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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 

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

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 

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 25,  No. 1436,  Sep. 01, 2019

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

___________
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
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آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

1436

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

از مونتــــرال به تهـران از 

$1070

pg. 5

»فعالیت سیاسی 
در ژن من است!«

نیما مشعوف،  کاندیدای حزب 
نئودموکرات، در انتخابات 
سراسری کانادا، از پالتو مونره آل

»فعالیت سیاسی 
در ژن من است!«
نیما مشعوف،  کاندیدای حزب 
نئودموکرات، در انتخابات 
سراسری کانادا، از پالتو مونره آل

ما
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INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

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

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

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

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

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

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

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

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 

INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
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1 800 240 6119 EXT 01 
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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 Mai 1. 2019 until June 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

FOOD Station 
755 Atwater Ave, 
Montreal, QC H3J 2K3
Tel.: (514) 504-2313

روبروی کبابسرا
ساعات کار:   سه شنبه تا یکشنبه 

از 11ونیم  صبح  تا  8 شب 
)در طول ماه رمضان تا ساعت 10 شب 

در خدمت شما هستیم (

رستوران ایستگاه غذا 
 FOOD station

بوفه انواع خورش ها، 
کوکوها، ساالد های 

ایرانی و پلو 

  50$اعال )کوبا(:برجن  بامساتی 
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Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

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

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

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

•   دندانپزشکی کودکان
•   سفید کردن دندان ها   

•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  
    ثابت و متحرک   

•   کاشت دندان  
•   عصب کشی و درمان ریشه دندان

•   درمان لثه  
•   گذاشتن نگین    •   اورتودنسی 

__________________________

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

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

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

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

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

•   دکتر الکساندرا دومون 
•   دکتر آنتوان کایایان

•   دکتر سیمون اون

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات 100 ٪ 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

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

ُرزا محمدی 
مشاور  امالک  مسکونی و جتاری 

•  با بیش از 20 سال جتربه سرمایه گذاری 
    در امالک و مستغالت 

• 15 سال جتربه در امور خدمات و اخذ 
     وام های بانکی 

• خرید و فروش، اجاره و تهیه وام مسکن 
• خدمات رایگان برای خریداران  و  مستاجران

• خرید ملک جهت سرمایه گذاری 
• ارزیابی رایگان 

• با بهای اجاره خانه، صاحب خانه 
    دخلواه خود شوید

Cell.: 514-867-3114

Roza Mohammadi
Real Estate Broker groupe sutton 

- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle, 

LaSalle, H8R 2M9 
Bureau: (514) 364-3315

RMohammadi@sutton.com

¥°¶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

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

38Z Rue Gabrielle-Roy, 
Verdun/Île-des-Sœurs 

4 bedrm, 2 bath, 1600 sf. 
Price:  $ 590000
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2020 
COROLLA

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

*Conditions may apply. Details in store.

LEASE STARTING AT

$87/WEEKLY*

2019 CAMRY SE
LEASE STARTING AT

$76/WEEKLY*

2020 PRIUS PRIME

LEASE STARTING AT

$89/WEEKLY*

2019 RAV4 FWD

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.

رویا  اصفهـانی 

•  تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
•  از سال 2006

•  بهترین شرایط برای کارگزاران جدید 
•  بهترین شرایط برای مشتریان گرامی 

•  برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات 
      بیشتر  همین امروز با ما متاس بگیرید. 

Cell.: 514-296-5507

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA

3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC  H9B 2T6

Bureau: (514) 683-8686
www.ramier.ca

info@ramier.ca
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 هر شنبه و یكشنبه 
دل و جگـر 

تازه گوسفندی 
موجود می باشد

بستنی سنتی و فالوده 

و كلوچه فومن در كلبه 

عموجان خاطرات 
خوش ایران را 

زنده می كند

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

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
                 + قلیــه ماهــی

پنجشنبه:  فسنجان
جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

هر شنبه و یكشنبه آبگوشت 
گردن گوسفند موجود میباشد

ساعات کار:  از 11 صبح تا 10 شب 

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

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

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

                                                      م. آزرم
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Vancouver: 
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     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(

ایران: سرکوب... 

