نمی کنند. 
اگــر قادر بــه کنترل عالئــم تان 
نیستید، حتمًا به پزشک مراجعه 
کنیــد تــا داروی مناســبی برای 

فصل سرماخوردگی تجویز کند.
 •

۱۱- سرفه هایتان از عمق سینه 
هستند  

ســرماخوردگی ناحیــه ی بینی و 
حلق را درگیر می کند، نه اعماق 
ریه ها را. اگر سرفه هایتان از عمق 
سینه هســتند، احتمال دارد که 
به ذات الریه یا همان سینه پهلو 
مبتال شده باشید. نشانه های این 
بیماری عبارتند از: احساس درد 
در قفســه ی ســینه هنگام نفس 
کشــیدن یا ســرفه کردن، حالت 
تهوع، اســتفراغ یا اسهال. برای 
تشخیص دقیق به پزشک مراجعه 

کنید.
 •

۱2- سرماخوردگی هایتان 
قابل پیش بینی هستند 

اگر می دانید که معمواًل چه زمانی 
از ســال ســرما خواهیــد خورد، 
احتمــااًل دچــار آلرژی هســتید. 
نشانه های آلرژی شباهت زیادی 
بــه ســرماخوردگی دارنــد، مثل 
عطســه و آبریزش شــدید بینی. 
مصــرف آنتــی هیســتامین های 
بدون نسخه می تواند به تسکین 

عالئم آلرژی کمک کند.
•

کلسترول 
نگاه تازه به یک 
کج فهمی قدیمی

به گزارش مرکز کنترل بیماری های 
آمریــکا )CDC( در حــال حاضــر 
از جمعیــت  درصــد  از ۱۶  بیــش 
بــه  متحــده،  ایــاالت  بزرگســال 
کلسترول باالی خون دچار هستند 
و سطح کلســترول ۲۴۰ میلی گرم 
بر دسی لیتر )Mg/dL( دارند. اما 
مقامــات CDC می گویند که حتی 
ســطح mg/dl ۲۰۰ که در آمریکا 
»میزان متعادل« به شــمار می رود 

نیز، خیلی باالست. 
بســیاری از ســازمان هــای درمانی 
آمریکا، تاکید می کنند که باال بودن 
کلسترول، خطر بیماری های قلبی 
را – که دلیل شمار باالیی از مرگ و 
میر در آمریکاست– در افراد افزایش 

می دهد.
اما دکتر الــن کامی می گوید که این 
اظهارنظرهــا، حقیقت کامــل را در 

خود ندارند. او می گوید: 
این مــوارد، که به عنــوان حقیقت 
محــض عنوان می گردنــد، مردم را 
وحشــت زده کرده و باعث می شــود 
آنها بــه مصرف داروهای اســتاتین 

)کاهنده  کلسترول( روی بیاورند. 
اما واقعیت این است که کلسترول، 
یکی از بخش های ضروری بدن شما 
اســت که بــرای مــواردی همچون 
تولید غشای سلولی، هورمون های 
استروئید، ویتامین D و همچنین 
اســیدهای صفراوی به کار می رود؛ 
اسیدهایی که بدن شما برای هضم 

چربی به آنها نیاز دارد. 
او در ادامــه می گویــد: مغز شــما و 
سیستم ایمنی بدن شما، هر دو به 
کلسترول نیاز دارند تا بتوانند خوب 
کار کننــد. هنگامی که یک ســلول 
دچار آسیب می شود، این کلسترول 
اســت که به بازسازی آن کمک می 

کند.
دکتر کامــی که به تازگــی کتابی به 
 The Natural Medicine نــام
Chest را منتشر کرده، می گوید که 
در واقع، تولید افراطی کلســترول، 
پاسخ بدن به التهاب است، و میزان 
اضافــه  این مــاده برای بهبــودی و 
بازســازی ســلول ها بــه کار گرفتــه 

می شود. 
او می گوید: بسیاری از آمریکایی ها 
بر این باور هستند که همه  کلسترول 
خون، بد است. اما این باور نادرستی 
است. او همچنین این باور عمومی 
را، که می گوید خوردن خوراک های 
پر از چربی سطح کلسترول خون را 
باال برده، به مسدود شدن رگ های 
خونی و سرانجام بیماری های قلبی 

می انجامد، غیرعلمی می داند. 
به گفته او، پژوهش های اخیر نشان 
داده اند که هیــچ ارتباطی میان 
خوردن چربی های اشباع شده و ابتال 

به بیماری های قلبی وجود ندارد.
پژوهش هایــی کــه به تازگــی انجام 
شــده، نشــان می دهند که خوردن 
خوراک های پرکلســترول همچون 
تخم مرغ نیــز، با باال بودن ســطح 

کلسترول در خون ارتباطی ندارد. 
تخصصــی  ژورنــال  گــزارش  بــه 
Harvard Heart Letter ایــن باور 
که همه  کلســترول موجود در تخم 
مرغ، به جریان خون و ســرخرگ ها 
وارد می شــود، غیرعلمــی و خرافی 

است. 
در مقالــه ای در ایــن مجلــه آمده 
است: »در مورد بیشتر افراد، تنها 
بخش کوچکی از کلسترول موجود 
در خوراک ها به جریان خون وارد 
مــی شــود. پژوهش هایــی که در 
زمینه  رابطه  بیمــاری های قلبی 
و کلســترول انجام شده نیز، هیچ 
ارتباطی میان مصرف تخم مرغ و 

این بیماری ها پیدا نکرده اند«.
مــورد دیگــری کــه دکتــر کامــی 
مطرح می کنــد، در مورد مفهوم 

»کلسترول باال« است. 
جامعه  بیماری هــای قلبی آمریکا 

)AHA( می گوید هر میزانی باالتر 
از ۲۰۰ میلی گــرم بــر دســی لیتر، 

کلسترول باال به شمار می آید. 
اما دکتــر مری انیــگ متخصص 
Lipid Biochemistry، با این 

درجه بندی مخالف است. 
او در مقاله ای که برای مجله  بنیاد 
Weston A. Price نوشــته، در 

این باره می گوید: 
میلی گــرم  و ۲۴۰  ســطوح ۲۰۰ 
بر دسی لیتر کلســترول در خون، 
کامال طبیعی هســتند و همیشه 
زنــان  مــورد  در  بوده انــد.  هــم 
مســن تر، حتــی ســطوح باالتر از 

۲۴۰ نیز طبیعی به شمار می روند. 
پژوهش ها نشان داده که ارتباطی 
میان کلسترول باال و افزایش عمر 

در این افراد وجود دارد.
اما در مــورد زیان هــای داروهای 
در  کــه   – کلســترول،  کاهنــده  
بــه  صرفــا  مواقــع،  از  بســیاری 
خاطر وحشــت بیمــاران مصرف 
می شــوند- نیــز، پژوهش هایــی 
انجام شــده اســت. دکتــر جیمز 
علــوم  دپارتمــان  از  رایــت  ام. 
پزشکی دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
 Business بــرای  مقالــه ای  در 
کــه  می دهــد  توضیــح   Week

مصرف داروهای ضدکلسترول در 
افــراد ۶۵ ســال و باالتر، گرچه در 
کاهش کلسترول موثر است، اما 
در جلوگیری از بیماری های قلبی 
بی اثر است. مشکالت ماهیچه ای، 
باال رفتن سطح گلوکز )قند( خون 
و آسیب های کبدی، همه در میان 
عوارض ناشی از مصرف این داروها 

هستند.
اما دکتر کامی می گوید بهترین راه 
نگه داشــتن کلســترول در سطح 
مناســب، کاهش میــزان التهاب 
داخلی بدن اســت. ایــن التهاب، 
اغلــب در نتیجــه  رژیــم خوراکی 

غذاهــای  مصــرف  و  نامناســب 
فرآوری شده، رخ می دهد. به گفته 
او، هــر فــردی می تواند بــا به کار 

بستن مواردی همچون:
• پیــروی از یــک رژیــم خوراکی 
مناسب که شــامل میوه و سبزی 

خام باشد
•  انجام تمرینات ورزشی روزانه

•  سیگار نکشیدن
•  مدیریــت اســترس روزانــه در 

زندگی کاری و شخصی
• و ننوشیدن الکل، 

به آن دست یابد.
•
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۳ - استفاده از اسپری های حشره 
کــش در منــزل باعــث ابتــالء به 

سرطان می شود. 
این هم یک باور غلط دیگر اســت 
کــه در بین بســیاری از ما شــایع 
شده است. فراموش نکنیم که در 
صورتــی کــه از این مواد به شــکل 
غلطی استفاده شود باعث می شود 

کــه در اشــخاص مختلــف باعث 
ایجاد مسمویت های مختلف شود. 
اما امکان ابتالء به سرطان به علت 
اســتفاده از ایــن مواد بســیار غیر 

محتمل است.
 •

۴ -  در یک تحقیق انجام شده در 
کشــور آمریکا مشخص شده است 

که ۴۱ درصد مردم تصور می کنند 
کــه در صورتــی کــه بــرای درمان 
سرطان از جراحی استفاده کنند، 
به انتشــار ســرطان در بــدن خود 

کمک کرده اند. 

}<< ادامه در صفحه: 28{
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©Ê«d�« t�U�“Ë— ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰Ëb�

Õd� Ëœ U� ‰Ëb� p�≥≥µ∂
Õd�Ëœ q� t� q�UL�  —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�

Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«

Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q� ≥≥µµ≥≥µµ

ÈœU� ‰Ëb�Áó�Ë ‰Ëb�

r�œ“U� ‰U�-  Á—UL� ≥≥µ∂ t�MAJ�±±ÁU� Èœ  -±≥∏¥ ≤π ÁbFI�– ±¥≤∂ ‡ ± t�u�«˛  -≤∞∞∂t�H�

v��UM� ÈU�Å◊U��—« Ë vÖb�“ ÈU�Å —UN� ‘“u�¬ œu��

v�UI� ÈdN�

t?�?�œ t?� t?� Âu?K?� r?�b?� ÊU�u� —œ
r?K?� ¨È—«œ—u?A?� r?K?� ∫b�Åv� rO�I�
s?O?�u?� ÆÁœ«u?�U� X�d�b� rK� Ë Ê—b�
“« v?J� t� XIOI� —œ ÂuK� ÈbM�ÅrO�I�
vMF� œœdÖ v�d� dA� ÈU�—U��— s�d�“—U�
œd??� Ë Ê“ p??� v??�??�??�e??L?� Ë Ã«Ëœ“«
ÈU?�“U?O?� ÁUÖ Ë „d�A� l�UM� ”U�«d�

Æ ËUH��
«“ �KOU  ÇMOs —Ë�b«œÈ �t �~c—�r¨

«“œË«Ã �L????u???«—Á �U????�q???? �U???—�U????È
�UœÈÅ��?Av? «“ Öq¨ �O?NL?U�v¨ �d?Ë—¨
�As ̈“��U�v Ë �U“Öv �uœÁ «�XÆ �t �Ed¨
��d �u?��U‰ �MMb?ÁÅ«È �vÅ—�b «�U œ—

�Ds? Ë«�FOXÅ�U?È �u�uœ �U?�Ft �U «�s?
�U��?Jt? �e�s Ë �U?œÈ ��g? Ç~u�t? «“
�u?Çt? Äf? �u?Çt?Å�U??È œ—�r? ̈ÅÖU?Á �t?
ÇMb«Ê �MU��t �bÁ Ë �t ÇMb«Ê �HdË‘
�N?d �U? �vÅÖc?—œÆ �V? �UôÈ �A?J?ö 

«��?L?U?�v?¨ «��??B?U?œÈ Ë �F?U?—÷Å�U?È
�d�M?~v? ¬�Ib— �u?œÁ «�X �t? «“œË«Ã œ—
��U—„Å�d�s Ë�t �u�uœ �uœ �U�d �uœÆ
«Ë�Os Ë ¬�d?�s ���tÅ«È �t? ��u«�b ��q?

��Or �u«Ê —« �t �d?�Me‰ ¬—«�g Ë —�UÁ
�d�U�bÆ œ— �bË «�d ÇMOs œ�bÈ �t «“œË«Ã
�v?Å�u«�b? �OU?‰ �Lt? —« —«�X �M?bÆ �d?

��It Ë —��t?Å«È �t �Nr �uœ �Ib�U  ¬Ê
—« �d«�r �vÅ�MbÆ �U‰ «“ «�b„ �KuÁÅ�UÈ
��??K?q?? Ë «��?U??�t??Å«È �t? �~??c??—�r? �U??
«“œË«ÃÅ�U??È Öd??Ë�v?? ̈œ«�A??�??u??�v??¨

��U�d�v Ë �U ��v �U �Ib�r �p �U�t Öq
Ë ��U Æ �d?Çt �U�b �N�d? «“ «�s «�X �t
Ä�?d?�U? Ë œ��?d?�U?�L?U?Ê —ËÈ �O?L?J?X?
ÄU?—„Å�U? �M?AO?M?M?b? Ë �U? �Lb?�~?d? —« œ—

�OU�U�NU ��OMMb �U ��v œ— �d�bË— Ë �OU◊
œ«�A~UÁÅ�U �t �r ����v �ádœ«“�b°

«“ �u?È œ�~?d?? —Ë�b? �d?“�b?�U?ô—È
�u�uœ ̈Å���t �U�Bv «“ �dœ«�X �Bd·
Öd??«�v?? «�X?? �t? «�M??�??U??— œ— �d??�O??X?
�d“�b«�LUÊ �t �u—  �d ¬�ât �u«�X �t
«Ë �b�Ob¨ �Luœ ÄOb« �dœÁ «�XÆ �t ��l¨

�L�d?�s �ö�OX? œ— �d�u—œ �U �O?U“�UÈ
¬�U?Ê Ë�u?œ œ«—œ «�U? —�j? «�s? Äb?�b?Á �t??
«“œË«Ã �r œ— ��r «Ë�Os —Ë«�j? Ë �~UÁÅ�U
�t «“œË«Ã �Ku‰ ÄOb« �vÅ�MbÆ

«�s �I?b�t?¨ �uœ ÇJO?bÁÅ«È Öc—« «“
«�HU�U�v «�X �t «“ «—��U◊ �U�Hv «��U�NU

Öd��t �U ��Uzq «��BUœÈ Ë «��LU�v Ë �U
—�r?? «“œË«Ã œ— �U?‰ �J??d?«— «�X??Æ «�U?
«“œË«Ã œ— �I?OI?X? �p ��?�?t? �O�?X?Æ
«“œË«Ã �O?uÁ œ—��?v «�X? �t �U?�NU? œ—

�U?“ Ë �U?— —�b? Ë �J?u?�s?? �d?«— œ«��?t?¨Å
�d«��UÂ �t «�s �U�MbÖv —�ObÁ «�X �t

�LUÂ ��d�OU  Ë œ«��tÅ�UÈ �uœ —« ���Ku—
�Mb? Ë «“ ¬Ê �Nd?Á ��dœÆ «�s? —Ë�b «���?t «“
—«ÁÅ�UÈ ��HUË�v �vÅÖc—œÆ �Nr ¬Ê «�X
�t? �t? �L?U?Ê ��??s? ¬�U?“�s? «�ö?�u?Ê

�vÅ—�Or∫
�Kr “�bÖv

«�U ¬�U �t —«��v œ— �MU— ��KOm Ë �Au�o
�d«È «“œË«Ã¨ �NU?— Å�UÈ ô“Â¨ ¬�u“�NU
Ë �r ÇMOs Ç~u�~v �d�u—œ �U �AJö 
�OdÄOgÅ�OMv �bÁ «“ ��q «�b�AObÁ �bÁ
«�Xø

s�b�«Ë tDK� “« v�U�— ̈  ”U�� t�c�
U?� d?N� `D� “« ÊU�«u� Êœd� lL� U� Ë
n�dF� ÈU�“UO� t� «— œu� ÈU� Á“«b�« tÇ
Áœ«œ d?�ÅÈœd?�—U?� v?�U?�Å‘“u�¬ Ë Áb�
Ëœ t?�U?� p?� Ã«Ëœ“« ¨XIOI� —œ ÆX�«
tâ�¬ È—U~�« ÁœU� Ë vN�u� v� ̈ X�« d�
ÂËœ —œ “« ÃËd?� È«d?� «— Á«— b?� t?�?H?Ö
 ö?J?A?� “« v?�u��« U� Ë bM�Åv� ÁœU�¬
@M�d� r� Ë œUB��« ÈË— gOÄ «— b�b�

Æœ—«cÖÅv� tF�U�
���t �DL�s œ— «�s �OUÊ �t «“œË«Ã

�t? —Ë«Ã Ë �L?t? ÖO??d?È Ë �U?“�U?�b?�v?
¬�u?“‘ �N?U??— Å�U?È “�b?Öv? �t?? «�d?«œ

�U�Ft? �t Ë�óÁ �u«�U?Ê «�XÆ œ— �IOIX?
��OU—È «“ �AJö?  �U�u«œÖv �t —��t

Ö�?�?d?œÁÅ«È «“ �F?U?—{N?U?¨ «��?ö?�U?  Ë
�AJö  ÄO?âObÁ œ�~dÈ —« œ— �U?�Ft �t
Ë�uœ �v?Å¬Ë—œ �t �UÄ�?�~v? Ë �bÂ Ë�u?œ
�U�U‰ Ë«{�v �d«È ¬�u“‘ �d�v ÖdœœÆ
«—��?U◊ «��?U�v? ̈�Nr?Å�d�s? �NU?—  �Ad?

�b?�b «�X? �t �L?uœ �u?œ —« «“ œ��~?UÁ
�O?U?�v? �U?�F??t? �U? “�b?Öv? ��?B?v?

«��UÊÅ�U œ—�d�v ÖOdœÆ
œ��d �A?d  “�U�v —Ë«�AM?U” �MU�t

��I?OI?v �t? œ— �LOs? �u—œ «��?UÂ œ«œÁ
�vÅ¬Ë—œ∫ œ— �p? �Lu?�t ¬�U—È ≥∞ �H?d «“
œ��d«Ê �u�u?«Ê Ë �u«Ê œ— �MOs ±∂ �U

≤∑ �U??‰ �t? �u??— �B?U??œ�v? «��??�?U??»
�bÁÅ«�bÆ ��U�Z ÄóË�g �AUÊ �vÅœ�b �t

�OA�d «�d«œ œ— «�s ÄóË�g ̈¬�UœÖv �U�v
�d«È «“œË«Ã �b«��t Ë �KX �Nr ¬Ê —« �bÂ
¬�u“‘ �U�v �vÅœ«�MbÆ «��d œ«���tÅ�UÈ

œ��d«Ê «“ �U?�u«œÁÅ�U ��V �b?Á «�XÆ
Ë«�b�s Ë �áf œË��?UÊ¨ �OA�d�s �Nr
—« œ— ¬�u??“‘ œ«��?t??Å«�b?Æ �F??K?L??O?s??¨Å
�AUË—«Ê Ë �b�d«Ê �Nr �L�dÈ —« «“ «�s
�Ed? �t �uœ «��B?U’ œ«œÁÅ«�bÆ �U Ë�u?œ
«�L?O??X? ��?U??»Å�U?È œ—�v?? œ— �E?U?Â
¬�u?“�v?? «�d?«Ê¨ �M?N??U? �F?b??«œ �L?v? «“

��?U»Å�U?È œ—�v œ— �I?U�l? Öu?�UÖu?Ê
��BOKv �t ¬Ê Ädœ«��tÅ«�bÆ

�U—�dœ �b “Ë�NU Ë �U�u«œÁÅ�U �FKu‰
�U�u?«�v ¬�N?U œ— �q? ��Q�t? «�X¨ Å�b?�s

�F??M?v?? �t?? ¬�N??U? �U??�b?? �N??U?— Å�U??È
�BLOrÅÖOdÈ �d�u—œ Ë «�b«Â œ— œ—«“�b 

��?�?M?bÆ «�M?~?u?�t? �L?�?d«Ê �U? œ—ÖO?d?
«�~u?�UÈ «—��U�v? �v �U�q ��?�Mb �U?

�AJ?qÅ�U?�AUÊ œ— “�O?Mt? �Bb? œ— �d«�d
�Q�Od «�XÆ �dÇt? «�s �AJqÅ�U �b�b�d

�U�b «��LU‰ �dËÄU�v “�bÖv �Oe �OA�d
«�X?Æ Ë «�MJ?t Ë�u?œ «��ö?· �t? �uœÈ

�uœ ��Q�t �O�X �KJt Ë«�Mg �L�d«Ê
�t «��ö?· «�LOX œ«—œÆ �MU?�d«�s �ö‚
ÄOU�b ��?�IOr �NU— Å�UÈ �U?��MbÁ �q
«��?ö??· «�X?Æ œ— �N??U?�X? �L??�?d??«Ê

��Lu�tÅ«È «“ «�~u�UÈ «—��?U�v —« �OUÊ
�uœ �d�d«— �v?Å�MMb Ë —��U—�UÈ �A?Jq

¬�d?�s �d?�U?Î «�d«È �L?UÊ «�~?u?�U�M?b?Æ
«�~u�UÈ «—��U?�v �U�Mb «�eË«¨ �d“�g Ë
�u�l «�eË«Æ

�J??v? «“ �d??�B??q??Å�U?È �K??O??b?È
�NU— Å�UÈ “�bÖv ̈�NU— Å�UÈ «—��U�v
«�XÆ �J�X? œ— �d�d«—È «—��U◊ Ë �bÂ
¬ÖU�v ���X �t ¬Ê «“ —«�ZÅ�d�s �AJö�v
«�X?? �t? Ë�u??œ œ«—œÆ ÄO?~??O??d?ÈÅ�U??È
—Ë«�AM?U�v? �AUÊ �v?Åœ�b∫ ∂∞ œ—�b?
�AJ?ö ¨ �U�v? «“ «—��U◊ �U?�h «�XÆ
�MU�t �Ed �p �AUË— «“œË«Ã �b«�q �Bn

�Lt «“œË«ÃÅ�UÈ �U�u�o �t �U�d «—��?U◊
�U?�h?? «��?U?œ �b??ÁÅ«�b?Æ «—��?U??◊ �R?�d??
�d?«�U?” �MU?�X? «�b?�A?tÅ�U?¨Å ¬—“Ë�U?¨
«�~O?eÁÅ�U? Ë «��U�X? «�XÆ «�d«œÈ �t?
«��??U??�U?  �K??�??v?? �U?Ê —« «�J??U??— �U??
�dË �vÅ�A?U�Mb �u�o? �t �d�d«—È «—��U◊
�R?�d �O?��?Mb? Ë �dÖe? —«�D?t œË��?U�t? Ë

�LOLU�t —« �An ��u«�Mb �dœÆ
�Q�Ob �bÊ �U �Q�Ob? �dœÊ¨Å ��U�g �U

��U�g �bÊ¨Å Äc�d��?t �bÊ �U Äc�d��s
�u«œ «Ë�Ot «�s «—��U◊ «�XÆ

œ— Ë«�l «�s ≥ �U�q �u?�V «��U”
�e  �H?f¨Å ¬—«�g Ë �U?�g �M?gÅ�UÈ
—Ë�v? Ë �d?�g? —��?U?— �v?Å�u?œÆ œ��?d?
“�U�v �Q�O?b —« �LU�q �t «�s �U?Ë— �vÅœ«�b
�t? �d �d?�p “�b?Öv? ¬�ât? —« «��U?”
�vÅ�Mb �t “�UÊ �vÅ¬Ë—œÆ ��U�g �U �Q�Ob
�H?UË  œ«—œÆ ��?U?�g �M?d? ÖH?XÅËÖu? �U?

�d�p “�bÖv «�X �t �bËÊ �JKn ̈�f
�LOL?U�t —« �t �d· �I?U�q �M�Iq? �MbÆ

Äc?�d?‘ �F?M?v? œË�X? œ«��?s �d?�p?
“�bÖv? �bËÊ �Ob Ë �d?◊¨ �LU�~u?�t �t
��XÆ �Q�Ob Ë ��U�g �d œË �M�t —��U—È
œ«—œ Ë ô“�t? ¬Ê «��??U?œ �U??œ«  —��?U?—È

�U’ «�X œ— �U�v �t Äc�d‘¨ �GOOdÈ
�NUœ�s œ— œ�bÖUÁ �dœ «�XÆ

«�s �AU?Ë— �t �Iq «“ �Jv «“ «��?Uœ«Ê
�u?œ �vÅÖu?�b∫ “��?U?�d�s? �O?U��?v �t?

«��UÊ �vÅ�u«�b œ— �Ld �uœ œ«��t �U�b
«�s? «�X? �t?? «“ «�d?«“ «��?U?�U?  �u?œ
�Nd«�bÆ —«�XÅ�d�s �U— œ�OU «�s «�X �t
¬�â?t ��?�O?r �U?�Or? Ë ¬�ât? —« «��U?”

�vÅ�M?Or? �AUÊ œ�O?r Ë œ�u«—�d?�s �U?—
œ�O??U?? «�s??? «�X?? �t?? ¬�â??t?? œ�~???d??«Ê
�vÅ�u«�Mb¨ �U�OrÆ

ËÈ �U «�U—Á �t? ��IOo œË —Ë«�AM?U”
�AN?u— «��?MU?œ �vÅ�Mb? �t �A?UÊ œ«œÊ

«��?U” Ë œ— �E?d? Öd?��s? “�U?�v �d?«È
ÖHXÅËÖu �U �Jb�~d ̈Öu‘ œ«œÊ ̈��U�g
Ë �L?�O?b Ë �A?u�o? �J?b�~?d «“ —Ë�N?UÈ
�N�?uœ �p? —«�Dt? ���M?bÆ ��?�Mb? “œÊ¨

�L?U�M?b�U?“È¨ �Lb?�v¨ Öu?‘ œ«œÊ «“
�O?u??ÁÅ�U?È «�d??«“ ��?�??X? �b??ËÊ �ö?Â
���M?bÆ “�MX �dœÊ¨ �c«È �u?—œ �ö�t
œ�~dÈ —« œ—�X �dœÊ¨Å �b�t œ«œÊ ̈Öq
œ«œÊ ̈�u�v �Nd�U�v Ë �b—œ«�v �Lt «“

�A?U?�t??Å�U?È «�d?«“ ��?�?X? Ë «“ —«ÁÅ�U??È
«�e«�g? �Fb? ���?X �p? —«�Dt? «�XÆ œ—

�u?—œ �p “Ê¨ �d?· “œÊ¨ Öq? �d?�bÊ¨
�M??b?�b??Ê ̈Öu?‘ �d??œÊ ̈�b?—œ«�v?? «“
“�L?U? ¨ œ—œœ‰ �d?œÊ Ë ÖH�?s? �K?L?t?
œË��?X? œ«—Â «“ �N?U?— Å�U?È �dœ«Ê �t?

�LU— ¬�bÁ ̈Å�LâMOs �Fd�n �dœÊ «“ �U—
Ë �NU—  �d?œ¨ �b—œ«�v «“ �U—�U?È ��v
�uÇp ̈�b�t œ«œÊ Ë ÖH�s œË��X œ«—Â
«“ �NU— Å�UÈ “�UÊ �UÂ �dœÁ �bÁÆ

��?I?O?I?v? �t? ��?X? �M?u?«Ê —«�D?t?
�O?u?ÁÅ�U?È «�d?«“ ��?�?X? �t? �L?�??d? �U?
Ë�ó?Öv?Å�U?È ��?B?v? Ë œ�u?Öd?«�O??p?

�U�u«œÁ «��UÂ �bÁ �t «�s ��U�Z —�Ob �t
“�U?Ê �OA?�?d «“ �O?u?ÁÅ�UÈ «�d?«“ ��?�X?
���X �t �dœ«Ê «��HUœÁ �vÅ�MMb Ë �d œË

�O?uÁ �ö?�v? Ë �Od?�ö?�v —« �O?A�?d? «“
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©Ê«d�« t�U�“Ë— ÈUN�bM�“UO� ® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë ‰Ëb�

Õd� Ëœ U� ‰Ëb� p�≥≥µ∂
Õd�Ëœ q� t� q�UL�  —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�

Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«

Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q� ≥≥µµ≥≥µµ

ÈœU� ‰Ëb�Áó�Ë ‰Ëb�

r�œ“U� ‰U�-  Á—UL� ≥≥µ∂ t�MAJ�±±ÁU� Èœ  -±≥∏¥ ≤π ÁbFI�– ±¥≤∂ ‡ ± t�u�«˛  -≤∞∞∂t�H�

v��UM� ÈU�Å◊U��—« Ë vÖb�“ ÈU�Å —UN� ‘“u�¬ œu��

v�UI� ÈdN�

t?�?�œ t?� t?� Âu?K?� r?�b?� ÊU�u� —œ
r?K?� ¨È—«œ—u?A?� r?K?� ∫b�Åv� rO�I�
s?O?�u?� ÆÁœ«u?�U� X�d�b� rK� Ë Ê—b�
“« v?J� t� XIOI� —œ ÂuK� ÈbM�ÅrO�I�
vMF� œœdÖ v�d� dA� ÈU�—U��— s�d�“—U�
œd??� Ë Ê“ p??� v??�??�??�e??L?� Ë Ã«Ëœ“«
ÈU?�“U?O?� ÁUÖ Ë „d�A� l�UM� ”U�«d�

Æ ËUH��
«“ �KOU  ÇMOs —Ë�b«œÈ �t �~c—�r¨

«“œË«Ã �L????u???«—Á �U????�q???? �U???—�U????È
�UœÈÅ��?Av? «“ Öq¨ �O?NL?U�v¨ �d?Ë—¨
�As ̈“��U�v Ë �U“Öv �uœÁ «�XÆ �t �Ed¨
��d �u?��U‰ �MMb?ÁÅ«È �vÅ—�b «�U œ—

�Ds? Ë«�FOXÅ�U?È �u�uœ �U?�Ft �U «�s?
�U��?Jt? �e�s Ë �U?œÈ ��g? Ç~u�t? «“
�u?Çt? Äf? �u?Çt?Å�U??È œ—�r? ̈ÅÖU?Á �t?
ÇMb«Ê �MU��t �bÁ Ë �t ÇMb«Ê �HdË‘
�N?d �U? �vÅÖc?—œÆ �V? �UôÈ �A?J?ö 

«��?L?U?�v?¨ «��??B?U?œÈ Ë �F?U?—÷Å�U?È
�d�M?~v? ¬�Ib— �u?œÁ «�X �t? «“œË«Ã œ—
��U—„Å�d�s Ë�t �u�uœ �uœ �U�d �uœÆ
«Ë�Os Ë ¬�d?�s ���tÅ«È �t? ��u«�b ��q?

��Or �u«Ê —« �t �d?�Me‰ ¬—«�g Ë —�UÁ
�d�U�bÆ œ— �bË «�d ÇMOs œ�bÈ �t «“œË«Ã
�v?Å�u«�b? �OU?‰ �Lt? —« —«�X �M?bÆ �d?

��It Ë —��t?Å«È �t �Nr �uœ �Ib�U  ¬Ê
—« �d«�r �vÅ�MbÆ �U‰ «“ «�b„ �KuÁÅ�UÈ
��??K?q?? Ë «��?U??�t??Å«È �t? �~??c??—�r? �U??
«“œË«ÃÅ�U??È Öd??Ë�v?? ̈œ«�A??�??u??�v??¨

��U�d�v Ë �U ��v �U �Ib�r �p �U�t Öq
Ë ��U Æ �d?Çt �U�b �N�d? «“ «�s «�X �t
Ä�?d?�U? Ë œ��?d?�U?�L?U?Ê —ËÈ �O?L?J?X?
ÄU?—„Å�U? �M?AO?M?M?b? Ë �U? �Lb?�~?d? —« œ—

�OU�U�NU ��OMMb �U ��v œ— �d�bË— Ë �OU◊
œ«�A~UÁÅ�U �t �r ����v �ádœ«“�b°

«“ �u?È œ�~?d?? —Ë�b? �d?“�b?�U?ô—È
�u�uœ ̈Å���t �U�Bv «“ �dœ«�X �Bd·
Öd??«�v?? «�X?? �t? «�M??�??U??— œ— �d??�O??X?
�d“�b«�LUÊ �t �u—  �d ¬�ât �u«�X �t
«Ë �b�Ob¨ �Luœ ÄOb« �dœÁ «�XÆ �t ��l¨

�L�d?�s �ö�OX? œ— �d�u—œ �U �O?U“�UÈ
¬�U?Ê Ë�u?œ œ«—œ «�U? —�j? «�s? Äb?�b?Á �t??
«“œË«Ã �r œ— ��r «Ë�Os —Ë«�j? Ë �~UÁÅ�U
�t «“œË«Ã �Ku‰ ÄOb« �vÅ�MbÆ

«�s �I?b�t?¨ �uœ ÇJO?bÁÅ«È Öc—« «“
«�HU�U�v «�X �t «“ «—��U◊ �U�Hv «��U�NU

Öd��t �U ��Uzq «��BUœÈ Ë «��LU�v Ë �U
—�r?? «“œË«Ã œ— �U?‰ �J??d?«— «�X??Æ «�U?
«“œË«Ã œ— �I?OI?X? �p ��?�?t? �O�?X?Æ
«“œË«Ã �O?uÁ œ—��?v «�X? �t �U?�NU? œ—

�U?“ Ë �U?— —�b? Ë �J?u?�s?? �d?«— œ«��?t?¨Å
�d«��UÂ �t «�s �U�MbÖv —�ObÁ «�X �t

�LUÂ ��d�OU  Ë œ«��tÅ�UÈ �uœ —« ���Ku—
�Mb? Ë «“ ¬Ê �Nd?Á ��dœÆ «�s? —Ë�b «���?t «“
—«ÁÅ�UÈ ��HUË�v �vÅÖc—œÆ �Nr ¬Ê «�X
�t? �t? �L?U?Ê ��??s? ¬�U?“�s? «�ö?�u?Ê

�vÅ—�Or∫
�Kr “�bÖv

«�U ¬�U �t —«��v œ— �MU— ��KOm Ë �Au�o
�d«È «“œË«Ã¨ �NU?— Å�UÈ ô“Â¨ ¬�u“�NU
Ë �r ÇMOs Ç~u�~v �d�u—œ �U �AJö 
�OdÄOgÅ�OMv �bÁ «“ ��q «�b�AObÁ �bÁ
«�Xø

s�b�«Ë tDK� “« v�U�— ̈  ”U�� t�c�
U?� d?N� `D� “« ÊU�«u� Êœd� lL� U� Ë
n�dF� ÈU�“UO� t� «— œu� ÈU� Á“«b�« tÇ
Áœ«œ d?�ÅÈœd?�—U?� v?�U?�Å‘“u�¬ Ë Áb�
Ëœ t?�U?� p?� Ã«Ëœ“« ¨XIOI� —œ ÆX�«
tâ�¬ È—U~�« ÁœU� Ë vN�u� v� ̈ X�« d�
ÂËœ —œ “« ÃËd?� È«d?� «— Á«— b?� t?�?H?Ö
 ö?J?A?� “« v?�u��« U� Ë bM�Åv� ÁœU�¬
@M�d� r� Ë œUB��« ÈË— gOÄ «— b�b�

Æœ—«cÖÅv� tF�U�
���t �DL�s œ— «�s �OUÊ �t «“œË«Ã

�t? —Ë«Ã Ë �L?t? ÖO??d?È Ë �U?“�U?�b?�v?
¬�u?“‘ �N?U??— Å�U?È “�b?Öv? �t?? «�d?«œ

�U�Ft? �t Ë�óÁ �u«�U?Ê «�XÆ œ— �IOIX?
��OU—È «“ �AJö?  �U�u«œÖv �t —��t

Ö�?�?d?œÁÅ«È «“ �F?U?—{N?U?¨ «��?ö?�U?  Ë
�AJö  ÄO?âObÁ œ�~dÈ —« œ— �U?�Ft �t
Ë�uœ �v?Å¬Ë—œ �t �UÄ�?�~v? Ë �bÂ Ë�u?œ
�U�U‰ Ë«{�v �d«È ¬�u“‘ �d�v ÖdœœÆ
«—��?U◊ «��?U�v? ̈�Nr?Å�d�s? �NU?—  �Ad?

�b?�b «�X? �t �L?uœ �u?œ —« «“ œ��~?UÁ
�O?U?�v? �U?�F??t? �U? “�b?Öv? ��?B?v?

«��UÊÅ�U œ—�d�v ÖOdœÆ
œ��d �A?d  “�U�v —Ë«�AM?U” �MU�t

��I?OI?v �t? œ— �LOs? �u—œ «��?UÂ œ«œÁ
�vÅ¬Ë—œ∫ œ— �p? �Lu?�t ¬�U—È ≥∞ �H?d «“
œ��d«Ê �u�u?«Ê Ë �u«Ê œ— �MOs ±∂ �U

≤∑ �U??‰ �t? �u??— �B?U??œ�v? «��??�?U??»
�bÁÅ«�bÆ ��U�Z ÄóË�g �AUÊ �vÅœ�b �t

�OA�d «�d«œ œ— «�s ÄóË�g ̈¬�UœÖv �U�v
�d«È «“œË«Ã �b«��t Ë �KX �Nr ¬Ê —« �bÂ
¬�u“‘ �U�v �vÅœ«�MbÆ «��d œ«���tÅ�UÈ

œ��d«Ê «“ �U?�u«œÁÅ�U ��V �b?Á «�XÆ
Ë«�b�s Ë �áf œË��?UÊ¨ �OA�d�s �Nr
—« œ— ¬�u??“‘ œ«��?t??Å«�b?Æ �F??K?L??O?s??¨Å
�AUË—«Ê Ë �b�d«Ê �Nr �L�dÈ —« «“ «�s
�Ed? �t �uœ «��B?U’ œ«œÁÅ«�bÆ �U Ë�u?œ
«�L?O??X? ��?U??»Å�U?È œ—�v?? œ— �E?U?Â
¬�u?“�v?? «�d?«Ê¨ �M?N??U? �F?b??«œ �L?v? «“

��?U»Å�U?È œ—�v œ— �I?U�l? Öu?�UÖu?Ê
��BOKv �t ¬Ê Ädœ«��tÅ«�bÆ

�U—�dœ �b “Ë�NU Ë �U�u«œÁÅ�U �FKu‰
�U�u?«�v ¬�N?U œ— �q? ��Q�t? «�X¨ Å�b?�s

�F??M?v?? �t?? ¬�N??U? �U??�b?? �N??U?— Å�U??È
�BLOrÅÖOdÈ �d�u—œ Ë «�b«Â œ— œ—«“�b 

��?�?M?bÆ «�M?~?u?�t? �L?�?d«Ê �U? œ—ÖO?d?
«�~u?�UÈ «—��U�v? �v �U�q ��?�Mb �U?

�AJ?qÅ�U?�AUÊ œ— “�O?Mt? �Bb? œ— �d«�d
�Q�Od «�XÆ �dÇt? «�s �AJqÅ�U �b�b�d

�U�b «��LU‰ �dËÄU�v “�bÖv �Oe �OA�d
«�X?Æ Ë «�MJ?t Ë�u?œ «��ö?· �t? �uœÈ

�uœ ��Q�t �O�X �KJt Ë«�Mg �L�d«Ê
�t «��ö?· «�LOX œ«—œÆ �MU?�d«�s �ö‚
ÄOU�b ��?�IOr �NU— Å�UÈ �U?��MbÁ �q
«��?ö??· «�X?Æ œ— �N??U?�X? �L??�?d??«Ê

��Lu�tÅ«È «“ «�~u�UÈ «—��?U�v —« �OUÊ
�uœ �d�d«— �v?Å�MMb Ë —��U—�UÈ �A?Jq

¬�d?�s �d?�U?Î «�d«È �L?UÊ «�~?u?�U�M?b?Æ
«�~u�UÈ «—��U?�v �U�Mb «�eË«¨ �d“�g Ë
�u�l «�eË«Æ

�J??v? «“ �d??�B??q??Å�U?È �K??O??b?È
�NU— Å�UÈ “�bÖv ̈�NU— Å�UÈ «—��U�v
«�XÆ �J�X? œ— �d�d«—È «—��U◊ Ë �bÂ
¬ÖU�v ���X �t ¬Ê «“ —«�ZÅ�d�s �AJö�v
«�X?? �t? Ë�u??œ œ«—œÆ ÄO?~??O??d?ÈÅ�U??È
—Ë«�AM?U�v? �AUÊ �v?Åœ�b∫ ∂∞ œ—�b?
�AJ?ö ¨ �U�v? «“ «—��U◊ �U?�h «�XÆ
�MU�t �Ed �p �AUË— «“œË«Ã �b«�q �Bn

�Lt «“œË«ÃÅ�UÈ �U�u�o �t �U�d «—��?U◊
�U?�h?? «��?U?œ �b??ÁÅ«�b?Æ «—��?U??◊ �R?�d??
�d?«�U?” �MU?�X? «�b?�A?tÅ�U?¨Å ¬—“Ë�U?¨
«�~O?eÁÅ�U? Ë «��U�X? «�XÆ «�d«œÈ �t?
«��??U??�U?  �K??�??v?? �U?Ê —« «�J??U??— �U??
�dË �vÅ�A?U�Mb �u�o? �t �d�d«—È «—��U◊
�R?�d �O?��?Mb? Ë �dÖe? —«�D?t œË��?U�t? Ë

�LOLU�t —« �An ��u«�Mb �dœÆ
�Q�Ob �bÊ �U �Q�Ob? �dœÊ¨Å ��U�g �U

��U�g �bÊ¨Å Äc�d��?t �bÊ �U Äc�d��s
�u«œ «Ë�Ot «�s «—��U◊ «�XÆ

œ— Ë«�l «�s ≥ �U�q �u?�V «��U”
�e  �H?f¨Å ¬—«�g Ë �U?�g �M?gÅ�UÈ
—Ë�v? Ë �d?�g? —��?U?— �v?Å�u?œÆ œ��?d?
“�U�v �Q�O?b —« �LU�q �t «�s �U?Ë— �vÅœ«�b
�t? �d �d?�p “�b?Öv? ¬�ât? —« «��U?”
�vÅ�Mb �t “�UÊ �vÅ¬Ë—œÆ ��U�g �U �Q�Ob
�H?UË  œ«—œÆ ��?U?�g �M?d? ÖH?XÅËÖu? �U?

�d�p “�bÖv «�X �t �bËÊ �JKn ̈�f
�LOL?U�t —« �t �d· �I?U�q �M�Iq? �MbÆ

Äc?�d?‘ �F?M?v? œË�X? œ«��?s �d?�p?
“�bÖv? �bËÊ �Ob Ë �d?◊¨ �LU�~u?�t �t
��XÆ �Q�Ob Ë ��U�g �d œË �M�t —��U—È
œ«—œ Ë ô“�t? ¬Ê «��??U?œ �U??œ«  —��?U?—È

�U’ «�X œ— �U�v �t Äc�d‘¨ �GOOdÈ
�NUœ�s œ— œ�bÖUÁ �dœ «�XÆ

«�s �AU?Ë— �t �Iq «“ �Jv «“ «��?Uœ«Ê
�u?œ �vÅÖu?�b∫ “��?U?�d�s? �O?U��?v �t?