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

ایران بزرگترین زندان جهان 
برای روزنامه نگاران زن است

 )RSF( گزارش گــران بــدون مــرز
در بــاره مــوج تــازه ای از احضار و 
بازداشت روزنام  نگاران و شهروند -
خبرنــگاران زن هشــدار می دهد. 
بــا ۱۰ زندانی جمهوری اســامی 
ایران امروز بزرگترین زندان جهان 
برای زنان روزنامه نگار و شهروند-

خبرنگار است.
رضا معینی مســوول دفتر ایران و 
افغانستان گزارش گران بدون مرز 
در ایــن بــاره می گوید »ایــران که 
بیش از این یکی از پنج زندان بزرگ 
جهان بــرای روزنامه نــگاران بود، 
امروز بــه بزرگترین زنــدان جهان 
بــرای فعاالن رســانه ای زن تبدیل 
شــده اســت. مــا گزارش گــر ویژه 
سازمان ملل در باره وضعیت حقوق 
بشر در ایران را فرا می خوانیم که به 
فوریت بــرای آزادی این زندانیان و 
وضعیت فاجعه بار آزادی رســانه ها 

در ایران اقدام کند.«

 10 روزنامه نگار و 
شهروند خبرنگار

• نوشــین جعفــری: ســخنگوی 
دستگاه قضایی ایران غامحسین 
اســماعیلی بــه تاریــخ ۱۳ مــرداد 
بازداشت این عکاس خبرنگار حوزه 
سینما و تاتر را تایید کرد. ماموران 
اطاعات سپاه پاسداران  یازده روز 
پیشتر وی را بازداشت کرده بودند 
و به هنگام بازرسی منزل اش هارد 
دیســک ها و دیســک های حــاوی 
عکس هایــش را نیز ضبــط کرده 
بودند. خبر بازداشــت و اتهام های 
وی نخســت از ســوی ترول هــای 
نزدیک سپاه پاسداران انتشار یافت 
و وی را متهم به داشــتن حسابی 
توییتری ناشناســی کرده بودند که 
» بــه مقدســات اســامی توهین 
میکرده اســت« خانــواده از محل 
بازداشــت وی مطلــع نشــده اند. 
مســوول ســابق صفحه های هنر 
و ادبیــات روزنامه اعتمــاد پیش از 
ایــن در ســال ۱۳۸۸ بــه مدت ۲۸ 
روز بازداشت شده بود. بنا بر گفته 
نزدیــکان ایــن روزنامه نــگار وی از 
سوی ماموران ســازمان اطاعات 
ســپاه برای اعترافات دروغین زیر 

فشار قرار دارد.
• مرضیــه امیــری: روزنامه نــگار 
 ۱۱ تاریــخ  بــه  شــرق  روزنامــه 
هنــگام  بــه   ،۱۳۹۸ اردیبهشــت 
تهیه گزارش از بازداشــت شــدگان 
گردهم ایی مســالمت آمیــز برگزار 
شده از سوی سندیکاهای کارگری، 
در خیابان وزرای تهران  بازداشت 
شــد. شــعبه ۲۸ دادگاه انقاب به 
تاریخ ۲۳ مرداد از آزادی موقت وی 
با سپردن وثیقه خوداری کرد. این 
روزنامه نگار بــه » اجتماع و تبانی 
به قصــد اقدام علیه امنیت ملی«، 
»تبلیغ علیه نظام« و » برهم زدن 
نظم عمومی« متهم شده است. بنا 
بر گفته خانــواده مرضیه امیری به 
۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شاق 

محکوم شده است.
• عســل محمــدی: دانشــجوی 
دانشــگاه آزاد و از اعضــای تحریره 
نشــریه دانشــجویی گام پــس از 
حضــور در دادگاه به همــراه دیگر 