«��UÊ �vÅ�u«�b œ— �Ld �uœ œ«��t �U�b
«�s? «�X? �t?? «“ «�d?«“ «��?U?�U?  �u?œ
�Nd«�bÆ —«�XÅ�d�s �U— œ�OU «�s «�X �t
¬�â?t ��?�O?r �U?�Or? Ë ¬�ât? —« «��U?”

�vÅ�M?Or? �AUÊ œ�O?r Ë œ�u«—�d?�s �U?—
œ�O??U?? «�s??? «�X?? �t?? ¬�â??t?? œ�~???d??«Ê
�vÅ�u«�Mb¨ �U�OrÆ

ËÈ �U «�U—Á �t? ��IOo œË —Ë«�AM?U”
�AN?u— «��?MU?œ �vÅ�Mb? �t �A?UÊ œ«œÊ

«��?U” Ë œ— �E?d? Öd?��s? “�U?�v �d?«È
ÖHXÅËÖu �U �Jb�~d ̈Öu‘ œ«œÊ ̈��U�g
Ë �L?�O?b Ë �A?u�o? �J?b�~?d «“ —Ë�N?UÈ
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HARD

اعداد طالیی سالمت در شبانه روز 
نکات ســاده ای وجود دارد که با رعایت آنها ســالمت بدن شما حفظ می شود از جمله اینکه برای حفظ سالمت 
بدن الزم است روزانه ۶دقیقه تمرکز و آرامش داشته باشید و ۲ ساعت قبل از خواب از تلفن همراه استفاده نکنید:

•
بســیاری   -  ۱

می کننــد  تصــور 
از  اســتفاده  کــه 

کبابــی  به گوشــت 
جای گوشت سرخ شده در روغن 
شــانس ابتال به سرطان را کاهش 
می دهد. علت این تصور غلط این 
اســت که بســیاری فکــر می کنند 
در زمانــی کــه گوشــت در روغــن 
ســرخ می شــود موادی در آن آزاد 
می شود که سرطان زا هستند، اما 
در صورت کباب کردن گوشــت با 
حــرارت و عدم اســتفاده از روغن 
مواد سرطان زا در گوشت به وجود 

نخواهد آمد. 
این باور غلط است. 

بر اســاس مطالعات انجام شده به 
روی گوشت های کبابی مشخص 

کــه  اســت  شــده 
گوشت هایی که در معرض حرارت 
قــرار می گیرند مــاده ای بــه نام ” 
heterocyclic amines ” تولید 

می کنند که سرطان زا است. 
توصیه کارشناسان استفاده کمتر 
از انواع گوشت قرمز و رعایت رژیم 

متناسب غذایی است.
 •

۲ -مــردم تصــور می کننــد کــه 
بــا اســتفاده هــر روزه از کرم های 
ضدآفتــاب می تواننــد از ابتــالء به 
سرطان پوســت جلوگیری کنند. 
ایــن بــاور به ایــن دلیل اســت که 
عده ای ایــن گونه فکر می کنند که 
این کرم ها نوعی از حفاظت را برای 

ن هــا  آ
در برابــر نــور آفتــاب ایجاد 

می کنند. 
در عیــن حــال حقیقــت در مورد 
ســرطان پوســت ایــن اســت ،که 
آســیب هایی کــه منجر بــه ابتالء 
به ســرطان پوســت می شــود، در 
الیه هــای عمقــی پوســت ایجــاد 

می شود. 
مــورد  در  کارشناســان  توصیــه 
جلوگیری از ســرطان پوســت این 
است که سعی کنیم از فعالیت در 
نور مستقیم آفتاب پرهیز کنیم، از 
پیراهن های آســتین دار استفاده 
کنیم، از کاله و عینک آفتابی بهره 
ببریم و بــه اندازه مناســب از کرم 

ضدآفتاب استفاده کنیم.
• 

7باور اشتباه درباره سرطان!
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بر اساس گزارش های منتشر شده 
در رســانه های داخلــی، اینطور به 
نظر می رسد که دستگاه اطالعات 
و امنیت و جناحیــن نظام تالش 
می کنند بین خودشــان و مرجان 
شیخ االسالمی  خط کشی کرده و به 
اشکال گوناگون او را به اپوزیسیون 

وصل کنند!

موجود چندزیستان!
در همیــن رابطــه روزنامــه جوان 
وابســته بــه ســپاه، ۱۸ اســفند، 
در مــورد مرجان شیخ االســالمی 
می  نویســد: »نگاهــی بــه ســابقه 
ایــن زن، دگردیســی و  سیاســی 
»چندزیســت بــودن« ایــن زن را 
نشــان می دهد، به همین نسبت 
هم تصاویر متفاوت و متضادی از 
او در فضای مجازی موجود است، 
با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو 
و بعــد بــدون حجاب در خــارج از 

کشور.«
ایــن روزنامه اشــاره ای بــه ارتباط 

او و دیگر متهمان پرونده با ســپاه 
نمی کند اما روی ســابقه همکاری 
او با حــزب اصالح طلــب »جبهه 
مشــارکت ایران اســالمی« دست 

می گذارد. 
جوان در ادامه نوشــته »او اکنون 
همســر مهــدی خلجــی کارمنــد 
انســتیتو  مطالعاتــی  مؤسســه 
واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی است« 
و تاکیــد می کنــد، »نکتــه جالب 
توجــه آنکه روشــن نیســت درون 
گروه هــای اپوزیســیون چــه خبر 
است و چه اختالفاتی بروز کرده که 
این اطالعات به بیــرون درز کرده 

است«! 
»جوان« توضیح نمی دهد که این 
نــکات و این دو نفر چــه ربطی به 
اپوزیســیون و مخالفان جمهوری 

اسالمی دارند!
در  روزنامــه  ایــن  همچنیــن 
»افشــاگری« خــود به ایــن نکته 
مهــم اشــاره نمی کند کــه مرجان 

شیخ االسالمی از رانتی که در دولت 
احمدی نژاد در اختیار او قرار گرفت 
توانست از طریق شرکت هایی که 
به نام وی بود با سپاه قراردادهای 
نــان و آبدار ببندد. او از این روابط 
چنان پولدار شد که گفته می شود 

در ترکیه کانال تلویزیونی خرید.

تالش مذبوحانه برای 
پیوند زدن اختالسگران و 
کالهبرداران با اپوزیسیون

روزنامــه اعتماد که مدیرمســئول 
نماینــده  حضرتــی  الیــاس  آن 
مجلس شــورای اســالمی و عضو 
صاحــب  امیــد«،  »فراکســیون 
رســتوران »ماهی ســفید« و قائم 
مقام »حزب  اعتماد ملی« است، 
روز شنبه ۱۸ اسفند، در مواضعی 
شــبیه روزنامــه »جــوان« تالش 
کرد که برچســب اپوزیســیون به 
مرجان شیخ االســالمی بزند! چرا 
کــه روزنامــه الیــاس حضرتی که 
خود سردار ســپاه است نمی تواند 

بــه نقــش »بــرادران قاچاقچــی« 
از  بپــردازد؛  پرونــده  ایــن  در 
ســوی دیگــر، خود مدیرمســئول 
»اعتمــاد« درگیر مســائل مالی و 
زد و بندهای اقتصادی است؛ پس 
روی مفتخواری هــا و رانت هــا نیز 

نمی تواند مانور بدهد.
بر همین اســاس، »اعتمــاد« در 
گزارش خود تــالش کرده مرجان 
شیخ االســالمی را کــه ســابقه اش 
کامال مشخص اســت، بی ربط با 
اصالح طلبــان قلمداد کنــد! تیتر 
مذبوحانــه ی روزنامــه »اعتماد« 
بیش از آن بیانگر این تالش است 

که بتوان بر آن تفسیری نوشت: 
»پیوند اختالسگران با بعضی افراد 
اپوزیســیون خارج از کشور؛ پول را 

بردار و فرار کن«!
این روزنامه مانند برخی رسانه های 
دیگر وابسته به جناحین حکومت 
بدون اشاره به ســابقه همکاری و 
رفاقت مشــارکتی ها و ســپاهی ها 
بــه  شیخ االســالمی  مرجــان  بــا 
»پیونــد اختالســگران بــا بعضی 

افراد اپوزیســیون خارج از کشور« 
پرداخته اســت! »اعتماد« در این 
گــزارش امنیتی خود، از هشــتگ 
»#خلجی_گیــت« نیز اســتفاده 
کــرده و کاربــران توییتــر بــا ایــن 
هشــتگ بــه ابــراز نظــر در مورد 
این ماجرای اقتصــادی- امنیتی 

می پردازند.

بیان حقیقت؛ بهترین روش علیه 
دروغ و فریب

مهدی خلجی که ســابقا در حوزه 
علمیــه قم طلبه بوده، پس از آنکه 
به خارج کشــور آمد با تحلیل های 
سیاسی و فعالیت های رسانه ای در 
زمره منتقدان جمهوری اســالمی 
قــرار گرفــت. وی طــی ســال های 
گذشته در شــبکه ها و رسانه های 
فارسی زبان و غیرفارســی خارج از 
کشور به عنوان کارشناس سیاسی 
و همچنیــن پژوهشــگر دینــی و 

اجتماعی ابراز نظر می کرده است.
خلجی اخیــرًا در مقاله ای طوالنی 
ایــران  در  »چــرا  عنــوان  تحــت 

انقالب نمی شــود« برای وبسایت 
»رادیوفردا« تالش کرد ثابت کند 
که اعتراضات اجتماعی موجود در 
ایران به تغییر نظام منجر نمی شود 
و جمهــوری اســالمی نه تنهــا در 
مدیریت بحران ها »کارآمد« است 
بلکــه برخــی از ایــن »بحران ها« 

توسط خود وی ایجاد می شود.  
وی در ایــن مقالــه چنین توضیح 
داده اســت کــه »قرائــن گواهــی 
می کننــد کــه از یکســو، بخــش 
برانــدازی  مــردم  از  تأثیرگــذاری 
جمهــوری اســالمی را تنها گزینه 
ناگزیر پیش روی خود نمی بینند. 

و از سوی دیگر،  ساز و کار پیچیده 
اعمال قدرت در جمهوری اسالمی 
در مهــار جامعه و مدیریِت ســّیال 

نارضایتی ها کارآمد است.« 
وی تأکیــد کــرده »فراموش نباید 
کــرد کــه- مثــل مــورد خــاص 
جمهوری اســالمی- بحران های 
پیاپی همیشه تهدیدی برای ثباِت 

نظام سیاسی نیست. می توان 
گفت بقــای رژیم به بقای 

این باور غلط به این دلیل مطرح 
شــده اســت کــه در زمان هــای 
گذشته، بیماران زمانی به پزشک 
مراجعــه می کردنــد که بــرای هر 
اقدامــی بســیار دیر شــده بــود و 
بیمــاران مــدت کوتاهــی پس از 

جراحی از دنیا می رفتند. 
اما امروزه و به مدد تکنولوژی های 
پیشرفته که تشخیص زودهنگام 

ســرطان را موجــب شــده انــد و 
همچنین طراحی و ســاخت ابزار 
آالت پیشرفته جراحی، همه و همه 
باعث شده است تا درصد موفقیت 
جراحی های مربوط به سرطان به 
شــکل چشــم گیری افزایش پیدا 

کند.
• 

۵ - زندگــی در هــوای آلــوده یــا 
اســتعمال دخانیــات، کدامیــک 

بیشتر سرطان زا هستند؟ 
بســیاری تصور می کنند که هوای 
آلوده بیشــتر ســرطان زا اســت، 
اما حقیقت این اســت که افرادی 
که ســیگار می کشــند یا به نوعی 
در معرض دود سیگارهســتند از 
شانس ابتالء به سرطان بیشتری 

برخوردار هستند. 
البتــه نباید این نکتــه را فراموش 

کرد که هــوای آلوده نیــز بر روی 
سیســتم تنفســی اثرات مخربی 
دارد، اما ضرر اصلی از طرف هوای 

آلوده متوجه قلب افراد است.
• 

۶ -  یکــی از معروفترین تفکرات 
غلط در مورد سرطان این است که 
تلفن های همراه می توانند موجب 
ابتالء به ســرطان در مغز شــوند. 
حقیقت این اســت که تلفن های 
همراه در بعضی مــوارد می توانند 
به تشــکیل تعدادی از تومورهای 

کمیــاب در مغز کمــک کنند، اما 
این باور کلی که اســتفاده از تلفن 
همراه می تواند به ابتالء به سرطان 

منجر شود صحت ندارد.
• 

 ۷ - شیوه زندگی در دوران جوانی 
ارتباطی بــا ابتالء به ســرطان در 

سنین باال ندارد. 
این یکی دیگــر از باورهای غلطی 
است که جوانان و افرادی که تازه 
به سنین بزرگ سالی وارد شده اند 
به منظور ادامه به رفتارهای غلط 

خود دارند. 
حقیقت این است که نحوه زندگی 
و نوع تغذیه افراد در همین سنین 
شــکل گرفته و بایســتی این گونه 
گفت که تغییر این گونه عادت ها 
کــه به بخشــی از زندگی ما تبدیل 
شده است بســیار مشکل خواهد 
بود. پس بهتر اســت که از سنین 
جوانی بــه فکر اصــالح رفتارها و 

شیوه زندگی خود باشیم.
•

7 باور اشتباه درباره......   << ادامه از صفحه: 27

رقمی کالن در کالهبرداری......   << ادامه از صفحه: ۱۱

S.U.C.C.E.S.S. Selected to Provide 
Pre-Arrival Services

Organization will deliver 
settlement services to new-
comers before they arrive 
in Canada
Vancouver, BC—Pre-arriv-
al settlement services are 
a key element of Canada’s 
immigration pro-gram. 
They provide newcomers, 
including refugees, with the 
information and settlement 
support they need to make 
informed decisions about 
their new life in Canada 
before they arrive. To help 
deliver these important 
services, Immigration, 
Refugees and Citizenship 
Canada (IRCC) will be 
providing funding of $22.4 
million to S.U.C.C.E.S.S.
S.U.C.C.E.S.S. is among 
the 4 service providers that 
will offer national-level 
information, orien-tation 
and onward referrals to 
economic and family-class 
pre-arrival clients. The 
organization will of-
fer online services and 
in-person services abroad, 

including comprehensive 
services and special-ized 
supports for specific 
immigration categories 
and client groups (such as 
youth and LGBTQ2S+). 
S.U.C.C.E.S.S. was also 
chosen to deliver online 
general employment 
services, including infor-
mation about the Canadian 
workplace and soft skills 
development.
Today’s funding announce-
ment is part of IRCC’s 
renewed pre-arrival ser-
vices program, which will 
maximize the economic 
and social integration of 
newcomers by:
• directly connecting 
clients with the informa-
tion and services they need 
through a streamlined, 
easy-to-navigate process;
• providing pre-arrival 
services to Francophones 
through a collaborative 
partnership model;
• offering general, regional 
and occupation-specific 

employment services to 
boost job prospects;
• encouraging newcomers 
to apply for job licensure 
before they arrive, if need-
ed; and
• linking clients to federal 
and provincial settlement 
services in Canada.

 “Providing services to 
newcomers before they 
arrive in Canada is critical 
to successful integra-tion. 
These services help new-
comers make decisions 
about the life they want 
to live in Canada as early 
as possible in their immi-
gration journey. I’m proud 
that my department has 
put in the work to shape 
a pre-arrival program that 
will deliver consistent, 
high quality client-centered 
services to people around 
the world.”

– The Honourable Ahmed 
Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and 

Citizenship

“S.U.C.C.E.S.S. is 
honored to be selected 
as a pre-arrival service 
provider as part of today’s 
an-nouncement. Since 
2008, our Active Engage-
ment and Integration Proj-
ect (AEIP) has delivered 
pre-arrival settlement ser-
vices to more than 14,800 
newcomers to Canada. The 
Minister’s an-nouncement 
reaffirms the work that 
the AEIP has been doing 

and we are grateful for 
the oppor-tunity to assist 
even more newcomers in 
partnership with IRCC in 
the years to come.”
In May 2018, IRCC 
launched an expression of 
interest process to solicit 
proposals for econom-ic/
family class and Franco-
phone pre-arrival services. 
Sixteen experienced service 
provider organi-zations 
(SPOs) with proven results 
and strong partnerships 

were selected to deliv-
er virtual and in-person 
services to newcomers, 
including refugees, around 
the world before they 
arrive in Canada. These 
pre-arrival services began 
on January 1, 2019.
Funding for these 16 SPOs 
to 2023 totals approxi-
mately $113 million.
Canada has funded pre-ar-
rival services since 1998. 
While initially only pro-
vided to refugees, ser-vices 
were expanded to include 
non-refugee immigrants in 
2001.
In-person services will be 
offered in China, India, 
and the Philippines, along 
with a pilot project for 
in-person Francophone 
services in Morocco.
From: Immigration, 
Refugees and Citizenship 
Canada
________
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 

نوروزتــان پیروز
First of spring, mil-
lions of people around 
the world celebrating 
Nowruz, an ancient 
tradition that marks the 
beginning of spring and 
a new year. 
The countries that 
have been registered 
in their national calendar 
and announced for their 
official holidays are Iran, 
Tajikistan, Azerbaijan, 
Afghanistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Albania, 
Turk-menistan, Uzbeki-
stan, Kosovo, Iraqi Kurdis-
tan and Georgia.
Communities of these 
countries celebrate this 
time of the year with their 
families and friends. 
Other countries also cele-
brate Nowruz unofficially. 
India, Turkey, Egypt, 
France, the Russian Tatar 

region, the United States, 
the United Kingdom, 
Canada, the Netherlands, 
Germany, Leba-non, Syria, 
China, the United Arab 
Emirates and Sweden.
Many Canadians also cele-
brate this occasion, sharing 
with a new generation the 
cherished tradi-tions of 
their ancestors.
May the coming year take 
you on the path to glory 
where all your endeavors 
become glorious and your 
life becomes a success 
story. 

Happy Nowruz!
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اهمیت ارتباطات در تداوم و شکوفایی خانواده 
خانواده نهادی است که ضعف های 
ارتباطاتــی در آن زود آشــکار مــی 
شــود، چــرا که جوهــره ی زندگی 
خانوادگی، در ورای عواطف میان 

اعضای آن، ارتباطات است. 
اگر در این عرصه مشکلی باشد به  
تمــام حوزه هــای دیگر زندگی هم 
ســرایت خواهــد کرد و مشــکالت 
متعــدد و مانــدگار پدیــد خواهــد 
آورد. مشــکالت تربیتــی کودکان 
و نیــز بحران ســالمت جســمی و 
روانی اعضای خانواده تابع کیفیت 

ارتباطات میان اعضای آن است. 

نگاه سنتی: 
با وجود چنین اهمیتی، بســیاری 
از مــردم که به پای تشــکیل نهاد 
خانواده رفته اند توانا بودن خود در 
پیشبرد ارتباطات درون خانواده را 

بدیهی تلقی کرده اند. 
اما این بدیهی بــودن فقط در یک 

ساختار سنتی قابل تصور است. 

یعنی زمانی که خانواده بیشــتر 
محلــی برای زناشــویی و تولید 
فرزند و حفظ و نگهداری آن نگاه 
می شــود و نه محلی برای رشد 
و پیشــرفت فکری و شخصیتی 
اعضــای آن در جهت ســاختن 

آینده ی خود. 
 از همین روی در نگاه ســنتی، 
تشــکیل خانــواده و اداره کردن 
آن جــزو اموری اســت کــه، به 
زعم بســیاری، نیاز به آموزش و 
تجربه ی خاصی ندارد و هر کس 
که ازدواج می کند باید، به طور 
»طبیعی«، قادر باشد آن را آغاز 

کرده و ادامه دهد. 
واقعیت اما دور از این تصویر کلیشه 
ای است. چرا که در عمل، انسان 
مدرن امروزی با آشــفته ســری و 
پویایی فکری از یک سو و در جامعه 
ای پرتالطــم و در حــال تحــول از 
ســوی دیگــر، دیگر نمــی تواند به 
راحتــی این امر به ظاهر »بدیهی« 

را ســامان بخشــد و یــک زندگــی 
خانوادگی موفق را تجربه کند. 

جامعــه ی امــروز نیاز بــه قابلیت 
هایــی خاص دارد کــه در نبود آن 
نمی توان زندگی اجتماعی موفقی 
داشــت. کســانی که به طور مثال 
قــادر به اســتفاده از تلفــن همراه 

. . . ه نگــا
دکتر کورش عرفانی 

www.iraneabad.( .دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد است
org( برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن 

korosherfani@yahoo.com :کنید. آدرس ایمیل برای تماس

نوکــردن  و  بحران هــا 
آنهاســت. بحران های ۴۰ 
ســاله اخیر در ایران، همواره، 
تصادفی و ناخواســته نبوده، بلکه 
در بســیاری از موارد، عامدانه و با 

برنامه تولید شده اند.«
شــاید بــه دلیــل همیــن مواضع 
اســت کــه رســانه های داخلــی و 
امنیتی ها »می تواننــد« او را جزو 
»اپوزیســیون« معرفــی کنند اما 
برخی مخالفان جمهوری اسالمی 
دارنــدگان چنین مواضعــی را جزو 
»اپوزیســیون صادراتی« به شمار 

می آورند.
ســخنرانی  جریــان  در  خلجــی 
شاهزاده رضا پهلوی در »انستیتو 
واشنگتن« که جمعه، ۱۴ دسامبر 
۲۰۱۸، برگــزار شــد، بــه عنــوان 
کارمند ایرانی این مؤسسه، اجرای 
برنامه ی پرسش و پاسخ را بر عهده 
داشــت و همین ظاهرا کافیســت 
تــا پیاده نظام تبلیغاتــی دو جناح 
حکومت در شبکه های اجتماعی با 
تمام توان تالش کنند او را به رضا 
پهلــوی متصل کنند؛ در حالی که 
بــا مواضع مهدی خلجی، از جمله 
در مقالــه »چــرا در ایــران انقالب 
نمی شــود«، چســباندن چنیــن 
وصلــه ای بــه رضا پهلــوی ممکن 

نیست.
یادآوری می شود که در امرداد سال 
۹۶ مرجان شیخ االسالمی از ایران 
به ترکیه فرار کرد. او به لحاظ مالی، 
قدرت رســاندن خــود بــه کانادا، 
بهشــت اختالســگران و فاســدان 
اقتصادی و همچنین آقازاده های 

جمهوری اسالمی را، داشت. 
وی در آنجا با مهدی خلجی ازدواج 

کرد.

در رسانه ها و شبکه های مجازی، 
تــالش  نظــام  بــه  وابســتگان 
کرده اند بیــش از آنکه اصل ماجرا 
یعنــی اختــالس و فســاد فراگیــر 
و سیســتماتیک نظــام در افــکار 
عمومی مــورد توجه قــرار بگیرد، 
ارتباط شــخصی شیخ االسالمی و 

خلجی برجسته شود!
در این میان، یادداشــتی کوتاه به 
نــام روح الله خلجی بــرادِر مهدی 
خلجــی کــه حقوقــدان و ســاکن 
ایران است در روز شنبه ۱۸ اسفند 
در یــک کانــال تلگرامــی به اســم 
»مدرسه وکالت و تجارت« به این 

شرح منتشر شد: 
»ایــن روزهــا کــه باز هــم مهدی 
مرجــان  چهارمــش،  همســر  و 
شیخ االسالمی شلوغ کاری کرده اند 
یاد ایــن حرف پدرم افتــادم. پدرم 
می گفت مهدی هشت سال داشت 
کــه او را نــزد امــام خمینــی بردم 
ایشان دستی بر سر مهدی کشید. 
هیچ حرفی برای گفتــن ندارم… 
فقــط از مــردم ایــران عذرخواهی 
می کنم بابت اینکه اسم من و اسم 
مهدی در شناســنامه پدر و مادرم 
درج شده است. بیشتر شبیه یک 

تراژدی است.«
این در حالیست که مهدی خلجی 
در  یادداشــتی  در  روز  همــان  در 

وبسایت شخصی خود نوشت: 
»در روزهای اخیر، خبری منتشر 
شد که انعکاس آن به شکل غریبی 
غیرعادی بود، چون بهترین بهانه 
را به دســت مــی داد برای حمله به 
شخصی که مّدت ها از هر جهت در 

تیررِس تیراندازان قرار داشت. 
خبر این بود: »دادگاه ویژه رسیدگی 
پرونــده  اقتصــادی،  بــه مفاســد 

پتروشــیمی را بــا چهــارده مّتهم 
بررســی می کند.« اما خبِر مهم تر 

چیزی خارج از پرونده است: 
»مّتهــم ردیــف ششــم، مرجــان 
شیخ االســالمی آل آقــا، همســر 

مهدی خلجی است.««
وی سپس به دفاع از خود در برابر 
حمالتــی پرداختــه که علیــه وی 
در رســانه های داخلی و همچنین 
شــبکه های اجتماعی به راه افتاده 
است. خلجی همه جریانات موافق 
و مخالــف جمهــوری اســالمی را 
علیه خود قلمداد کرده و دلیل آن 

را چنین عنوان کرده است: 
»چون در قالب دل خواِه هیچ کدام 
از ایــن  گروه هــا قــرار نگرفتــه ام. 
همواره کوشیده ام با خودم صادق 
و با دیگران صریح باشم و نظرم را 
در زمینــه دین و سیاســت، بدون 
و گروهــی،  فرقــه ای  مالحظــات 
بی پــروا بیان کنــم. به هیچ جناح 
و طیفــی تعّلق عاطفــی و فکری و 

سازمانی نداشته ام.«
مهدی خلجــی در این یادداشــت 
پرونــده  بــا  بی ارتبــاط  را  خــود 
همسرش معرفی کرده و »وجاهت 
قانونی« دادگاه را نیز »زیر سئوال« 

می برد و می نویسد:  
»حــال یک طرف من هســتم که 
هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی 
ندارم، و مّتهم ردیف ششم آن که 
به لطف رســانه ها نــام وی از همه 
مّتهمان برجسته تر شده و بر آنان 

سایه انداخته است. 
طرف دیگر هم دادگاهی اســت که 
نــه تنها به ســرانجام نرســیده که 
اصِل وجاهت قانونی آن زیر سئوال 

است.«
خلجــی در میــان همــه جریاناتی 

کــه آنهــا را مخالف خــود معرفی 
می کنــد بــه »جواناِن جویــای نام 
و پهلوی پرسِت فرشــگرد« حمله 

می کند.
وی در ادامــه ی ایــن یادداشــت، 
دوباره بر شــخصیت مستقل خود 
تأکید کرده و اهمیت این حمالت 
علیه خود را چنین تکرار می کند: 

»به ویژه در پانزده ســال گذشــته 
من آمــاج حمالِت سیاســِی همه 
گروه های سیاسی بوده ام. اصولگرا 
و اصالح طلب به یکسان از گفته ها 
و نوشته های من به خشم آمده اند. 
سلطنت طلب ها، مجاهدین خلق 
و بســیاری از فّعاالن چپ همواره 
مرا در صف دشــمنان خود تعریف 
کرده انــد و بی دریــغ بــه تخریــب 
شــخصّیت و تبلیغــاِت مســموم 
علیه من برخاسته اند. بی دینان به 
همان اندازه از آثار من آزرده اند که 
دیــن داران. در ماجرای اخیر هم، 
جواناِن پرشوِر فرشگرد که از مقاله 
»چرا در ایران انقالب نمی شود؟« 
برآشــفته اند، بــا چپ هــای مدافِع 
پابرهنــگان و رســانه های دولتی و 
غیردولتی جناح هــای مختلف در 
ایران، همه دســت در دســت هم 
دادند و توفانی رســانه ای علیه من 
به راه انداختند. هر گروهی در این 
محاکمــه صحرائــی و انقالبی، از 
اثباِت »فســاِد مالی« من، نتیجه 

دلخواِه خود را می گیرد.
اجماِع عجیــب و نــادر گروه های 
متضاد برای ترور شخصّیت من را 
بهای استقاللی می دانم که در نظر 
و عمل داشته ام و کار فکری خود را 
به طلب و طمِع این و آن نیالوده ام. 
اگر با گروهی دادوستدی داشتم، 
چنین جّدیتــی در توافِق همگانِی 

طرفــداران جمهــوری اســالمی و 
مخالفان آن ها برای هدف گرفتِن 

من پدید نمی آمد.«
به هرحال، واقعیت این اســت که 
بیش از مهدی خلجی، همسر وی، 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا بهتر 
از هر فرد دیگــری می تواند درباره 
نقش خــود در پرونده »اختالس« 
پتروشــیمی یــا »اخــالل در نظام 
اقتصادی« توضیح بدهد و پرده از 
روابط خود با جناحین اصالح طلب 
و اصولگرای جمهوری اسالمی، که 
به گفته ی مهدی خلجی، همگی از 
مخالفان شوهرش و در پی تخریب 
شــخصیت وی از طریــق زنــش 

هستند بپردازد! 
مرجــان شیخ االســالمی در خارج 
از ایــران و در یــک کشــور امــن و 
دور از دســترس نیروهــای قضائی 
جمهوری اســالمی زندگی می کند 
و می توانــد آزادانــه هــم اطالعات 
خــود را درباره پرونده  پتروشــیمی 
برمال کرده و هم بهانه  را از دســت 
جریاناتی که می خواهند همسر وی 

را تخریب کنند بگیرد. 
مهدی خلجی به واسطه همسرش 
در مرکز توجه قرار گرفته؛ پس چه 
کسی بهتر از مرجان شیخ االسالمی 
بــرای توضیح و افشــای حقایق؟! 
بیان حقیقت همواره بهترین راه و 
روش برای عبور از فضای تیره و تار 
فریب و دروغ است حتی اگر طول 
بکشد تا خود را به عنوان حقیقت 
بــه کرســی بنشــاند. وگرنــه مورد 
مخالفت همه قرار داشــتن، حتی 
اگــر این ادعا درســت هم داشــته 
باشــد، دلیل حقانیت هیچکس، 
از جمله این دو تن نیســت و هیچ 
موضوعی را توضیح نمی دهد، جز 

آنکه، کسی که ممکن است همه با 
او مخالف باشند، خود یک جریان 
اســت! و مخالفت همه با او، خود 
به خود بــه معنــای مخالفت وی 
بــا دیگــران نیز هســت! ولی خب 
کــه چه؟! چــه ربطــی بــه پرونده 

پتروشیمی دارد؟!
باری، ماجرای فســاد همه جانبه و 
فراگیر اعم از اخالقی و اقتصادی در 
نظام جمهوری اسالمی عمیق تر از 
آن اســت که بتــوان افکار عمومی 
را با حواشــی آن مشــغول کرد. در 
این میــان، تالش بــرای به میان 
کشــیدن پای اپوزیسیون به فساد 
اقتصادی افراد وابســته بــه رژیم، 
یک بار دیگر ضعف نظــام را نیز به 
نمایش می گذارد. پرونده ی فســاد 
در پتروشــیمی و تــالش باندهای 
درون نظــام بــرای منحرف کردن 
مخاطبان از موضوع اصلی و تالش 
دســتگاه های تبلیغاتــی و امنیتی 
حکومــت بــرای برجســته کردن 
حواشــی این فساد، ترفندی است 
که نباید با آن همراهی کرد. واکنش 
اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران 
نیز در بســیاری از موارد نشــان از 
ایــن هشــیاری دارد. پرونده های 
اقتصادی فاســدان و اختالسگران 
و ســارقان اموال مردم نیز درست 
سیاســی  پرونده هــای  ماننــد 
می بایست توسط دادگاه های صالح 
برگــزار شــود و نه اینکــه جناحین 
نظام برای نجات خود و اموالشان 
همدیگر را قربانی کنند و فاسدان 
اصلی همچنان در رأس قوه قضاییه 
و نهادهای تصمیم گیرنده به حیات 
زیانبار و ویرانگر خود ادامه دهند و 

چرخه ی فساد همچنان بگردد.
حامد محمدی،  االهه بقراط

یا اینترنت نیســتند، توانایی بهره 
بردن از همه ی امکانات اطالعاتی 
موجــود را ندارند و در بســیاری از 
موارد قــادر به دنبال کــردن روند 
عادی کارهایی مانند مســافرت یا 
ساماندهی کارهای اداری و اجرایی 

خود نیستند. 
به همین خاطر، بی اعتنایی به این 
واقعیت که برای تشکیل و پیشبرد 
خانواده به چیزی بیشتر از درآمد و 
فرزند آوردن باید پرداخت سبب 
بروز مشــکالت فراوان و از هم 
پاشیدن خانواده های بسیاری 

شده است. 
در این راستا باید به آمار طالق 

در ایران اشاره کنیم. 
در ایــران از هر ســه ازدواج در 
ســطح کشــور یکی بــه طالق 

ختم می شود. 
در تهــران این رقم بــه نیمی از 

ازدواج ها می رسد.  
مشــکل، بســیار جدی و حتی 
در حد بحران اجتماعی اســت. 
چرا کــه با ازهم پاشــیدن نهاد 
خانواده، شــیرازه ی جامعه فرو 

خواهد پاشید. 
در صــورت نبــود یک اســتراتژی 
و  تشــکیل  مبانــی  در  بازنگــری 
مدیریت خانواده در ایران با بحرانی 
فراگیر و جدی مواجه خواهیم شد. 
این شــاید فقط بعــد از یک تغییر 
سیاسی جدی در باالترین سطح و 
پیش گرفتن یک روند مدیریتی تازه 

در امور جاری کشور میسر باشد. 
اما تا آن موقع چه ؟ 

چه می توان کرد؟ 
برای پرهیز از افتادن به دام طالق 
حتمی یا طالق ضروری الزم است 
زوج هــای جوان با نگاهــی تازه و 
دانشــی بــه روز شــده وارد مقوله 
ی ازدواج شــوند. بــه این معنا که 
توانایــی هــای ارتباطاتی خــود را 
در زمان پیش از تشــکیل خانواده 
تقویت کنند تا پس از تشــکیل آن 
بتواننــد این قابلیت های کســب 
شده را برای تامین کیفیت باالتری 
برای زندگــی خانوادگی خویش به 
خدمــت گیرند. بــرای این منظور 
از هر فرصتی باید بتوان بهره برد. 
در مدرسه، دانشــگاه، خانواده ی 
خود، جمع دوستان و همکاران و 
هر جای دیگری که به عنوان یک 
بستر رشد ارتباطاتی می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد. در این عرصه 
نباید خجالتی بود یا ترس داشت، 
بایــد بــا اعتماد به نفــس و باور به 

ضرورت این کار، فعال بود. 
دانش مــورد نیاز بــرای زوج های 
جوان از یکسو فهم پیچیدگی های 
ارتباطات اســت و از ســوی دیگر، 
آشنایی با تکنیک هایی که سبب 
می شود بتوانند ارتباط موفق تری 
داشــته باشــند. در این راستاست 
کــه نیاز جدی به ارائه ی این گونه 
آموزش ها از سوی نهادها و دنبال 

کردن این آموزش ها از سوی مردم 
احســاس می شود. در حال حاضر 
دسترسی به اینترنت این امکان را 
فراهم می کند که جوانان بتوانند به 
داده های فراوان و آموزشی در مورد 
ارتباطات و فن آن دست یابند. به 
این واسطه و با دنبال کردن برخی 
از فنون آموزش داده شده آنها می 
توانند پــس از ازدواج ارتباطاتی را 
در خانواده داشته باشند که از چند 

ویژگی برخوردار است: 
۱. صراحت و شفافیت در آن موج 

می زند. 
2. به خوبی فرموله شده و بیان آن 

روشن و قابل فهم است. 
3. دقیق است و به درون جزییات 
ضــروری مــی رود، در حالی که از 
ذکر جزییات حوصله ســر بر و بی 

فایده پرهیز می کند. 
4. به بازفرســت پیام های ارسالی 
توجه می کند و واکنش را به اندازه 

ی کنش مهم می پندارد. 
5. زنده و پویاست و لذا جذابیت را 

بخشی از خود می داند. 
این ها خصوصیاتی است که با در 
نظر گرفتن آنها در ارتباطات میان 
خــود زوج های جــوان می توانند 
یــک زندگــی خانوادگی شــکوفا و 
رضایــت بخش را تجربه کنند و به 
این واسطه پیوندهای میان خویش 

را هر چه بیشتر تقویت کنند. 

•
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آنچه فروخته منی شود
تفنگ ها را می فروشــند ولی درســت 
هــدف گرفتــن را نــه. کتابهــا را مــی 

فروشند اما استعداد نویسندگی را نه.
لبــاس هــا را می فروشــند امــا خوش 
پوشی را نه. زره پوش ها را می فروشند 

اما شجاعت جنگیدن را نه!
به طور کامل به پول اعتماد نکنید 

و به تالش فردی عقیده داشته باشید.

ازنازی بپرس!... 
آمسان در توپیداست... زالل که باشی، 

بــرای کشــف اقیانــوس هــای 

جدیــد، بایــد شــهامت  تــرک 

را داشــته  آرام خــود   ســاحل 

باشــیم ... این جهــان،  جهان 

تغییر است ، نه تقدیر...

پنج دقیقه بعد از تولدتان ،
اسم، ملیت و دین شما 

را تعیین می کنند
و شما بقیه زندگی تان را صرِف
دفاع از چیزهایی می کنید که
خودتان انتخابش نکرده اید.

)وینسنت بنت(

دو چیز شما را تعریف می کند :
• بردبــاری تان ، وقتی هیچ چیز 

ندارید...
• نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز 

دارید...

•
تنها دو روز در ســال هســت که 

نمیتونی هیچ کاری بکنی: 
یکی دیروز و یکی فردا 

•
دو شخـص به تـو می آمـوزد :
یکی آمـوزگـار ، یکی روزگـار...

اولی به قیمت جـانش ، 
   دومی به قیمت جـانت...

هرگز نا امید نباش ... !
فرقی نمی کند آغاِز هفته باشد یا پایانش ...

صبح باشد یا شب ... 
بذِر امید ؛

نه وقت می شناسد ،
نه موقعیت ...

هر وقت بکاری ؛
شبیِه لوبیاِی سحر آمیز ،

با اولین طلوِع آفتاِب خواستن ؛
جوانه می زند ...

و تا آسماِن موفقیت و توانستن ،
اوج می گیرد ...

هرگز نا امید نباش ... !
نا امیدی، تیشه ی بی رحمی ست ؛

به جاِن ریشه ی شعور و خوشبختی ات ...
پس تا دیر نشده ،

بذِر جادویِی امیدت را بکار ،
و معجزه هایت را درو کن ...

چند ویژگی افرادی 
که کتاب منی خوانند:

• حرف های تکراری می زنند
•حلقه واژگان آنها بسیار محدود است

•خود اگاهی ندارند 
•با احساسات زندگی می کنند

•بخش اســتداللی ذهن آنها تقریبًا تعطیل 
است

•عقل خود را رشد نمی دهند. 
•بر آنچه می گویند خیلی کنترل ندارند
•گوش کردن به دیگران را نمی آموزند

•مستعد پذیرش شایعات هستند
•اهمیت تفاوت میان انسان ها را کشف نمی 

کنند.
•توان و انگیزه یادگیری آنها به شدت کاهش 

می یابد
•فرصــت فکــر کــردن در زندگی را از دســت 

می دهند
•با واژه »انتقاد« بیگانه اند

•زمینه  استقرار و تداوم اقتدارگرایی را فراهم 
می آورند

•حرف های نسنجیده زیاد می زنند
•منافع خود را به  خوبی تشخیص نمی دهند 

•با واژه »مشورت« نا آشنا هستند
•حکومت ها را خوشحال می کنند

•باعث می شــوند که نظام حزبی در کشــور 
شکل نگیرد

•زود عصبانی می شوند
•از حقوق شــهروندی خود و دیگران نا آگاه 

هستند
•برای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز 

نمی کنند
•در همه زمینه ها،اظهار نظر می کنند

•راحت بر  دیگران القاب می گذارند

مثل برخی آدم ها:
آدمها شبیه لیوانند!

ظرفیتهایی مشخص دارند...
بعضی به اندازه استکان،

بعضی فنجان،
بعضی هم یک پارچ بزرگ!

وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن 
آب بریزی، سر ریز می شود.

خیس می شوید...
بدشانسی  اوج  در  که  گاهی  حتی 

باشی 
 در لیوان به جای آب،

شربت  را زیادی ریخته باشی
و سرریز شده باشد،

لکه اش بر روی لباست می ماند...!
آدمها مثل لیوان می مانند...

ظرفیتهایی مشخص دارند...

لطفًا قبل از ریختن
مهر و عطوفت در پیمانه های 

وجودِیشان،
ظرفیتشان را بسنج...

به اندازه ظرفیت شان محبت کن...
اگر اینکار را نکنی، 

از ظرفیــت اش محبت  اگر فراتــر 
کنی، اگر سر ریز شدند 

و محبت باال آوردند،
باد الکی به َغبَغب انداختند.

دار  لکه  را  احساست  پیراهن  و 
کردند، 

خودت  عملکرد  و  خودت  از  فقط 
عصبانی باش،

نه از آدمها که شبیه لیوانند...
بــه مرزهــای احساســی و عاطفــی 

دیگران احترام بگذاریم.

انرژی مثبت
»میلتــون« بــا وجود 
اینکــه نابینــا بــود، می 

نوشت.
»بتهــوون« در حالی که 
ناشــنوا بــود آهنــگ می 

ساخت.
»هلــن کلــر« در حالی که 
نابینا و ناشنوا بود سخنرانی 

می کرد.
کــه  حالــی  در  »رنــوار« 
دســت هایش دچار عارضه 
رماتیسمی بود، نقاشی می 

کرد و 
مجســمه ساز مکزیکی بعد 
از قطــع دســت راســتش، 

ساخت مجســمه ای را که 
آغاز کرده بود با دست چپ 

به پایان رساند.
آدم هــا علیرغــم نابینایی، 
ناشنوایی،معلولیت، پیری، 
فقر،کم ســنی، مشــقت یا 
بیسوادی بر سختی ها غلبه 
می کنند، از همه پیشی می 
گیرنــد، کار را به اتمام می 

رسانند و موفق می شوند.
شما هم می توانید علیرغم 
ســختی هــا و مشــکالت 
خود را به هدف برســانید 

شک نکنید.

انتقاد شدید پارملان اروپا...   << ادامه از صفحه: 3۰
فرودست جامعه یادآورمی شود:

-»مــن انجمن های بســیاری را 
دیده ام كه گویندگان و شنوندگان 
آن از عامی ترین گروه های جامعه 
بودنــد… در طول چهار ماهی كه 
مــن در صحرائــی نزدیــک تهران 
در چــادری بــه ســر مــی بــردم، 
خدمتكاران من، هر شب، در چادِر 
یکی از پیش خدمت ها یا آبدارباشی 
جمع می شدند و در آنجا كتاب می 
خواندند و دربــارهء حوادث تاریخ 

باستان بحث می كردند…«.