متهم های اعتصاب کارگران هفت 
تپه، به تاریخ ۱۳ مرداد روانه زندان 
شــد. ماموران وزارت اطاعات به 
تاریخ  ۱۴ آذر ۱۳۹۷ پس از بازرسی 
منزل وی را بازداشــت کرده  بودند 
کــه در ۱۵ دی ۱۳۹۷، با ســپردن 
وثیقه ۴۰۰ میلیون توامان به شکل 
موقت آزاد شده بود. این وثیقه در 
دادگاه به یک میلیارد تومان تبدیل 

شد.
• ســاناز الله یــاری و همســرش 
امیر حســین محمدی فــر و امیر 
امیرقلی دیگر همکاران این نشریه 
دانشــجویی از دی ماه سال پیش 
بــرای اطــاع رســانی از اعتصاب 
کارگــران هفت تپه و بــد رفتاری و 
شکنجه بازداشت شدگان در زندان 

بسر می برند.
• فرنگیــس مظلوم مادر ســهیل 
عربی عکاس و شــهروند خبرنگار 
زندانــی و برنــده جایــزه شــهروند 
خبرنگار ،۲۰۱۷ به تاریخ ۳۱ تیرماه 
از ســوی ماموران وزارت اطاعات 
بازداشت شده است. تنها جرم وی 
اطاع رسانی از شــرایط بازداشت 
پســرش و اعتــراض به رفتــار غیر 

انسانی و ظالمانه با او است.
• هنگامــه شــهیدی از تاریــخ ۵ 
تیرمــاه ۱۳۹۷ در زنــدان بســر می 
برد، به دوازده سال و نه ماه زندان 
را کــه ۷ ســال آن اجرایی اســت، 
و۲ ســال محرومیــت از عضویــت 
در گروه ها و احزاب و فعالیت های 
مجازی ورسانه ای و خروج از کشور 
محکوم شده است. وی در صفحه 
توییتر خود نوشــته هایی را در باره 
شــرایط بازداشت پیشــین خود و 
انتقــاد ازبــی عدالتی در دســتگاه 
قضایــی و رییس وقــت آن صادق 

الریجانی منتشر کرده بود.
• ســپیده مــرادی، آویشــا جال 
الدین و شیما انتصاری سه همکار 
ســایت مجذوبان نور و از دروایش 
گناباد، محکومیت پنج سال خود 
را می گذرانند. چه در زندان قرچک 
و چــه در زنــدان ســیه نام اویــن از 
مراقبت های بهداشــتی و پزشــکی 

محروم بوده اند.
• نرگــس محمــدی روزنامه نــگار 
و مدافــع حقوق بشــر از تاریخ ۱۵ 
اردیبهشــت ۱۳۹٤در زندان بســر 
می بــرد، بــرای ســه اتهام بــه ۱۶ 
ســال زندان محکوم شــده است. 
پنج ســال برای »اجتمــاع و تبانی 
علیه نظام« یک سال برای »برای 
تبلیغ علیه نظام« و ده سال برای 
تاسیس و همکاری با انجمن لگام، 
انجمنی بــرای لغو مجازات اعدام، 
مطالبه ای که از سوی حکومت در 
ایران تحمل نمی شود. بنا بر ماده 
۱۳۴ قانــون مجازات اســامی و با 
درنظر داشــت »مجازات اشــد«، 
نرگس محمدی باید ۱۰ سال زندان 

را تحمل کند.
در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
رده بنــدی جهانی آزادی رســانه ها 
۲۰۱۹ گزارش گــران بــدون مرز از 
میــان ۱۸۰ کشــور جهــان در رده 

۱۷۰ قرار دارد.
•
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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: 22{

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

شعر و ترانه...
نگــاه...

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

تلفن:  1509-366-514       و       514-247-1732

چرا مردم ایران علیه رژیم به خیابان ها نمی آیند؟
حکومت هایی بسیار خشن تر و سرکوبگرتر از جمهوری اسالمی 

توسط معترضان به زیر کشیده شده اند. 