ایران،هرگزخنواهد ُمرد! 
گوبینو می نویسد:

-»ایرانیــان قومــی باســتانی اند 
گوینــد،  مــی  و چنان كــه خــود 
شاید،كهن ترین ملت جهان اند كه 
حکومتی منظم داشته اند و بر روی 
زمیــن همچون ملتی بزرگ عمل 
كرده اند. این حقیقت در ذهن هر 
خانوادهء ایرانی حضور دارد و تنها 
گروه های درس خوانده نیســتند 
كه ایــن مطلب را مــی دانند و آن 
را بیــان می كنند. حّتــی مردمان 
طبقات بســیار پاییــن نیز همین  
ســخنان را تكــرار می كننــد و آن 
را موضــوع گفتگوهای خــود قرار 
می دهند. این مطلب، شــالودهء 
اســتواِر حــس برتری آنــان و یکی 
از اندیشــه های عمومــی و بخش 
ارجمندی از میــراث معنوی آنان 
است…روشن اســت قومی كه تا 
ایــن اندازه به گذشــته بها دهد،از 
اصلی حیات بخش و نیرویی بزرگ 

برخوردار است«.
 ُســّنت دیرپای نّقالی درقهوه خانه 

ها یا شــاهنامه خوانی در زورخانه 
ها تبلوردیگری ازاین تداوم تاریخی 
بــود. باوجــود این»اصــل حیات 
بخش و نیروی بزرگ«است که به 
نظر»گوبینو:ایــران خواهد ماند و 

هرگزنخواهد ُمرد!

سنِگ خارای ایران!
و هجــوم  بــه حمــالت  باتوجــه 
هــای متعــّددِ  اقــوام مختلــف به 
ایران،»گوبینو« اصطالح بســیار 
زیبائــی به کارمــی بَرد تــا راِز بقا و 
تداوم تاریخ ُو فرهنگ ایران را بازگو 
کند: سنِگ خارای ایران….بنظر 

گوبینو:
-»ایــران چونان ســنگ خارایی 
اســت که موج های دریــا آن را به 
اعمــاق رانده اند،انقالبــاِت  جّوی 
آن را بــه خشــکی انداختــه،رودی 
آن را با خود برده و فرســوده کرده 
اســت،تیزی هــای آن را گرفتــه و 
خراش های بســیاری بــر آن وارد 
آورده، اّما سنگ خارا -که پیوسته 
همــان اســت که بود-اینــک، در 
وســِط دّره ای بایر،آرمیده اســت.

زمانــی کــه اوضاع بــر وفــِق مراد 
باشد، آن سنگ خارا  گردش از سر 

خواهد گرفت«.
دربــارهء بــی تفاوتی مــردم ایران 
نسبت به  آمد و رفت حکومت های 
جّبــار و ایران ســتیز،»گوبینو«به 
نکتهء بســیارمهّمی اشاره می کند 
که گوئی خطاب به حاکمان کنونی 

ایران است:
-»مردم ایران -با بی اعتنایی- 
بــه آمــد و رفــِت حکومــت هــای 
گوناگون نگاه می کنند، بی آن که  

به حکومت هایی که از باالی ســر 
شــان می گذرند،عالقه ای  نشان 

دهند«.
بــا چنیــن واقعّیتــی اســت کــه 
»گوبینو« - به درســتی-معتقد 

است:
- با وجود ســر ســختی حکومت 
ها،  »سنگ خارای ایران«، پایدار 
خواهد ماند مگر اینکه این حکومت 
ها خود را با خواســت ها و عالیق 

مّلی ایرانیان  سازگار  سازند…
شایســته اســت کــه در اینجــا به 
حکایــت آن چنگ نواِز سیســتانی  
اشاره کنم که  حدود۳۰سال پیش 
در کتاب دیدگاه ها از او یاد کرده ام:

در تواريخ سيستان آمده است:
وقتی که سپاهيان »ُقتيبه« )سردار 
عرب(، سيستان را به خاک و خون 
در  چنگ نــواز،  کشــيدند،مردی 
کوی و برزِن شهر  – که غرق خون 
و آتش بود- از کشتارها و جنايات 
»ُقتيبه« قّصه ها می گفت و اشِک 
خونين از ديدگان آنانی که بازمانده 
بودنــد، جاری می ســاخت و خود 
نيز، خون می گريســت… و آنگاه، 

بر چنگ می نواخت و می خواند:

»با اين همه غم
         در خانهء دل
اندکی شادی بايد

            که گاِه نوروز است

اندکی شادی بايد

        که گاِه نوروز است«. 
•

نوروز:سنگر و سایباِن مّلی ...   << ادامه از صفحه: ۱3
اســتاد  ســیدامامی،  کاووس 
دانشــگاه و فعال محیط زیست 
ایرانی کانادایی یک ســال پیش 
هنگامــی که در بازداشــت بود، 
درگذشت. مقامات ایران گفتند 
کــه او خودکشــی کــرده اســت 
امــا خانــواده آقای ســید امامی 
احتمال خودکشی او را رد کرده 
و با غیرقانونی خواندن بازداشت 
او خواهان روشن شدن حقیقت 

هستند.
آنا گومس، نماینده پارلمان اروپا 
در این باره گفت: "مرگ کاووس 
سید امامی، فعال محیط زیست 
در زنــدان، وحشــتناک اســت، 
وحشــتناک. همینطــور حکــم 
زندان برای نســرین ســتوده. و 
بســیاری دیگر در ایران. ما نمی 
توانیم این را تحمل کنیم. حکم 
نسرین ســتوده بیش از هر چیز 
توهین به تمدن ایران است. ما 
این را تحمل نمی کنیم و فدریکا 
موگرینــی باید صدایــش را بلند 

کند. "
همچنیــن  ایــران  مقامــات  از 
خواسته شــده که به بازداشت، 
محاکمــه و آزار روزنامه نگاران، 
فعــاالن رســانه های اینترنتی و 
خانــواده های آنهــا و همچنین 
سانســور اینترنت پایان دهند و 
شرایطی را فراهم کنند که اصل 
آزادی بیان بتواند در این کشور 

اجرا شود.
در قطعنامــه پارلمــان اروپــا با 
اشــاره به مشکالت و فشارها بر 

روزنامه نگاران آمده است: 

"دولت ایران با توســل به شیوه 
های گوناگون از جمله تحقیقات 
کیفری، مســدود کردن اموال، 
بازداشــت خودســرانه، حبس، 
تجســس، ارعــاب و همچنین 
پراکندن شایعات مجعول، کینه 
توزانــه، و افتراآمیز بــه گونه ای 
پیگیــر روزنامه نــگاران را هدف 
قــرار داده، و در حــال حاضــر 
دست کم هشت روزنامه نگار در 

ایران زندانی هستند."
جــودی کرتــون، یــک نماینده 
دیگــر پارلمــان اروپا در جلســه 
امــروز بررســی ایــن قطعنامــه 

گفت: 
"مقام هــای ایران بــه گونه ای 
سیســتماتیک ، کارکنــان بــی 
بی سی فارســی را هدف گرفته 
اند. همینطــور کارکنــان دیگر 
رســانه های اروپایی را. خانواده 
هــای آنهــا در ایران هــم از این 
حمله ها در امان نبــوده اند. در 
ســال ۲۰۱۷، مقام هــای ایران 
صد و پنجاه و دو نفر از کارکنان 
بی بی سی فارســی را ناعادالنه 
ممنوع المعامله کردند. خانواده 
هایشــان شــاهد آزار ، بازداشت 
و ممنوع الخروجــی بــوده انــد. 
همینطور می خواهم توجه تان 
را به تهمت های جنســی جلب 
کنــم که به ویــژه کارکنان زن را 
هدف گرفته اند. من از اتحادیه 
اروپــا می خواهم کــه در مقابل 
این حمالت به زنــان و روزنامه 

نگاران اروپایی سکوت نکند. "
اروپــا  پارلمــان  قطعنامــه  در 

ایــران  مقامــات  از  همچنیــن 
خواســته شــده کــه بــا جاویــد 
رحمان، گزارشــگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل در امور ایران 
همکاری کننــد و از جمله به او 

اجازه سفر به ایران را بدهند.
کشــورهای  از  اروپــا  پارلمــان 
عضو اتحادیه اروپا و موسســات 
اروپایــی خواســت کــه مســاله 
بازداشــت مدافعان حقوق بشر 
در ایــران را بــا همتایــان ایرانی 
خود و در نشســت آتــی حقوق 
بشر سازمان ملل در ژنو هم این 

مساله را مطرح کنند.
مســاله شــکنجه فعاالن مدنی 
زندانــی در ایرانــی از دیگر موارد 
نگرانــی اعضــای پارلمــان اروپا 
بوده اســت کــه دراین قطعنامه 
تحقیقــات  انجــام  خواســتار 

مستقل درباره آن شده اند.
اروپــا  پارلمــان  اعضــای 
همچنیــن از کشــورهای دارای 
حضــور دیپلماتیــک در تهــران 
می خواهد که با استفاده تمامی 
سازوکارهای پیش بینی شده در 
مقــررات اتحادیه اروپا در زمینه 
دفــاع از حقوق بشــر، از جمله 
انتشار بیانیه های رسمی، ارسال 
یادداشــت دیپلماتیک، زیر نظر 
داشتن روند محاکمات و بازدید 
اشــخاص  ایــن  از  زندان هــا  از 
حمایــت و حفاظــت بــه عمــل 

آورند.
•
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ورزش به جای روســری و مانتو در 
گروه های  ورزش های صبحگاهی 
خودجــوش در اماکــن عمومی و 
پارک ها و تولید ادبیات فمینیستی 
و آثاری در حــوزه مطالعات زنان، 
از جملــه حرکت هــای اعتراضــی 
بــه حجاب اجبــاری بــود. چنین 
اشــکالی از مبارزه فردی و گروهی 
در جامعه، علی رغــم برخوردهای 
خشن »گشت ارشــاد« و »امر به 
معروف و نهی از منکر«، تا سرکوب 
احمدی نــژادی و تــا به امــروز نیز 

ادامه دارد.
•

3. روزهای »احمدی نژادی« 
و موسم کمپین های زنان در 

داخل و خارج ایران
حمــالت خشــونت آمیز نیروهای 
انتظامــی دولــت احمدی نــژاد به 
در  زنــان  مســالمت آمیز  تجمــع 
مراســم روز جهانــی زن در ســال 
۱۳۸۴ شوکی جدید برای 
فعاالن جنبــش زنان در 
مواجهــه با مــوج جدید 
ســرکوب حکومتــی بــه 
وجــود آورد. روزی که در 
حمله پلیس احمدی نژاد 
به تظاهرات زنان در پارک 
دانشــجو، حتی ســیمین 
بهبهانی، بانوی شعر ایران، نیز از 
ضربات سنگین باتوم های نیروی 

انتظامی در امان نماند.
بالطبــع در چنیــن شــرایطی که 
روزبــه روز بســته تر و تهدیدآمیزتر 
می شد، طرح موضوع حجاب، نیاز 
به ترفندهایی مناسب با این شرایط 
داشت. در آن ســال ها، در چنین 
شــرایطی بــود که کمپیــن »یک 
میلیون امضا« و کمپین های دیگر 

ازسوی فعاالن جنبش زنان شکل 
گرفتند. بنابراین، در دفترچه های 
آموزشــی کمپیــن یــک میلیــون 
امضــا، با وجود تاکید بر خواســته 
پیوســتن به کنوانســیون جهانی 
رفــع تبعیض که اشــاره مســتقیم 
بــه حــق زنــان بر تــن و پوشــش 
خــود دارد، نقــد حجــاب اجباری 
به طــور مشــخص فقــط در بنــد 
مربــوط به حقوق زنان اقلیت های 
مذهبــی همچون مصــداق نقض 
حقــوق زنــان معتقــد به ادیــان و 
مذاهب غیر از اســالم طرح شــد. 
هم زمان در مقــاالت، مصاحبه ها 
روزنامه نــگاران  ســخنرانی های  و 
برخوردهــای  زن،  فعــاالن  و 
خشونت آمیز گشــت های ارشاد با 
زنان »بدحجــاب«، به طور مرتب 

افشا و نقد می شد.
در ســال ۱۳۸۸، هم زمان با پایان 
احمدی نــژاد،  دولــت  اول  دوره 
»گشــت  ممنوعیــت  خواســته 
مطالبــات  قالــب  در  ارشــاد« 
انتخاباتی از سوی زنان و نیز دو تن 
از کاندیداها طرح شد. این خواسته 
در فضــای پرامیــد و پر تحــرک آن 
دوران در سپهر عمومی جایگاهی 
ویژه یافت. »مبصر کالس« شجاع 
و ســرخ پوش مدرســه فمینیستی 
با شــعار »قانون آســمانی، زندگی 
زمینــی، مشــکل ما زنان اســت« 
در صفحه اول وب ســایت مدرسه 

فمینیستی ظاهر شد.
در ائتــالف همگرایــی زنــان برای 
طرح مطالبــات، موضوع حجاب 
اجبــاری طــرح شــد و در جلســه 
اعالم موجودیت ائتالف همگرایی 
و ســپس در جلســه اختتامیه نیز 
مشخصا از زبان اعظم طالقانی، که 

خود از زنان محجبه است، حجاب 
اجباری مورد نقد قرار گرفت.

هم زمان با تشــکیل ایــن ائتالف، 
گروه »میدان زنــان« در بیانیه ای 
تحلیلی به طور مشخص با اشاره به 
شعار انتخاباتی دو کاندیدای مطرح 
انتخابات، یعنی موسوی و کروبی، 
روند اعتراض به حجاب اجباری را 

پی گرفت.
با تشــکیل این ائتــالف در ایران، 
زنان فمینیســت ایرانــی در خارج 
از ایــران نیــز »کمپیــن مقابله با 
حجاب اجباری« را تشکیل دادند 
و در بیانیه خود، گروه های مختلف 
اجتماعــی، صنفــی و سیاســی را 
برای مقابله با حجــاب اجباری به 

همکاری فراخواندند.
شور و تحرکی که به امید تحوالت 
اجتماعــی ایجــاد شــده بــود، بــا 
تقلــب انتخاباتی جای خــود را به 
خشمی مدنی برای یافتن پاسخ به 
پرسش »رای من کجاست« داد. 
دختران و زنان کوچه های شــاد و 
خیابان های امن هفته های پیش از 
انتخابات، حاال عزاداران سبزپوش 
شهرهای قتل آگین شــده بودند. 
خیابان هــای تهــران پر شــده بود 
از زنانی با شــکل و شمایلی کامال 
متفــاوت از زنان تظاهرات انقالب 
اسالمی؛ این ها زنانی با لباس های 
رنگی بودند که پریشــان گیســوان 
خویش را با شال های سبز و سفید 
و سرخ آراسته بودند. زنانی که قرار 
نبود در میــان حضور انبوه مردان 
خشمگین و معترض با سبیل های 
پرپشــت یا ته ریش های »قدسی« 

گم شوند!
بخش ۳، پایانی در شماره آینده

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
 یکشنبه 7 آوریل 2019

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)

با آرزوی بهـترین اه ربای سال نو...
40 سال مبارزات زنان ایرانی

 امســال روز زن باشــکوه تــر 
ازهــر زمــان در سراســر جهان 
برگزار شــد. زنان داخل کشــور 
در متروهــا بــدون حجــاب به 
تاریخچــه روز زن پرداختــه، با 
اهداء گل بــه زنان، با در آغوش 
گرفتن زنان محجبه این روز را 

گرامی داشتند. 
عــالوه بــر برگــزاری روز زن در 
بســیاری از شــهرهای جهــان 
توســط فعالیــن زنــان ایرانی و 
همراهی زنــان جامعه میزبان، 
راهپیمائــی ســه روزه زنــان در 
کشورهای آلمان، هلند و بلژیک 
با تاکید بر چهل ســال مبارزات 
اولیــن  ویادبــود  ایرانــی  زنــان 
تظاهــرات روز زن در ایران علیه 
حجاب اجباری  را یادآور شدند. 

ایــن حرکت همزمــان در دیگر 
شهرها چون مونترال با شرکت 
فعــال انجمــن زنان بــا همان 
پوسترها و شعارها در تظاهرات 

۸ مارس ادامه یافت.
مطمئنا این حرکت نقش ارزنده 
اتحــاد  و  انســجام  راه  در  ای 
جنبــش زنــان ایــران خواهــد 

داشت. 
برنامه روز زن در تاریخ ۹ مارس 
با سخنرانی خانم شهین نوائی 
از نســل اول و لیال فخــاری از 
نسل دوم، اجرای موسیقی زنده 
توسط پریسا کریمی به همراهی 
نوازنــدگان صابر جلیــل زاده و 
افشین شریفی ادامه و برنامه با 
پرسش و پاسخ به پایان رسید. 

نگاهی به ادوار مبارزه با حجاب اجباری 
از محفل های زنان در دهه شصت تا شورمندی های سال ۸۸

--------
این مقالــه مروری اســت تاریخی 
بــر وقایعی کــه در روند مبــارزه با 
حجاب اجباری از سال های پیش 
از انقــالب مشــروطه تــا حرکــت 
اعتراضــی اخیر که با نام »دختران 
خیابان انقالب« اتفاق افتاده است 
و چهــل ســالگی انقــالب را در بر 

می گیرد.
بخــش اول، از واقعــه بدشــت در 
ســال ۱۲۲۷ تا تظاهــرات زنان در 
روز جهانــی زن در ســال ۱۳۵۷ و 
وقایع تلخ دهه شصت را برشمرده 
بــود. بخــش دوم به شــرح وقایع 
دوران موســوم بــه ســازندگی تــا 
شــروع دوران جنبــش ســبز در 
و  دارد  اختصــاص   ۱۳۸۸ ســال 
بخــش ســوم، از وقایــع جنبــش 
سبز تا ایام چهل سالگی انقالب را 

دربرمی گیرد.
------------

•
۱. آغاز دوران موسوم به 

سازندگی
پایــان جنــگ، کــه علی االصــول 
می توانســت فعالیت های مدنی و 
حقوقی را سبب شود، با اعدام های 
گروهــی ســال ۱۳۶۷ ترســی نــو 
ایجــاد کــرد و ســرخوردگی میان 
روشــنفکران و فعــاالن سیاســی 
افزایش یافت. روی کار آمدن دولتی 
با شعار »سازندگی« نیز نتوانست 
در جامعه سرخورده امید به تحول 
اجتماعــی ایجــاد کنــد. علی رغم 
چنیــن فضایی، زنان فمینیســت 
خانواده هــای  زنــان  و  ســکوالر 
زندانیان، که همدیگر را دوباره پیدا 
کرده بودند، در گروه های کوچک 
و در محافــل خانگی بــا ترس و لرز 
دور هــم جمع می شــدند. در این 

محافــل، که به دوره هــای فیلم یا 
دوره هــای کتابخوانــی اختصاص 
داشت، برنامه ای عملی برای حل 
معضــالت ســهمگینی کــه پیش 
روی زنــان بود دیده نمی شــد. اما 
برنامه هــای جانبی ایــن محافل، 
برای مثال، شکل گیری گروه های 
گلگشــت های  و  کوهنــوردی 
خانوادگــی بــه مدیریــت و رهبری 
زنان، باعث حضور زنانی با شکل و 
آرایشی متفاوت از فرم های دولتی 
در فضاهای گردشــی، توریستی و 

طبیعت گردی شد.
اما بیــرون از این محافل خانگی و 
گروهی، نومیدی نسبت به تغییر 
و تحــوالت اجتماعــی در حــوزه 
زنــان منجر به بــروز اعتراض های 
نیستی گرایانه میان زنان، به ویژه در 
شهرستان ها، شده بود. بدین رو، 
در آن ســال ها، اخبار خودســوزی 
زنــان در اعتــراض به ســنت های 

به ویــژه در  موجود، 
ایــالم  خوزســتان، 
بــه  کردســتان،  و 
می رســید.  گــوش 
اما خودسوزی هما 
دارابــی در میــدان 
تجریــش در ســال 
۱۳۷۲، در اعتراض 
به حجاب اجباری، 
نوعــی  از  نشــان 

هم سرنوشــتی میان زنان داشت، 
از محروم تریــن مناطــق گرفته تا 
مناطق مرفه نشین پایتخت. هما 
دارابــی کــه در کنــار پروانه فروهر 
ســازمان زنان جبهه ملــی را به راه 
انداختــه بــود، به عنوان واپســین 
اعتراض، خود را به آتش کشــید. 
نیروهای ملی و به ویژه پروانه فروهر 
که از دوســتان نزدیــک او بود، از 
جریان هایــی  معــدود 
بودند که برای انعکاس 
این حرکــت در جامعه 

تالش کردند. 
ابرهــای  کــه  روزی 
ســیاِه برآمــده از جــاِن 
آتش گرفته هما دارابی 
تیرگِی فراخنای آسمان 
برمــال  را  زنــان  آزادی 
می کرد، هشــت سال 
روزی  از  می گذشــت 
که ژیال شــریعت پناهی 
در اعتراض به اجباری 

شــدن مقنعه در ادارات، در ســال 
۱۳۶۴ اســتعفا داده بــود. فقــدان 
حرکت هــای اراده منــد و مشــابه 
هرچنــد  ســال،  هشــت  آن  در 
به دلیــل مشــکالت اقتصــادی، 
سیاســی، ســرکوب های گسترده 
زنــان  گروهــی  مهاجرت هــای  و 
قابل توجیــه بود، امــا انگار مهلتی 
بــود که همــا دارابی به خــود و به 
زنــان ایران داده بــود. و آنک هما 
بــود و جان به لب رســیده او میان 

شعله های آتش!
•

2. دوران اصالحات و 
اولویت های جنبش زنان

آنچه در اواخر سال های دهه شصت 
در خانه هــا و محافــل خصوصــی 
حول گفتمان برابری خواهی شکل 
اصالحــات  دوران  در  می گرفــت 
نمــود بیرونی یافت و تحت عنوان 
تشکل های مستقل زنان رخ نمود. 
وقایعــی کــه در جهان مناســبات 
قــدرت را زیــر ورو کــرد، همچون 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
از یک ســو و روی کار آمدن دولت 
اصالحــات در ســال ۱۳۷۶ و بــه 
فاصله کوتاهی از آن اهدای جایزه 
نوبل به شــیرین عبادی در ســال 
۱۳۸۲)۲۰۰۳ میــالدی(، شــور و 
امیدی در جامعه مدنی زنان ایجاد 

کرد.  
از ســال ۱۳۸۲، با تشکیل ائتالف 
زنــان«، جلســات  »هم اندیشــی 
متعــددی حــول گفتمان ســازی 
اجتماعــی  کنش گــری  و 
اولویت هــای  براســاس 
جنبش زنان شکل گرفت. 
تعیین اولویت های جنبش 
زنان در واقــع نوعی تعیین 
فعالیت هــای  راه  نقشــه 
ائتالف هــا  ایــن  مشــترک 
زمــان،  آن  در  امــا  بــود. 
مســاله حجــاب به عنــوان 
در  را  الزم  آرای  اولویــت 
این ائتالف کســب نکرد. شــرایط 
ســخت امنیتی، تاکید بر اهمیت 
اشــتراک ها در ایجاد ائتالف های 
متکثــر و ضرورت بســیج  عمومی 

از جملــه دالیــل عدم 
توجه به  حل معضل 
حجــاب اجبــاری در 
عمــل  برنامــه  یــک 

مشترک بود.
البتــه ایــن درحالــی 
بــود کــه مبــارزه بــا 

بطــن  در  حجــاب، 
جامعه به اشــکال مختلف جریان 
داشــت. برای مثال، اعتراض ها و 
مقاومت های فــردی در رویارویی 
با مامــوران امر به معــروف و نهی 
از منکــر، انتخــاب نــوع پوشــش 
غیر فرمایشــی«،  »غیر دولتــی/ 
حضور بدون حجاب در برنامه های 
کوهنــوردی،  ورزش زنــان بدون 
پوشش رسمی  در پارک ها، استفاده 
لبــاس  و  ورزشــی  کاله هــای  از 
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هادی خرسندی

عاشقانه و داغ ... 
به عبدالکریم دّباغ 

هادی خرسندی

من به خال لب دّباغ گرفتار شدم
دیشب از مرحمتش باز خبر دار شدم

 ای سروشی که مرا عکس نهادی در ماه
الکن از اون شعف واقعه سرشار شدم

دو سه روز است که من بابت تعریف شما
در محیط علما مرکز پرگار شدم

بوعلی پیش من آمد که به دادم برسید
من اسیر غم مجرائی ادرار شدم

درجه در دهنش آمده بقراط حکیم
ناله میکرد که یک مّدته بیمار شدم

گفت ارسطو که به من مشق بده بنویسم
چند روز است که در مدرسه بیکار شدم

مارکس آمد دو سه تا مسئله پرسید ز من
گفت یک جزوه به انگلس بدهکار شدم
پاستور گفت که از فرط حسادت به شما

دور از جان همه، مثل سگ هار شدم
چونکه ناخوش شده بود این فلورنس نایتینگل

من برایش دو سه شب نرس و پرستار شدم
المپی آورد ادیسون که شما روشن کن

گفت من مشتری آمپر سرکار شدم
بسته ای داد امانت به من و، حافظ گفت

جان تو خسته ز سنگینی این بار شدم
آن یکی گفت که رابیندرانات تاگورم
که پشیمان ز سرائیدن اشعار شدم

آمد از پنجره هدهد که به دادم برسید
عاصی از شیخ فریدالدین عطار شدم
محو بازیگریم یول برینر شد و گفت

من به جای تو رباینده اسکار شدم
»اقتصاد مال خره« را آدام اسمیت شنید

گفت البته و تشویق به تکرار شدم
کورش آمد که ببخشید سوادم کم بود،

سر آن لوحه و، تسلیم به اجبار شدم
پادشاهان همه بستند به پابوسم صف

من فقط ملتفت نادر افشار شدم
جان دّباغ سروش از تو تشکر دارم

که مواجه به چنین گرمی بازار شدم
پیش ازین نیز ز لطف تو و امثال تو بود

که موفق به جنایات و به کشتار شدم
من دعا میکنمت وقت طهارت پس ازین

که به مهر تو نظر کرده اطهار شدم
لندن - ۱۳ اسفند ۹

ـــــــــــــــــــــ

آیا سروش دچار مرض سادیسم است؟!

ف. م. سخن 
عمومیــت دادن یــک عیب، به 
یک گروه اجتماعی، کار درستی 
نیست، ولی با مشاهده جمعیت 
اقلیــت و اکثریت مــی توان یک 
سری خصائل را با قید »استثنا 
هم وجــود دارد« به یک گروه از 

مردم نسبت داد.
من، با شناختی که در طول سال ها 
از افراد بزرگ شده در حصار مذهب 
پیدا کرده ام، نوعی حس دیگر آزاری 
در آن ها دیده ام که به سادگی قابل 
توضیح نیست. نمی دانم در اثر حق 
به جانب دیدن خود اســت یا علت 
دیگری دارد که این گــروه از افراد، 
تمام رفتار ها و کردار های خود را به 
حق می داند و در جای مناسبی که 
بتواند نیشی جانانه به مخالف خود 

می زند.
از محصــوالت اجتماعی جمهوری 
اسالمی در طول ۴۰ سال گذشته، 
دو خصلت »وقاحت« و »دریدگی« 

ست.
انسان وقیح، جای سخن گفتن را 
نمی داند و حتی ســخن حق اش، 
ابتدا سکوت و بعد نفرت ایجاد می 

کند.
فــرض بگیریــم در میــان جمعــی 
از خانــواده هــای کشــته شــدگان 
انتخابــات ۸۸ نشســته ایــم و مــی 
خواهیم در باره ی آن دوران سخن 

بگوییم.
انسان خردمند، نسبت به موقعیتی 
کــه در میان آن جمــع دارد، حرف 
خود را می زند، و ســعی می کند به 
گونه ای سخن بگوید، که حتی اگر 
حرف اش حق باشد، باعث رنجش 
کسی نشود. مثال اگر معتقد است 
که کسی نباید در خیابان به اعتراض 
علیه حکومت دست بزند، دستکم 
این سخن و نظر را نزد خودش نگه 
مــی دارد تا در جایی مناســب آن را 
مطرح کند نه در میان کســانی که 
فرزندشــان را در خیابــان ها موقع 
حرکــت اعتراضی علیــه حکومت از 

دست داده اند.
اگر کســی این موضوع را نفهمد، از 

دو حال خارج نیست:
یا انسانی بغایت احمق و نفهم است 
کــه چیــزی از روابط انســانی نمی 
داند، و بولدوزِر بی مغزی است که 

همین طور که جلو می 
رود همــه چیز را ویران 

می کند.
یا انســانی دچار مرض 
دیگر آزاری و سادیســم 
است که به رغم این که 
می داند حــرف هایش 
باعث رنجــش خاطر و 
شــاید ایجاد نفــرت در 
دیگــران می شــود، آن 

حــرف ها را مــی زنــد و حتی بعید 
نیســت از ایجــاد نفرت نســبت به 

خودش لذت مازوخیستی می برد.
من دوست ارجمندی دارم از دوران 
تحصیل در دبیرســتان که انســانی 
ســت از نظر مقام علمی و شغلی و 
اجتماعی در ســطح بسیار باال، که 
سه نفر از برادران اش مجاهد خلق 
بوده اند و به دست حکومت اسالمی 

کشته شده اند.
ما در صفحه ی فیس بوک، نظرهای 
مــان را کــه مــی نویســیم، وقتــی 
نظرهای مان در باره ی مجاهدین 
رو در روی هــم قــرار می گیرد، من 
مطلقا وارد بحث با این رفیق قدیم 
نمی شــوم و یکی بــه دو و بگو مگو 
نمی کنم، چرا که او سه برادرش را 
که مجاهد بوده اند از دست داده و 
دور از انسانیت است که من بخواهم 
حرفی بزنم که در نهایت به برادران 
کشته شده اش مربوط خواهد شد 
و این حرف قطعا باعــث آزردگی او 

خواهد شد.
من ســعی می کنم این قدر شــعور 
داشته باشم که سیاست و تحمیل 
نظــر خــودم را مهم تر از انســان و 
انســانیت ندانــم و خاصه حرفی که 
نه چیزی را عــوض خواهد کرد، نه 
باعث تغییر نظری خواهد شــد، به 
خاطــر این که فکر مــی کنم حرف 

درست است بر زبان نیاورم.
دکتر ســروش کــه مثــال تاریخ هم 
خوانــده و بــا تاریــخ معاصــر هــم 
آشناســت، اگــر از روش حکومــت 
های استبدادی و شیوه های هوادار 
ســازی آن هــا بی خبر باشــد، باید 
بگویم یک موجود گول است که از 

دنیا و مافیهای آن هیچ نمی داند.
اگر هم گول نباشد، که به نظر نمی 
آید باشــد، آن گاه بایــد، یاوه گویی 
هایــش را بــه بیماری مــردم آزاری 

نسبت دهم.
شق سومی وجود ندارد.

حرف هایی که او اخیرا در امریکا در 
باره ی خمینی و با ســواد بودن او و 
بی ســواد بودن شاه و شجاع بودن 
خمینی و این هــا زده، بدون تردید 
از روی ناآگاهی نســبت به خصائل 
و معلومات و رفتارهای جنایتکارانه 
ی خمینی نیســت. پــس باید فکر 
کنیم که سروش مریض است و می 
خواهد خاطــر مردم زندگی باخته و 

کشور از دست داده را برنجاند.
حرف هایی که او زده و صدایش 
در همین خبرنامه قابل شنیدن 
است، زدن و نزدن اش هیچ چیز 
را عوض نخواهــد کرد. با گفتن 
این که خمینی فرشــته اســت، 
هیــچ مخالفــی، موافق خمینی 
نخواهد شــد، و با گفتن این که 
شــاه دیــو و دد اســت، واقعیت 
مثبت شاه، که مردم به چشم دیده 
اند، تخریب نخواهد شد. به عبارتی 
سخنان سروش، ســخنانی مطلقا 
بــی فایــده و مطلقا بی اثر اســت و 
تنها تاثیرش، ایجاد خشم در میان 
جماعتی ست که نیش حکومت به 
تن شــان فرو رفته و زهر حکومت، 

آن ها را بیمار کرده است.
به محاجه با ســروش نمــی پردازم 
چرا کــه محاجه بــا آدم هایی مثل 
ســروش، تنهــا اتالف وقت اســت. 
آن هــا خود را در جایگاه خدایی می 
بیننــد و بندگانی مثل مــا را اصوال 
آدم حساب نمی کنند. بنابراین چه 
فایــده در بحث و فحــص و ارائه ی 

استدالل.
فقط مــی تــوان به ســروش و بچه 
مذهبی های سرگردان و حیران در 
میان دو جهان متضاد یعنی جهان 
سنت و جهان مدرن، توصیه کرد، 
که حتمــا به روان شناســان حاذق 
مراجعــه کننــد و تصــور نکنند که 
خودشــان به تنهایی مــی توانند از 
شــر عقده هایی کــه درون آن ها را 
پر کرده و باعث بیماری شــان شده 
خالص شــوند. این هــا تیپ های 
بیماری هستند که هنوز فرق میان 
خمینی و شــاه را و فرق میان زمان 
خمینی و شاه را و فرق میان جنایت 
بر اساس قانون مذهب، با مجازات 
قانونی به منظور جلوگیری از تخلف 
و جــرم را نمی داننــد و با این همه 
ضعــف و فتــرت فکری، گمــان به 
»همه چیز دانی« خــود دارند. این 
ها بــرای درمان تضادهــای درونی 
شــان و یافتــن راه حل بــه منظور 
دست برداشتن از آزار مردمان حتی 
شده باید بستری شوند شاید امیدی 
به درمــان شــان در دورانی که یک 
پای شان لب گور است وجود داشته 

باشد...
•

مقایسه ی اجمالی 
میان رضا شاه بی سواد 

با خمینی با سواد! 
ف. م. سخن 
نمی دانم چرا همینجوری بی دلیل، به این فکر افتادم 
که یک مقایسه ای میان رضا شاه بی سواد با خمینی 
با سواد بکنم! نمی دونم ِکی بود و کجا بود که شنیدم 
خمینی ســوادش خیلی زیاد بوده است. قدیم ها هم 
خوانــده بودم که حضرت محمد و رضا شــاه پهلوی 
بی ســواد بوده اند. حاال چرا اسم حضرت محمد یه 
دفعه بــه ذهن ام آمد نمی دانم. شــاید به خاطر این 
که یک بابایی در خارجه، کتابی نوشــته است به نام 
»محمــد پیامبر صلح« یا یه همچی چیزی که در آن 
گفته حضرت محمد نه تنها بیسواد نبوده بلکه چند تا 

زبان هم بلد بوده!
چــه عالی! حتی اگر می گفت حضرت محمد نه تنها 
زبان دان، بلکه زبان شناس هم بوده ما تعجب نمی 
کردیم چون وقتی یک خارجی چیز خوبی در مورد ما 
ها می گوید، الزاما درست می گوید و وقتی چیز بدی 
می گوید، الزاما غلط می گوید و اصوال غلط می کند 

که می گوید.
اصــال ولش کن. بحث ما رضا شــاه بی ســواد بود و 

خمینی با سواد!
مــا قبال فــک می کردیم که بــزرگان ما، ســواد را بر 
اســاس فایده اش به جامعــه و فرهنگ ارزش گذاری 
می کنند نه این که طرف تصدیق شــیش ابتدایی و 
دیپلم و لیسانس دارد یا ندارد. ولی این روزها، بعضی 
از »بــزرگان« داشــتن دیپلم و اینها را مالک ســواد 

دانسته اند که خب، البد کار خوبی کرده اند.
حاال این »البد« را که می گویم، واســه ی این است 
که یک کم که به عقب بر می گردم می بینم که مثال 
ملک الشعرای بهار، بیچاره اصال مدرسه نرفته بوده 
و مدرسه ای نبوده که بخواهد به او دیپلم بدهد ولی 
خب، ایشــان کسی بوده که با وجود نداشتن دیپلم، 
زیر مدرک دکترای دانشجوها را امضا می کرده است.

یــا همین علی اکبرخان دهخدا که به اندازه ی ملک 
هم سواد نداشته، و همین جوری یه دفتر و یک مداد 
برداشــته رفته باالی کــوه از روی »الروس کوچک« 
فرانسوی ها لغت ثبت کرده و معنی کرده، و شوخی 
شوخی لغت نامه ی دهخدا را تدوین کرده، و زمانی 
که کار و بارش گرفته و واســه خودش دفتر دســتکی 
در تجریش به راه انداخته و کارمند اســتخدام کرده، 
موقع استخدام »دکتر« محمد معین، که اولین دکتر 
در ادبیــات ما بود، بنده ی خدا را چپ و راســت اش 
کــرده و امتحان اش کــرده، که این دکتــر جوان، با 
وجود »دکتر« بودن و مدرک دکترا داشــتن، ســواد 
هم داشته باشد! به قولی مدرک یک چیز است، سواد 
چیِز دیگر! و دکتر معین سر افراز از امتحان دهخدای 

بی سواد بیرون آمد، و شد شاگرِد زیر دست او!
بعلــه. قدیما اینجوریا بود! نــه این که یارو »دکترِ« با 
سواد باشد، و دکترایش، مثه بعضی دکترها در دوره و 
زمانه ی ما صنار ارزش نداشته باشد، یا این که مثال 
درس شــیمی خوانده باشــد، ولی در زمینه فلسفه و 

عرفان به ما درس بدهد! :(
اصــن چی می گفتــم که حرف به اینجا کشــید؟!... 

آهان! مقایسه ی رضا شاه با خمینی...
خمینی با سواد بود، رضا شاه بی سواد بود! خمینی 

آیت الله العظمی بود، رضا شاه سرتیپ قزاق بود!
اول کمی از سواد خمینی بگویم دل ام باز شود! ایشان 
در یکــی از کتاب هــای ارزنده اش که دنیایی را تکان 
داد، و انســان های بی شــماری را فرهیخته ساخت 
نوشته است:»اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد 
چيــزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و 
بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اول طوری شسته 
شــود كه ذره ای از غائط در آن نماند، دوباره شستن 

الزم نيست.«
این چیزی که اینجا نوشــته آمد، شــوخی نیســت و 
به انــدازه ی نســبیت اینشــتین ارزش دارد. شــاید 
نفهمیدید چی گفت که دارید می خندید! فرمود:اگر 
»کاِر بزرگ« ]به قول خارجی ها »بیگ جاب« )لطفا 
با بیگ بنگ اشتباه نشود هر چند گهگاه بیگ جاب، 
بــا بیگ بنــگ هم همراه می شــود([، بــاری اگر کاِر 
بزرگــی کردید و بعد خودتان را با آب شســتید، باید 
چیزی از »پی پی«تان )قابل توجه دانشمندان علم 

عبدالکریم سروش در سخنانی که در 
کالیفرنیا به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایراد شده 
سخنانی گفته که به راستی خردآزار 

و دل آشوب و منطق ُکش است.  ..

لنگیستیک: در آلمان »پی پی« معادل 
جیش در پارســی اســت، ولی در اینجا 
منظور باقــی مانده ی اغذیه در شــکم 
آدمی ســت!( باری چیزی از پی پی تان 
در »مخــرج« تــان )که همان ســوراخ 
خروجی ست( باقی نماند ولی اگر رنگ و 
بویش ماند، مانعی ندارد! )واقعا تفسیر 
این مساله بسیار دشــوار است و الزمه 
اش داشتن تخصص در علوِم بو شناسی 
و رنگ شناســی می باشــد کــه ما چون 
بیسواد هستیم، وارد عمق موضوع نمی 

شویم و این جریان را »نمی کاویم«(.

حــاال نگاه کنیــد که رضا شــاِه خاک بر 
ســِر بی سواد، به جای کسب این همه 
معلومات مفید، در ایــران آن زمان چه 

کار ها کرد...
او چون بی سواد بود و وقت اش را نه به 
مدرسه رفتن بلکه به بطالت می گذراند، 
گفت حوصله ام ســر رفتــه چیکار کنم 
چیکار نکنم، رفت یک خط آهن کشید، 
از جنــوب ایران تا شــمال آن! واقعا چه 

کار باطلی!
بعد آدم که ســواد نداشــته باشد، خب 
دنبــال تقویت آن هم نمــی رود، گفت 

وقــت ام رو چه جــوری بگذرونم، رفت 
جاده چالوس را ساخت و اون تونل تنگ 
و باریک کندوان را درســت کرد که اگه 
سواد داشت، تونل را فقط واسه ی عبور 
یک طرفه نمی ساخت بلکه چند باند ه 

می ساخت.
بعــد این مردک نظامی بی ســواد، آمد 
دانشگاه تهران را ساخت! نه که خودش 
شیش کالس سواد نداشت، بیچاره ی 
عقده ای، دانشگاه را ساخت تا تحصیل 
و تدریــس در آن جــا باعــث افتخار آدم 

شود.

باور کنید وقتی از این مردک بی ســواد 
و کارهایش می گویم حال ام خراب می 
شود. شما سواد بی نظیر امام خمینی را 
که نگاه می کنید، اصال شکوفا می شوید 
و حیف نیست ما وقت مان را با یاد کرد 

از رضا شاه بی سواد تلف کنیم؟
در مطلب بعدی، مقایسه ای میان شاه 
بی ســواد بی دیپلم جنایتــکار، و امام 
خمینی نازنین با سواد ارحم الراحمین 

انجام خواهم داد....
•
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ادغـام؟
بانــک مرکــزی در اطالعیــه  ای از 
ادغام بانــک  های انصار، قوامین، 
حکمــت، مهر اقتصاد و موسســه 
اعتباری کوثر در بانک سپه خبر داد 
بانک ســپه اولین بانک ایرانیست 
که نزدیک به صد سال دوام آورده  
ولی درحمله آخوند ها قراره این هم 
ازبین بــره! رهبر معّظم با خودش 
گفته مــن که از گدایی به شــاهی 
رسیدم اگه قراره برم چند تا بانک 
باقیمانده را هــم با خودم می برم! 
در واقع این همان سیاســت زمین 
ســوخته است که وقتی دست من 
نیست هیچی نباید بماند یعنی اگر 
این دیگ برای من نجوشه میخوام 
َسِر ســگ تو بجوشــه! تا بعدًا هم 
مردم بگویند زمان آخوند بهتر بود 
اگر گوشــت و مرغ نبود دست کم 

نون داشتیم!
بّچه ُپررو!

فرمــوده:  معّظــم  رهبــر  اخیــرًا 
دشمن گرفتاره، دشمن در روابط 
خارجیش مشــکل داره دشمن در 
مسائل داخلیش هم مشکل داره و 
چون کاری ازش بر نمیآد مجبوره 
هارت وپورت کنه! الحمدلله امروز 
ایران در همه چیز خود کفاســت و 
نیازی به هیچ کشوری نداره بلکه 
کشــورهای دیگر به ما نیاز دارند! 
در محّله ما پیرمردی بود که خیلی 
بدبخت بود و مردم بهش غذا می 
دادند و دو قران کمکش می کردند 
ولــی تک و توک که با یکی حرفش 
می شــد به طرف می گفت: تو برو 
خجالت بکش و زندگی تو درســت 
کن که با کمک دیگــران زنده ای 
اگر صدقه مردم نباشــه میمیری! 
مــن الحمدلله به هیچکــس نیاز 
نــدارم همه به من نیــاز دارند من 
ازهر انگشــتم صد تا هنــر می باره 
همین جا ســر کوچه بشینم مردم 

میان بدهکاریشــونو به من میدن 
من مگه مثل شمام با نون گدایی 

زندگی کنم؟!
استغفراهلل هرگز!