مجید محمدی 
همه ی زمینه ها برای اعتــراض عمومی  در ایران در 
ســال 139۸ فراهم اســت: فشــار خارجی )ایاالت 
متحــده( یا حداقــل انفعــال )اروپا( و عــدم امکان 
حمایت عملی قدرت های بزرگ )چین و روســیه( 
از رژیم در شــرایط سرکوب گســترده، بحران های 
اقتصادی )تــورم و بیکاری( و اجتماعــی )اعتیاد، 
کــودکان کار، حاشیه نشــینی(، دســتگاه دولتــی 
ناکارآمــد و فاســد، رشــد بی اعتمــادی در داخــل 
دستگاه های حکومتی و دولتی، انفجار بی اعتمادی 
و نارضایــی عمومــی، ناامیــدی عمومــی  از بهبود 
شرایط با تداوم جمهوری اسالمی، کوچکتر شدن 
حلقه ی باورمندان به رژیم، مهاجرت گســترده به 
خارج و ســرکوب هر روزه  ی مردم توسط حکومت 
شبه توتالیتر. اما شاهد اعتراضات عمومی  به رژیمی 

که مسئول این شرایط است نیستیم. چرا؟

در کشــورهای اروپای شرقی جمعیتی چند ده هزار 
نفــری بــه خیابــان آمدنــد و با گســترده تر شــدن 
اعتراضــات حکومت ها کناره گرفتند چــون اراده ی 
ســرکوب در حکومت قوی نبود اما در ایران اراده ی 
معطوف به قصابی در حاکمان و متحدان جمهوری 
اســامی قوی است و مردم ناراضی این را می دانند. 
گرگ های چاق حاکــم نمی خواهند امتیازات مفت 
و مجانــی خود را از دســت بدهند. به همین دلیل 
جمعیت میلیونی باید به خیابان بیاید و در خیابان 
بماند تا حکومت عقب نشــینی کند و کنار برود. در 
چنین شــرایطی حزب الله  لبنان، حشدالشــعبی و 
حوثی ها هم نمی توانند کاری برای رژیم ایران انجام 
دهنــد. آنها اگر یــک ماه دالرهای نفتــی را دریافت 

نکنند به سراغ حامی  دیگری خواهند رفت.
اما اینکه جمعیــت ناراضی به صورت چند میلیونی 
تا کنون برای براندازی رژیم به خیابان نیامده اند به 

چهار دلیل است:
•

1. توهم اصالح حکومتی
جناح اصاح طلب بســیار بی اعتبار شــده است اما 
توهــم اصــاِح آســان و بی هزینه هنــوز کاما رفع 
نشــده است. بسیاری از جوانان هنوز امید دارند که 
حکومت یک شــبه فرو بریزد بدون آنکه آنها تاشی 
انجام دهند. آنها برای فرار از مســئولیت، نخســت 

نسل انقاب را برای وضعیت موجود مامت می کنند 
تــا آنها را موظف به براندازی رژیم کننــد و بعد از آن 
نیز قدرت و اراده ی ســرکوب حکومت را به فراموشی 

می ســپارند تا مبادا بــا آن آگاهانه روبرو شــوند. این 
توهم اصاح حکومتی مبتنی است بر خواست تغییر 
بدون هزینه و آسان. آنها دلشان می خواهد حکومت 
به آســانی سقوط کند نه اینکه به این موضوع وقوف 

داشته باشند.
از ایــن جهــت، مقابلــه بــا رویاســازی ها و رفــت و 
برگشــت های اصاح طلبــان )از غمزه و عشــوه گری 
برای خامنه ای و فرماندهان ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی تا گرانفروشــی خود به مردم مســتاصل( از 
ضروریات زمینه سازی برای اعتراضات عمومی  است. 
اصاح طلبان به سیاســت خیابانی بــاور ندارند و در 
سال ۸۸ نیز کنترل امور از دست آنها خارج شد. آنها 
همیشه گفته اند که سیاست خیابانی را نمی خواهند 
چون می خواهند خودشــان طرف مذاکره باشــند تا 
از ایــن مجرا امتیــازات ویژه ای به دســت آورند. آنها 
می داننــد بــا رفتن جمهــوری اســامی موضوعیت 

خویش را از دست می دهند.

•
2. فقدان رهبری و سازمان

سازمان و رهبری از ضروریات هرگونه اعتراض عمومی  
است. درست است که اعتراضات خیابانی رهبران خود 
را شــکل می دهد اما نخســت اعتراضاتی باید صورت 
بگیرد تا رهبرانی از دل آن شــکل بگیرند. شبکه های 
اجتماعی می توانند عامل موثری باشند اما حکومت 

هم در این زمینه دست روی دست نمی گذارد: 
هم این شبکه ها را در شرایط بحرانی قطع می کند، هم 
آنها را مهندسی می کند، و هم از آنها برای سازماندهی 
و بســیج شــبکه های خود بهــره می گیــرد. هر گونه 
اعتراض عمومی  به رهبرانی نیاز دارد که مخالفان به 
آنها اعتماد کنند و عامت سوال های بزرگی در کنار 
نام آنها نباشــد. یک گروه یا جمع نیز می تواند چنین 
نقشی داشته باشــد. به همین دلیل البی جمهوری 
اسامی مخالفان جدی حکومت را با برچسب هایی 
مثل »چلبی« یــا »جنگ طلب« می نــوازد تا آنها را 
بدنام کند. حکومت برای پیشگیری از چنین گروهی 

هرگونه نطفه ی شکل گیری آن را خفه می کند.

دوباره می سازمت وطن! 
اگر چه با خشت جان خویش 
ستون به سقف تو می زنم، 
اگر چه با استخوان خویش 
دوباره می بویم از تو ُگل، 
به میل نسل جوان تو 
دوباره می شویم از تو خون، 
به سیل اشک روان خویش

 
دوباره ، یک روز آشنا، 
سیاهی از خانه میرود 
به شعر خود رنگ می زنم، 
ز آبی آسمان خویش 
اگر چه صد ساله مرده ام، 
به گور خود خواهم ایستاد 
که برَدَرم قلب اهرمن، 
ز نعره ی آنچنان خویش

کسی که » عظم رمیم« را 
دوباره انشا کند به لطف 
چو کوه می بخشدم شکوه ، 
به عرصه ی امتحان خویش 
اگر چه پیرم ولی هنوز، 
مجال تعلیم اگر ُبَود، 
جوانی آغاز می کنم 
کنار نوباوگان خویش

 
حدیث حب الوطن ز شوق 
بدان روش ساز می کنم 
که جان شود هر کالم دل، 
چو برگشایم دهان خویش 
هنوز در سینه آتشی، 
بجاست کز تاب شعله اش 
گمان ندارم به کاهشی، 
ز گرمی دمان خویش 
دوباره می بخشی ام توان، 
اگر چه شعرم به خون نشست 
دوباره می سازمت به جان، 
اگر چه بیش از توان خویش  
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دردسرهای حزب مردم با یک بیلبورد جنجالی

اندکی پس از نصب بیلبوردی که در 
آن عبارت »به مهاجرت فله ای نه 
بگو« در کنار عکس ماکسیم برنیه 
)رهبر حزب مردم( درج شده بود، 
اعتراضات گســترده ای در محافل 
مختلــف و بــه ویــژه شــبکه های 
اجتماعی صورت گرفت. بسیاری 
از ایــن افــراد، ایــن اظهــارات را 

ضدمهاجرتی ارزیابی کردند.
شرکت نصب کننده این بیلورد ابتدا 
در اطاعیه ای اعــام کرد که این 
تابلو هیچ تناقضی با استانداردهای 
تبلیغات در کانادا )ASC( ندارد و 
قصد پائین آوردنــش را نیز ندارد. 

اما با افزایش انتقادها، این شرکت 
در اطاعیه دوم گفت که با وجود 
اینکه همچنــان به اینکه محتوای 
این بیلبورد با قوانین مغایرت ندارد 

اعتقاد دارد، آن را پائین می آورد.
ماکسیم برنیه در اظهارنظری گفت 
که با پیــام منــدرج در این بیلورد 
موافق اســت، اما نصب آن توسط 
گروه هــای حامــی صــورت گرفته 
اســت. آقای برنیه اعــام کرده که 
مهاجــرت بــرای ۳۵۰ هزار مهاجر 
در ســال مصداق مهاجرت فله ای 
اســت. او می گوید تعداد مهاجران 
جدید باید به ۱۵۰ هزار نفر در سال 

کاهش یابد.