پس از گذاشــتن شــعر جدیدی بر 
روی سرود ای ایران توسط آستان 
قــدس رضوی و احتمااًل به فرمان 
آیت الله علم الگدا، اعضای هیئت 
مدیره خانه  موسیقی به نمایندگی 
از جامعــه موســیقی به شــدت به 
ایــن عمــل غیرقانونی و بــه دور از 
اخالق سازندگان این سرود جعلی 
اعتــراض کــرده و از مســئوالن و 
ضابطــان قضایــی خواســته اند تا 
با خاطیان برخــورد قانونی کنند! 
اعضای خانه موسیقی خیلی با مزه 
اند این ها هنوز هم توی دنیای ۴۰ 
ســال پیش زندگی می کنند! برای 
همین هم هســت که خودشان را 
جوان حس مــی کنند این ها فکر 
می کنند علم الگدا همان شیخ یک 
القبائی است که به مرحوم آریامهر 
می گفــت روحی فداه؟! حاال دیگه 
شده علمدار رهبر معّظم و به شاه 
میگه یارو! ده تا پاسبان هم بروند 
نمی توانند حّتی یکی از نگهبانانش 
رو بگیرند! فکر کردید زمان شــاهه 
که گدایی می کرد دو قران از مردم 
بگیره تا نمیــره؟ اصاًل کدام قاضی 
جیگــر داره برای علــم حکم صادر 
کنه؟ کدام پاســگاه جرات می کنه 
براش پاســبان بفرسته؟ گیریم که 
خــودش بیاید کی میتونــه زنگوله 
رو ببنده بــه گردنش؟ کی باهاش 
برخــورد قانونی کنه؟ تنها کســی 
که میتونه باهاش کلنجــار بره ما 
هســتیم که چهار تا متلــک و دو 
تا لیچار بــارش می کنیم بقیه می 
گویند عالم دین است استغفرالله 

هرگز؟
دیر گفتی!

دوســتی از ایران مــی گفت: چند 
کارت  گرفتــن  بــرای  پیــش  روز 
الکترونیــک شناســایی بــه اداره 
پســت رفتــم و کارمنــد مربوطــه 
ضمن گرفتن عکس گفت باید اثر 
انگشت ات راهم بگیرم پس از این 
که چنــد بار اثر انگشــتم را گرفت 
گفت اثر انگشت ات خیلی ضعیفه! 
پرسیدم یعنی چه؟ یعنی این که با 

همه فشــاری که دادی اثرش نمی 
افته و گرفتن اثر انگشــتت بســیار 
سخته! گفتم مرد حسابی اگر این 
رو در جوانــی به من می گفتی می 
رفتــم برای خــودم دزد بزرگی می 
شدم ولی حاال دیگه چه فایده؟ نه 
میتونم از دیــوار باال برم نه جنس 
ها رو ببرم! دیرگفتی کاکا دیرگفتی؛ 

دیرگفتی برار!
نگو نیست کار!

هر روز در گوشه ای از کشور آقا امام 
زمان )عج( کارگران داد می زنند و 
پالکارد بــاال می برند کــه پنج ماه 
حقوق نگرفتیم اون یکی میگه ۱۲ 
ماه نگرفتیم دیگری میگه ۱۴ ماه 
نگرفتیم یکی دیگه میره رودســت 
همه میگه ۲۰ ماه نگرفتیم! اّول به 
شما بگوئیم کسانی که ۵ ماه و ۱۲ 
ماه و ۱۴ ماه حقوق نگرفته اند، به 
نّیت ۵ تن و ۱۲ امام و ۱۴ معصوم 
از حقوق شان بگذرند به جاش در 
اون دنیا از حوریان بهشتی استفاده 
کننــد! آن هائی که ۲۰ ماه نگرفته 
انــد اصاًل نباید حــرف بزنند چون 
پیامبر اســالم گفتــه بیگاری بکن 
بیکاری نکن! همین که طرف شما 
رو برده َســِر کار تا بی کار نباشید 
باید ازش سپاسگزار باشید! معدی 
علیه اللعنه هم فرمــوده: تو بیکار 
بــاش و بخــور زهر مــار - خودت 

تنبلی، هی نگو نیست کار!
سندروم گوشت ندیدگی!

دوســتی از ایــران برایمــان تعریف 
کرد: پس از مّدت ها بی گوشــتی 
خبر آمد که یک فروشــگاه گوشت 
دولتــی می دهد! زنم فوری ســبد 
خرید رو برداشــت و رفت و پس از 
سه ساعت مانند یک فاتح وارد شد 
و گفت: گرفتم؛ باالخره ســه کیلو 
گوشت دولتی گرفتم! مثل جنس 
مقــّدس تمیزش کردیم و آشــغال 
هــاش رو درآوردیم و از ســه کیلو 
گوشت سگ و خر؛ یک کیلو لخم 
کبابی در آوردیم! به زنم پیشنهاد 
کردم این شاید آخرین گوشتیه که 
می بینیم پس کباب کنیم! کباب 
خوردن همان و بیمار شدن همان! 
وقتی به درمانگاه رفتیم دیدیم مثل 
ما زیاده! دکتر گفت: این ســندروم 
گوشــت ندیدگیه! طرف بــا دیدن 

گوشــت تحریک میشــه 
و حالــت ذوقمرگی می 
گیــره! خیلی شــانس 
و  نمــردی!  آوردی 

سراغ بابات نرفتی!
»پمپ – او«؟!

پمپئــو وزیــر امــور خارجه 
ایاالت متحده شمس آباد 
خود را نابغه و مردم را بیق 
مــی دانــد! او در مصاحبه 
ای گفته: این تحریم ها به 
مــردم ایران فشــار نمیآره! 
فقــط به ســران جمهوری 
اسالمی فشار میآد!؟ آقای 
پمپئــو ما تا حــاال کاری از 
شــما ندیدیم که به ســود 
مردم و ضرر آخوند ها باشد! 
سپاه تروریستی اعالم نشد 
ولی ایرانی ها اعالم شدند؟ 
مســئولین رژیــم تحریــم 
نشدند ولی ایرانی ها تحریم 
شــدند؟ ورود آخونــد ها و 

توله های شــان به آمریکا ممنوع 
نشد ولی ورود ایرانی های معمولی 
ممنوع شــد؟ میلیاردها دالر پول 
دزدی آخوند ها توقیف نشــد ولی 
جا به جایی چند صد دالر توســط 
مردم عادی ممنوع شــد؟! آخوند 
هم برای ســی و نهمین بار برق و 
آب و گاز و بیمه و کوفت و زهر مار 
را گرانتر کرد. قیمت خودرو ۵ برابر 
شــد. باز هم آخونــد و توله هایش 
زندگی الکچری شــان را دارند! ۴۰ 
ســاله آخوند ها دارایی ایران رو به 
غرب می برند و آمریکا نگفت مال 
مردمــه ولی حاال کــه می خواهند 
یک هزارم اش را بدهند و گوشت 
بخرند ممنوعه! ؟خودتی؛ به قول 
مازندرانــی هــا: مــا از پمپ بنزین 
رودست نخوردیم تو که پمپ - او 

هستی! 
علی شون!

از جانــی هــای الریجانــی  یکــی 
)منظورمان علی شونه!( که مامور 
خدمت به رهبر معّظم در مجلس 
شورباســت گفته: اکنــون پس از 
۴۰ ســال مــن بــه نام یــک ایرانی 
می توانم بگویم ما از هخامنشیان 
بیشــتر خدمت کردیم! علی آقا ما 
که قبولت داریم هخامنشــیان نه 
خدمت ســربازی رفتــه بودند و نه 
خدمتگزار مدرسه بودند شما هم 
خدمتگزار ســپاه بودید و هم کّلی 
بّچه های ایــران را گرفتی و زندان 
و شکنجه کردی معلومه که شما از 
هخامنشیان بیشتر خدمت کردی 
االن هم دســت کــم چند میلیارد 

پول مردم ایــران را برای روز مبادا 
در بانــک هــای انگلیــس نگه می 
داری کــه هروقت بی پول شــدند 

بهشان پس بدهی!
استعفای ظریفانه!

روزی کــه ظریــف اســتعفا کرد با 
خودمان فکــر کردیم یعنی دیگه با 
کفار خارجــی کار نداریم یا شــاید 
هــم خــود ظریــف از دروغ هایش 
وجدان درد گرفته. گفتیم اشــکال 
نداره که بره ولی بعد از این کی می 
خواد چشــم در چشم دوربین بگه 
در ایــران زندانی سیاســی نداریم؟ 
بهایی ها مشکل ندارند و در ایران 
آزادی کامل هســت! کــی از دروغ 
کــم نیاره؟ دیگــه همچین وزیری 
از کجا پیدا کنیم؟ مگر برویم یکی 
از حــوزه بیاوریم! مردک این همه 
بهــت لقــب امیرکبیــر دادنــد    ؛ 
آخــر کار فهمیدیم فقط زیردســت 
کوچکی هســتی! حاال هم به جای 
این که بروی حمام و رگت را بزنی 
استعفا کردی؟ کالس کارتو پایین 
آوردی و دروغ های شــاخدار و بی 
آبروئیت ماند! البّته چنان که افتد و 
دانی فقط بعد از چند ساعت جناب 
وزیر با تشــر و اشاره رهبر معّظم، 
ظریفانــه به ُکرســی وزارت خارجه 

بازگشت.
فرزندان شهدا؟

روحانی گفت: قوه قضاییه می گوید 
کــه از وزیر مخابرات شــکایت می 
 کنــد، خب شــکایت کنیــد. حاج 
حســن آقا بــه خوبی مــی داند که 
درایــران فرزند شــهید با هر مقدار 

خطا هرگز مورد پیگــرد قرار نمی 
گیــرد! درمحّلــه ما یــک جوانک 
چوپان که برادر شهید بود با یکی 
دعوایش شد در حضور دیگران به 
طرف شــلیک کرد و او را کشت! 
در زمان بازپرسی قتل را به گردن 
یکی از شــاهدان انداختنــد و او را 
هم با یک ســند بیــرون آوردند و 
خون طرف پایمال شــد چون در 
جمهــوری افالســی شــهید مثل 
خود پیامبر است و همان طور که 
وابستگان پیامبر هر کاری بکنند 
پاک و مبرا هستند خانواده شهدا 

هم باید محترم بمانند! 
معاف از پرداخت!

در ایــن جــا چکیــده بخشــنامه 
اداره بــرق را برایتان مــی آوریم تا 
برخــی نگویند ما هیچی نگرفتیم 
و نداریــم و نمی دهند! برابر مفاد 
این بحشنامه: جانبـــازان بیست 
و پنـــج درصد و باالتـــر، فرزندان 
شهدا، فضاهای مساجد، حسینیه  
ها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآن ها، 
حوزه هــای علمیه، گلزار شــهدا، 
امامزاده هــا، خانه هــای عالمــان 
روســتا، اماکن اقلیت هــای دینی 
)که همیشــه خاموشــند!( وزارت 
راه بــرای بــرق تهویه و روشنایـــی 
تونل هــا، چــراغ  هــای مــه گیر، 
چشــمک  زن درطــول راه  هــا و 
مساجد بین راهی از پرداخت بهای 
بــرق مصرفی معاف می باشــد. به 
این اضافه کنید برق مردم ســوریه 
وعــراق و فلســطین و امثالهم را! 
البّته وابستگان بیت رهبری و سپاه 
و اسرا و سایر نوکران آخوندها نیز در 
این لیســت هستند که »سکرت« 
تلقی شــده و مثاًل خواسته اند درز 
نکند! فقط خواستیم بگوئیم رهبر 
جان؛ ما تاکنون ۵۰ سال است که 
اسیر اختر عیالمان هستیم و جای 
کتک هایی که از ایشان خورده ایم 
بدتــر از جراحت هر جانبازی بوده 
و درضمن یک اتاق دو در ســه هم 
داریم که محّل عبادت ماســت که 
حکم مســجد را دارد خواهش می 
کنیــم ما را هم از پرداخت پول آب 

و برق و گاز و تلفن معاف کنید!؟
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
پانزدهم ماه مارچ المبارک! سال 
۲۰۱۹ دربدری
برابر با بیست و چهارم اسفند ماه 
سال ۱۳۹۷ مهرورزی زنجیره ای 
خون جگری!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

نوروز پـیروز!
فرا رســیدن نوروز باستانی و سال نو بر 
همه هم میهنان و هم زبانان نازنین مان 
در سراســر جهــان به ویــژه خوانندگان 

گرامی »نشریه پیوند« خجسته باد. 
در ســالی که در پیش اســت،  برای همه 
شما عزیزان سالمتی، شادی، شادکامی 

و موّفقّیت آرزو داریم.
و تبریکی از نوع دیگر!

امیواریم ســال نــو برای شــما جانیان و 
تبــه کاران حاکــم بر میهــن گرامی مان 
ســال ســقوط و تباهی و ننگ و نفرت و 
رســوائی های بیشتر باشــد؛ آرزو داریم 
امســال سال آخر عمر ننگین تان و دفع 
شّر شما از َسِر میهن و هم میهنان مان 

باشد!؟

عید می آید و اجناس گران خواهد شد 
نفس باد صبا آفت جان خواهد شد

عید می آید و اجناس گران خواهد شد
قیمت میوه و شیرینی و آجیل و لباس

باز سرویس گر فک و دهان خواهد شد
همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد

و سرا پای وجودم نگران خواهد شد
می زنم ساز مخالف دو سه روزی اما

عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد
می رسد مرحله ی سخت و نفس گیر خرید

نوبت گند ترین کار جهان خواهد
کل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفت

بر سر جیب بغل ،فاتحه خوان باید شد
یک الف آدم و یک عائله آنهم پر خرج

وقت فرسودن اعصاب و روان خواهد شد
پول را با علف خرس یکی می دانند

فکر کردید که منطق سرشان خواهد شد
هانیه نعره بر آرد که ندارم مانتو

کامران از پی او تیز دوان خواهد شد
که پدر کفش و کت و پیرهنی می خواهم

بعد از او نسترنم مرثیه خوان خواهد شد
سام هم لنگه ی جوراب به پا می گوید

شستم از پنجه اش امسال عیان خواهد شد
قیمت پسته به قلب منِ آسیب پذیر

باز هم وای که آسیب رسان خواهد شد
زیر بازارچه با قیمت ماهی یا گوشت

آسمان دور سرم ُپر َد َوران خواهد شد

مغز گردو شده مانند طال مثقا لی
مغزم از قیمت آن سوت کشان خواهد شد

کمرم گشت که در خانه تکانی سرویس
حالیا نوبت این فک و دهان خواهد شد
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کالس های زبان  فرانسه رایگان ویژه مهاجران
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

Beginner level (part time)
Where: District Parc-Extension
When: April 01- June 16
             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)
(Daycare available upon request)  Tel.: (514) 274-8117

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

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

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

------------------------
®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

آنـان را استخدام کنید!
----------------

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟ 
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به 

درد دیگران میخورد؟ 
 آیا به سفر می روید، جویای همسفر 

هستید؟ 
 چیزی برای فروش، جایی برای اجاره، 

حرفه و هنری برای عرضه دارید؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
فرحــت،  عموجان،کوپلــی:2،  ســن لوران، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف کس، مارشه 
پی.ای.، کلینیک آریا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس، شاتوکباب، سمی فروت، 
پنراسلکت و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

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

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

CLASSIFIEDS

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

استخدام
Cook assistant 

به یک نفر کمک آشپز 
تمام وقت، آشنا به زبان 
انگلیسی و یا فرانسوی 
برای کار در رستوران 
ویتنامی، واقع در مترو 

لونگی نیازمندیم .
Cook assistant 

Full time 
(Metro Longueuil)

plz call Mr. QUANG 
514-463-7999

azfeb19

فروش سالن زیبایی 
سالن زیبایی استتیک در قلب ان. دی. جی 

در منطقه ای خیلی مناسب، با بهترین امکانات: 
پدیکور، مانیکور، فشیال، وکس، کاشت مژه، اصالح ابرو و صورت، 
میزانپلی، با دو اتاق مجزا و یک سالن بزرگ و فضای موجود برای 

اضافه کردن کوتاهی مو  با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.
قیمت استثنایی برای خریداران
شماره تماس:  آربی آوانسیان

514-983-7046
azmr19f

جویای هم خانه
جویای هم خانه با شرایط استثنائی 

Fully furnished big 4 1/2.
TV, CABLE, INTERNET, WASHING 

MACHINE, DRYER, 2 PARKING
HOME PHONE, VERY CLEAN..

HEATING AND ELECTRICITY INCL.
RENT 430$/MONTH

 :برای اطالعات بیشتر با وحید زاده تماس بگیرید
CALL Mr. Vahid Zadeh

514-567-1505
فروش مبلمان منزل 

 به علت تغییر محل سکونت 
مبلمان منزل 

به قیمت مناسب به فروش میرسد
برای اطالعات بیش تر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: ۵۱۴-۵۲۷-۸۹۴۴ 
jghazan@yahoo.fr    azF15U

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

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand
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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 تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس ۹۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

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 • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

*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$

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 (

عکس پاسپورتی ،
 سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر 
و جزئیات دیگر بایستی 
______________رعایت شود 
عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

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

پانسیون 
به یک خانم کارمند 

ویا خانم دانشجو 

ماهانه 500 دالر 

با تمام امکانات 

و اینترنت ومبله

در منطقه

5740 blvd cavendish 
لطفًا برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید:

Tel.: 514-400-7879
free

آناهیتا بروجردی 

Cell.: 514-978-9962

مشاور امالک مسکونی 

pg.: 16
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پشت صحنه تهیه مقاالت دنباله دار
»آموزش عکاسی به زبان خوش«

مطلبی را کــه در اینجا میخوانید 
اشــاره ی کوتاهــی دارد بــه تهیه 
ی  مقالــه  ایــن ۱۳۲  نــگارش  و 
دنبالــه داری کــه طی چند ســال 
گذشــته، آمــاده و در نشــریه ی 
»پیوند مونترآل« به چاپ رسیده 
است. شــاید به نظر ســاده برسد 
ولی تهیه این مقاله دنباله دار، کار 
پیچیــده ای بوده و هر بــار، زمان 

قابل توجهی صرف آن میگردد. 
قبــل از هر چیز، به عنوان نگارنده 
ایــن مقالــه، دائما بایــد مطالب و 
تکنیــک های عکاســی را از منابع 
مختلــف، دنبال کرده و همیشــه 
گوشه چشمی به تهیه مقاله بعدی 
و تحــوالت دنیــای تصویربرداری 
داشــته باشــم. اکثر اوقــات، قبل 
از آنکــه ایــن تحقیــق بــه نتیجه 
برسد و ســوژه جدید و بکری پیدا 
کنم، ایمیل یــادآوری جناب آقای 
و  محتــرم  ســردبیر  رحیمیــان، 
صاحب امتیاز نشــریه »پیوند« را 

دریافت مینمایم که میفرمایند: 
»تــا چــاپ »پیونــد«، فرصــت 
زیادی باقی نمانده! فورا مقاله ی 

خود را برایمان گسیل دارید!« 

البته این ایمیل یــادآوری معموال 
چندین روز قبل از انتشار »پیوند« 
برایم ارسال میشود و هر بار باعث 
بــروز اســترس فراوانــی در بنده 
میگردد و نمیدانم این بار در چه 

موردی بنویسم!
بــرای اینکــه کارم متفــاوت و 
منحصر بفرد باشــد، ســبک 

نوشــتاری خاصی را طرح 
ریزی کرده و از آن در تهیه 

این مقــاالت اســتفاده 
میکنم. 

این سبک، همانطور 
کــه از نــام این  سلســله 
مقاالت بر میآید، تلفیقی 
از طنــز و دانســتنی های 
هنر تصویربرداری است. 

بــه همیــن دلیــل آن را 
»آموزش عکاسی به زبان 

خوش« نامیده ام! 
معتقــدم که این ســبک 
نوشتاری به گونه ای است 

کــه مطالعــه آن روان و لذتبخش 
بوده و خواننده را خسته نمیکند. 
بنابرایــن بایــد همیشــه از تــوی 
دوربین، مطالب طنز هم استخراج 
بنمایــم که انصافــا کار 

ساده ای نیست.
اگــر بخواهــم در یــک 
جملــه ســاده، ســخت 
تریــن بخش تهیــه این 
مقــاالت را ذکــر کنــم، 
باید به عرضتان برسانم 
کــه مشــکلترین بخش 
ایــن مقاله دنبالــه دار، 
موضوعــی  پیداکــردن 
اســت که تا بــه حال در 
مــورد آن ســخن نگفته 

باشم. 
از آنجایی کــه تا به حال 
مقــاالت فراوانــی در این 
زمینه به طبع رسانده ام، 
سوژه ها بسیار محدودتر 

شــده و هــر بــار بــه 
تالش و تفحص 
بیشــتری نیــاز 

است. 
دیگــری  نکتــه 
که در تهیه این 
بایــد  مقــاالت 
همیشه مد نظر 
داشــته باشــم، 
اصــل  رعایــت 
مهمی است که 
»خداونــدگار 
امــر  پیونــد« 

فرموده اند: 
قال رحیمیان علیه الرحمه:

نشــریه  یــک  »پیونــد« 
کامیونیتــی بــوده و نبایــد 
بــه یــک نشــریه  تخصصی 

عکاسی تبدیل گردد! 
به همیــن دلیــل، مقاالت 
فیلمبــرداری  و  عکاســی 
بایــد همگی به زبان بســیار 
ســاده و به گونه ای نگارش شوند 
کــه برای همگان قابل فهم بوده و 
اصطالحات قلنبه سلنبه در آن کم 

باشد! 
به محــض آنکه ســوژه خواندنی و 
جالبــی پیدا کردم، فورا مشــغول 
به نوشــتن شــده و بین دو تا سه 

ساعت آن را به پایان میرسانم. 
بخشی از این مقاالت به تست فنی 
و انتشــار نتایجی است که شخصا 
باید به دســت آورده و آن را منتشر 
نمایم. گاهی اوقات برای تهیه این 
مقاالت، مجبورم وسایل و ادواتی 
را کرایــه و یــا خریــداری نمایم تا 
نتیجه کار، دقیق و مستند باشد. 

همیــن موضــوع باعث شــده که 
هربار، مبالغــی را بابت زکات علم 
و از جیــب مبارک هزینه میکنم تا 
نتایج تســت های فنی را منتشــر 

نمایم!
برخی مقاالت به عکاسی اختصاص 
داشته و برخی دیگر به فیلمبرداری. 
گاهــی اوقات به ذکر نکات کلیدی 
اکتفا میکنم و برخی اوقات به ذکر 
ایــرادات عمــده در تصویربرداری. 
برخی اوقات معرفــی یک دوربین 
جدید و بعضی مقاالت را به معرفی 
ادوات جانبــی تصویربــرداری و یا 
حتــی بهترین مکانها و وبســایتها 
برای خرید تازه های تکنولوژی این 

هنر اختصاص میدهم. 
گرفتاری های شخصی و حرفه 
ای، کار کــردن در چند شــغل 
و رســیدگی به گروه فیســبوکی 
»همه چیــز در مورد مونترآل« 
هم بخش اعظم اوقات روزمره 
بنده را قبضه کرده و زمان بسیار 
محــدودی برای مقاله نویســی 

باقی میماند! 
نتیجه اینکه اکثر اوقات مجبور 
اســتراحت  وقــت  از  میشــوم 
شبانه خود به تهیه این مقاالت 
اختصاص داده و مثل امشــب، 

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

     را بر روی سایت بخوانید 

آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«
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صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

 STUDIO PHOTOBOOK :تلگرام
گروه ما در فیسبوک: »همه چیز در مورد مونترآل«
MTL PLUS TV تلویزیون آنالین مونترآل پالس

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

اسپشیال این شماره:
جلسه رفع اشکال و تمرین تنظیمات 

دستی دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طی دو جلسه به مبلغ 70 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسی در شب 

و عکسهای خانوادگی

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

تــا ســاعت ۴ بامداد، بــه قلم زدن 
بپردازم. بنابراین، معموال روز بعد 
از نوشتن مقاالت، خسته و خواب 

آلود میباشم.
پس از ارسال مقاله به ایمیل جناب 
آقای رحیمیــان، ایمیل دیگری از 
ایشــان دریافت میکنم کــه مقاله 
صفحه بندی شــده را برایم ارسال 
میکنند تا دوباره آن را چک و تایید 

نمایم. 
ایــن قســمت از کار، ســاده ترین 
بخش آن بوده و معموال در عرض 

۱۰ تا ۱۵ دقیقه به انجام میرسد. 
در ایــن مرحلــه چنانچــه مایل به 
تغییــر و تصحیح بخشــی از مقاله 
باشــم، باید فورا به اطالع ایشــان 

برسانم تا تصحیحات مورد نظر به 
انجام برسند. 

بعد از انجــام این مرحله، معموال 
دیگر امکان تحصیح وجود نداشته 
و فایل کامل نشــریه بــه چاپخانه 
ارسال میگردد. بنابراین باید دقت 
خاصی در کلمه کلمه متن بکار برد 
تا هیچ گونه اشکالی نداشته باشد.

بعد از این مرحله، احساس سبکی 
و لــذت خاصــی نمــوده و به خود 

میگویم که تا دو هفته راحتیم! 
غافــل از اینکــه تا چشــم بــه هم 
بگذارم، این چند روز سپری شده و 
باز آن ایمیل یادآوری موعد مطبعه 
پیوند به دستم می رسد... و دوباره 

روز از نو و روزی از نو! 

برخــی اوقــات، تعــدادی از ایــن 
مقاالت را در فیسبوک نیز منتشر 
میسازم تا مورد استفاده مخاطبان 

بیشتری قرار بگیرد.
الزم است یادآوری کنم که هدف از 
نوشتن این مقاله در اینجا این بوده 
که مقاله بعدی را با دقت بیشتری 
بخوانی و سر سری از آنها نگذری. 
انگیزه اصلی نــگارش این مقاالت 
دنباله دار، عشق و عالقه شخصی 
بــه این مطلب بوده و لذتی اســت 
که از به اشتراک گذاری تجربیات 
شــخصی خودم با دیگران کســب 

مینمایم.
نوروزتان پیروز و 
مملو از عکس های شاد!

»تا چاپ 
»پیوند«، 
فرصت 
زیادی 
باقی 

منانده! 
لطفا... 
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 > �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
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GUY_________________________________
1970 Ste-Catherine O, 

Montréal, QC H3H 1M4

Tel.: 514-933-1719  |  Cell.: 514-570-8595      

صرافی آپادانا

با مدیریت: سعادمتند 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
   نقل و انتقال سریع ارز  به اقصی نقاط جهان 

  تضمین بهترین نرخ روز     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

   EXCHANGE APADANA
انتقـال ارز

سالی رپ از موفقیت و نیک روزی را ربای هموطـنان زعزی آرزو داریم

نوروز و عید سعـید باستانی و آغاز فصل بـهار 

و شکوافیی را  هب همه ی زعزیان، دوستان و هموطنان 
با آرزوی سالمتی و رسیدن هب آرزواه 

شادباش می گومیی .  پاینده و سرفراز باشید . 

                       مدیریت و کارمندان 
                        تاکسی اطلس

PHOTOGRAPHY  
PROFESSIONAL

عکاسی رز 
 عکس پاسپورتی،)تضمینی(، مدیکال کارت، 

  سیتی زنی و pc car ، کارت اقامت
 عکس پرتره 

CD تبدیل نوار موزیک به 
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

since 
1990

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک 
_________________________
5450  Cote-des-Neiges,
Tel.: (514) 731-1443
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تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

اینستاگرام:
STUDIO.PHOTOBOOK

www.facebook.com/studiophotobook1

آموزش عکاسی به زبان      ...
40خوش!

»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.

خطبه

ادامه...   << ادامه از صفحه: 32

فرارسـیدن نوروز را

هك همراه با نویداهی آزادی از سراسر جـهان است
هب شما شادباش می گویم

و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را
رد سال نو آرزومـندم.

پـیروز باشید!

محـمدشکیب نیا
                                                                                                                                                           

Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year
__________________________

Levy Pilotte
Comptables Agréés

700-5250 boul Décarie
Montreal, QC H3X 3Z6

Tel.: (514) 487-1566

خجسـته باد!
نوروز اتن 

عکــس برداری از 
پــــروانه ها در باغ 

گیاه شناسی مونترآل
این روزها در باغ گیاهشناســی 
مونتـــرآل نمایشگاه جالبی برپا 

ست به نام
 Papillons en liberté

که در زبان پارسی امروزی باید آن 
را به »آزادیهای یواشکی پروانه ها« 
ترجمه کنیم! البته کامال هم آزاد 
نیستند ولی حداقل در یک فضای 
ســر بســته بزرگ، آزادانه پرواز 
میکنند و از آنها با قطعات میوه، 
در کنار نهرهای مصفا و حوریان 
زیباروی پذیرایی میشود! درست 
مثل همان تصویری که از بچگی 
تا به حال به ما از بهشت گفته اند!

البتــه این فضا میتواند برای افراد 
دیگــری نیــز در حکم بهشــت 
باشد: بازدید کنندگان، کودکان و 

همچنین عکاسان! 
مطالعه ایــن مقاله و توصیه های 
موجــود در آن، به خواننده کمک 
خواهد کرد که عکسهای جالبتری 
تهیه کرده و از قبل بداند که دارد 

به چه فضایی پا میگذارد.
عکاسی از حشرات هم یکی دیگر 
از انواع عکاسی هست که طرفداران 
خاص خود را دارد. با عکسبرداری 
از این موجودات، میتوان تصاویری 
را بوجود آورد و زوایایی را نشان داد 
که در زندگی روزمره به آنها برخورد 
نمیکنیم. عکاســی از حشــرات 
دشــواری های خاص خود را دارد 
که مهمترین آن تکانهای ناگهانی 
این موجودات و تارشــدن تصویر 
و همچنین کوچک بودن نســبی 
آنها اســت. تقریبا از هر دوربینی 
برای چنین سبک عکاسی میتوان 
اســتفاده کرد، حتی دوربینهای 
کامپکت جیبی ولی برای نشــان 

دادن زوایــای پنهــان 
حشــرات در تصویر، آن 
هم با کیفیت باال، به یک 
لنز ماکــرو و همچنین 

نیازمندیم. فالش  ماکــرو  فالش 
ماکرو هم همانطور که از اسمش 
بر میآید، فالشی مخصوصی است 
که نور بسیار محدود و کنترل شده 
ای را تولید کرده و کل ســوژه را 
نورافشــانی میکند. فالش ماکرو 
معمــوال به صورت دوقلــو بوده و 
در دو طــرف لنز قرار میگیرد تا از 
بوجود آمدن ســایه در کنار سوژه 

جلوگیری کند. 
بهترین گزینه برای چنین سبکی، 
اســتفاده از یک لنــز ماکرو 1:1 

میباشد. 
بســیار  معموال  ماکــرو  لنزهای 
گرانقیمــت بوده و تهیــه آن به 
راحتی و برای هر کســی مقدور 
نمیباشد. در صورتی که لنز ماکرو 
نداشته باشیم، میتوان با استفاده 
از تکنیک فالش معکوس و نصب 
حلقه مخصوص آن بر روی 
لنز، عکسهایی با بزرگنمایی 
باال تهیه کرد. چنانچه این 
وجود  برایمــان  نیز  امکان 
نداشته باشد، میتوان از یک 
لنز »تله« به جــای ماکرو 
اســتفاده کــرد و از فاصله 
دورتری، عکاسی کرد. مورد 

جایگزین دیگر، استفاده از 
اکستنشن«  »تیوب  یک 
هســت که بــا نصب آن 
و ایجاد فاصله بین لنز و 
بدنه دوربین، میتوانیم از پروانه ها 
تصاویر ماکرو و با بزرگنمایی باال 
تهیه کنیم و هزینه خرید آن نیز 

اقتصادی تر است.
ویژگی این نمایشــگاه این است 
کــه پروانه ها در اثــر مجاورت و 
همزیستی با انسانها، به اصطالح 
»دستی« شــده و از انسان نمی 
هراسند. بنابراین میتوان با خیال 
راحــت و تا فاصله چند ســانتی 
متری به آنها نزدیک شد و عکس 

گرفت. 
البتــه خواننــدگان محتــرم به 
خوبی میدانند که با لنز ماکرو و 
همچنین نزدیک شــدن زیاد به 
سوژه، »عمق میدان« به کمترین 
حد خود رسیده و یک ارتعاش و 
لرزه بسیار ضعیف دست و 
بدن خودمان، باعث کاهش 
وضوح تصویر  و خروج از 
وضعیت »فوکس« خواهد 
شد. بسیاری از »خداوندان 
عالم عکاسی« در وضعیت ماکرو، 
از سیستم »اتو فوکوس« استفاده 
نکرده و لنز را به صورت دســتی  
یا Manual فوکوس مینمایند که 

نتیجه دقیقتری بدست آید. 
همچنین بــرای راحت تر کردن 
کار، میتــوان در زمان عکاســی، 
به جای نگاه کردن در چشــمی 
مانیتور کوچک پشــت  دوربین، 
دوربین را روشن کرد و با استفاده 
از کلید بزرگنمایی، از فوکس بودن 
تصویر، قبل از فشردن دکمه شاتر 

اطمینان حاصل کرد.
در فضاهایی مثل نمایشگاه پروانه 
ها، استفاده از سه پایه و حتی تک 
پایــه ممنوع بوده و مزاحم رفت و 

آمد بقیه بازدید کنندگان است. 
بنابراین نتایــج چنین تصاویری 
نهایتا معمولــی بوده و به کیفیت 
عکســهای حشــرات در محیط 
اســتودیو با نورهــای مصنوعی 
نخواهد بود. بسیاری از عکسهای با 
کیفیت از حشرات، مثال آنهایی که 
چشمان حشره، کل کادر تصویر را 
پر کرده اســت، در موقعیت هایی 
گرفته میشوند که با استفاده از یک 
اسپری مخصوص گاز دی اکسید 
کربن، حشــره را کامال بی توقف 
کرده تا عکسهای جالبی تهیه شود! 
البته عکاســان با وجدان، توصیه 
فردوسی، شاعر پر آوازه پارسی را 
سرلوحه کارهایشــان قرار داده و 
از آزار رســاندن به »مورهای دانه 
کش« و »میوه خــور« خودداری 
می نمایند! بنابراین، سر به نیست 
کردن حشرات، مورد تایید خیلی 
از عکاسان نبوده و به دالیل 
جانــوران،  حقوق  رعایــت 
توصیه نمیگردد. یعنی تا این 

حد رعایت میکنند!
موقعیتهای زیادی در زمان 
بازدید از باغ پروانه ها بوجود 
می آید که پروانه ها به سمت 
انســانها آمده و حتی روی 
بدن آنها مینشینند که این 
میتواند ســوژه جالبی برای 
عکسبرداری باشد. نکاتی که 
در زمان عکاسی از پروانه ها 
باید مد نظر داشته باشیم این 
است که با باال بردن شاخص 

ای شمع بزم! دوش چرا میگریستی؟  ابدال اصفهانی
پروانه عاشق است تو سرگرم کیستی؟ 

»آزادی های 
یواشکی 

پروانه ها«!

حساســیت نور »ISO«، سرعت 
شــاتر را باال برده تــا تصویرمان 
واضحتر باشــد. برای ایجاد افکت 
»بوکه« نیز طبق معمول، دیافراگم 
را باز میکنیم که زمینه تصویر، تار 
گردد و توجه بیننده بر روی سوژه 
اصلی باشد. برعکس، برای داشتن 
تصویری که تمام قسمتهای سوژه 

واضح و »شارپ« باشد، دیافراگم 
را تا حد ممکن میبندیم تا نتیجه 

مورد نظر را بدست آوریم.
تراکم و تعداد نسبتا زیاد پروانه ها 
باعث میشود که در هر کجای این 
بهشت مصنوعی که باشیم، همواره 
چندین ســوژه در اطرافمان برای 
عکاسی موجود، و فقط باید مترصد 

شکار لحظه ها بود.
با توجه به دمای نسبتا باالی سالن 
پروانه ها در باغ گیاهشناسی، بهتر 
است که کاپشــن، پالتو و وسایل 
متفرقه را بــه رختکن مجموعه 
ســپرد تا در زمان عکاسی، راحت 

تر باشیم.
•

کــه مانع جریان انرژی نباشــند، 
جلوی نور طبیعی را نگیرند و باعث 
احساس ناراحتی تان نشوند. مثال 
چرا باید یک مبل را جایی گذاشت 
که هربار رد می شوم، یک جایی از 
تنم بخورد به آن و تنم کبود شود؟
اشیای تزئینی هم خیلی خوبند؛ 
من عاشق تابلوهای زیبا، گلدان ها 
و مجســمه های هنری هستم. اما 
برای اینکه چیــزی را به تزئینات 
خانه ام اضافه کنم خیلی وسواس 
دارم. مثال ممکن است یک تابلوکه 
جــزو مجموعه ای دربــاره جنگ 
در فلسطین اســت بر دیوار یک 
گالری خوب بنشیند اما آیا خوب 
اســت همین تابلو را هر روز موقع 
صبحانه خوردن هم ببینم؟  تابلو ها 
و مجســمه ها بار معنایی دارند و 
احساسی را منتقل می کنند. شاید 
به نظرتان جالب باشد که تفنگ 
شــکاری اجدادی تان را به دیوار 
بزنید یا تصویر یک مرد خسته یا 
زن محزونــی را  آویزان کنید اما 
تفنگ یا چهره محزون یک زن یا 
کودک، واقعا چه احساسی در شما 
و دیگران ایجاد می کند؟ انتخاب 
من یک شاخه گل طبیعی است 
که باعث می شود روزم را پرانرژی 

شروع کنم.
•

قدم نهایی: دوش آب گرم
ممکن است تمز کردن دستشویی 
و حمام به نظرتان کار چندش آوری 
برســد و آن را به تاخیر بیندازید. 
خب من هم همین طورم. این کار 
را می گذارم برای آخری مرحله که 
وقتی کارم در آنجا تمم شد، یک 
دوش هم بگیرم و شســته و رفته 
بیایم بیرون! خیلی از شستنی ها 
را همزمان بــا دوش گرفتن انجام 
می دهم. مثال ســطل های زباله و 
پادری های کوچــک را در حمام 
می شویم و البته حواسم به میزان 

مصرف آب هم هست.
خیلی ها فکر می کنند در حمام و 
دستشویی و اتاق خواب بسته است 
و مثال مهمان از آنچه پشت درهای 
بسته می گذرد خبر ندارد. جدا از 
اینکه هرآن امکان دارد کســی از 
دستشویی استفاده کند و دستتان 
رو شــود، انبار کــردن چیزهای 
بی مصرف و تجمع گرد و غبار اجر 
خانه تکانی پر زحمت تان را کمرنگ 
می کند. خود من از وقتی بعضی از 
عادت های قدیمی را ترک کرده ام، 
تمیز کردن دستشویی برایم خیلی 

ســاده تر شده اســت. قوطی های 
خالی شــامپو را فورا دور می ریزم. 
حوله ها را مرتب می شویم و موقع 
تمیز کردن کشوها، هر چیزی که 
بیشتر از شــش ماه مصرف نشده  

دور می ریزم.
•

موسیقی و خانه متیزتر!
برای حفــظ حال خوبی که موقع 
خانــه تکانی پیــدا می کنید یک 
موســیقی پخش کنید، گل های 
تــازه تهیه کنید و بــا یک عود یا 
اســپری خوش بو فضا را پر انرژی 
کنید. شک نکنید با ایجاد تغییرات 
اساســی، حال تــان خیلی خوب 
خواهد شــد؛ همانطــور که حال 
محیط زندگی تان خوب و دگرگون 

می شود.
من این یادداشت را بعد از سه روز 
خانه تکانی برایتان نوشــتم؛ وقتی 
داشــتم کار می کردم، این آهنگ 
گروه ایندو را گوش می کردم. کار 
نفس گیر تی کشیدن و تمیز کردن 
شیشه ها که تمام شد، برای خودم 
یک چای قندپهلو ریختم و با کیف 
به منظره بی خط و خش آسمان 
نگاه کردم. می دانستم دست کم تا 

باران بعدی دوام دارد!
•
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی 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 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: اوکازیون عـالی 514-969-2492

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

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

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

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

www.vivasalon.ca

_______________________________

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 

downtown Montreal 
    _______________________________      

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 



کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن شامل مانیکور| 
shellac |  پدیکور| کاشت | ترمیم

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |

 شور گل
از آن پيغامبــر خوبــان پيــام آورد مســتان را بهــــــــار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را 

شنيد آن ســرو از سوســن قيام آورد مستان را زبان سوسن از ساقى کرامت هاى مستان گفت 

چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را ز اول بـــــــــاغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل 

چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان را ز گـــــــــــــريه ابر نيسانى دم سرد زمستانى 

چو آمد نامه ســاقى چــه نام آورد مســتان را "سقاهم ربهم" خوردند و نام و ننگ گم کردند 

کــه ســرماى فــراق او زکام آورد مســتان را درون مجمـــــــر دل ها سپند و عود مي سوزد 

ز پنهــان خانــه غيبى پيــام آورد مســتان را درآ در گلشن باقــــــــــى برآ بر بام کان ساقى 

که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر 

ببني کز جملــه دولت ها کدام آورد مســتان را که جــــان ها را بهار آورد و ما را روى يار آورد 

به جام خاص ســلطانى مدام آورد مســتان را ز  شمــــس الدين تبريزى به ناگه ساقى دولت 

جواد  ایراخنواه
____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

تیمور دوستی
____________________

93 Blvd St Jean Baptiste , 
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: (450) 692-2959

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

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

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

www.vivasalon.ca

_______________________________

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 

downtown Montreal 
    _______________________________      

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 



کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن شامل مانیکور| 
shellac |  پدیکور| کاشت | ترمیم

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |

 شور گل
از آن پيغامبــر خوبــان پيــام آورد مســتان را بهــــــــار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را 

شنيد آن ســرو از سوســن قيام آورد مستان را زبان سوسن از ساقى کرامت هاى مستان گفت 

چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را ز اول بـــــــــاغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل 

چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان را ز گـــــــــــــريه ابر نيسانى دم سرد زمستانى 

چو آمد نامه ســاقى چــه نام آورد مســتان را "سقاهم ربهم" خوردند و نام و ننگ گم کردند 

کــه ســرماى فــراق او زکام آورد مســتان را درون مجمـــــــر دل ها سپند و عود مي سوزد 

ز پنهــان خانــه غيبى پيــام آورد مســتان را درآ در گلشن باقــــــــــى برآ بر بام کان ساقى 

که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر 

ببني کز جملــه دولت ها کدام آورد مســتان را که جــــان ها را بهار آورد و ما را روى يار آورد 

به جام خاص ســلطانى مدام آورد مســتان را ز  شمــــس الدين تبريزى به ناگه ساقى دولت 

جواد  ایراخنواه
____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

تیمور دوستی
____________________

93 Blvd St Jean Baptiste , 
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: (450) 692-2959

عینک فرهت 
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne

• 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 



فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 

تپش دیجیتال

-------

514-223-3336
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since 
1993

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

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 

)

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

$880
بلیط رفت و برگشت 

از تهران به مونترال از 

<<  تـور اروپا 
• جزایر کارائیب 

• دبی  

<<  تـورهای ویژه 
• اسپانیا • ایتالیا 

• فرانسه 