ماکســیم برنیه ســال گذشــته از 
حزب محافظه کار کانادا جدا شــد 
و بافاصلــه حــزب مــردم را کــه 
سمت و سویی رادیکال تر از حزب 

محافظه کار دارد، تاسیس کرد.
اطاعــات به دســت آمده نشــان 
می دهــد یــک شــرکت اکتشــاف 
معدن، هزینه نصب این بیلورد را 
پرداخت کرده اســت. این شــرکت 
هزینه ای حــدود ۶۰ هــزار دالری 
برای نصب چندیــن بیلورد حزب 
مــردم در مکان هــای مختلــف را 

پرداخت کرده است.
حــزب  )رهبــر  شــی یر  انــدرو 
پیراهــن  یــک  بــا  محافظــه کار( 
آکســفورد آبی رنــگ، در حالی که  
در اتاقی بــا پس زمینه طبیعت در 
برابر دوربین قرار گرفته بود، درباره 
برنامه های حزبش برای شهروندان 
صحبــت کــرد. او در ایــن کلیپ، 
تاکید زیادی بر کاهش هزینه های 
زندگی و نیز پس انداز بیشــتر برای 

کانادایی ها داد.

در آستانه انتخابات
نگاهی به شعار کمپین های تبلیغاتی احزاب 

دو حزب عمده کانادا یعنی لیبرال و 
محافظه کار از شعارهای انتخاباتی 
خــود رونمایی کردنــد. لیبرال ها 
در  امســال بــا شــعار »پیشــرفت 
 Choose( کنیــد«  انتخــاب  را 
forward( و محافظــه کاران نیز 
با شــعار »وقتش رســیده که جلو 
 It’s time for you to( »بیفتید
get ahead( وارد کارزار انتخاباتی 

اکتبر امسال می شوند.
حزب نئودموکرات اعام کرده که 
تا هفته آینده، از شعار انتخاباتی اش 

رونمایی می کند. 
ســبزها هم با شــعار »نه چپ، نه 
 Not( »راســت، با هــم به پیــش
 left, not right, forward
together( در این میدان حضور 
دارنــد. حزب مــردم نیز با شــعار 
 Strong and( »قدرتمند و آزاد«
free( در انتخابــات فــدرال اکتبر 

شرکت خواهد کرد.

•
کمپین تبلیغاتی حزب لیبرال

بخــش قابــل  توجهــی از تبلیغات 
حزب لیبرال حول جاستین ترودو 
طراحــی شــده اســت. در کلیــپ 
رســمی ایــن حزب کــه بــه تازگی 
منتشر شده، ترودو در یک وسیله 
حمل ونقــل عمومــی در حالی که 
سرپا ایستاده، درباره دستاوردهای 
دولتــش به ویــژه حــذف مالیات 
طبقه متوســط و افزایــش مزایای 
برای والدین صاحب فرزند کم سن 
صحبــت می کنــد. او همچنین از 
برنامه دولت برای مالیات بر صنایع 

آالینده دفاع می کند.
آقای ترودو همچنیــن با کنایه به 

حزب رقیب می گوید 
محافظــه کاران  که 
حمایــت  از  دم 
مــردم  حقــوق  از 
آنکه  می زنند، حال 
ثروتمندان  مالیات 
را کاهش و از بودجه 
خدمــات دولتــی و 
می کاهند.  عمومی 
کلیــپ  ایــن  در  او 
یــک دوراهــی را در 

برای مخاطب قرار می دهد که یکی 
بازگشت به سیاست های سال های 
گذشته هارپر )نخست وزیر سابق( 
و دیگری نیز حرکت به جلو و ادامه 

پیشرفت هاست.
شعار امسال حزب لیبرال، شباهت 
زیــادی به شــعار ســال های پیش 
ایــن حــزب دارد. »حرکــت کانادا 

 Moving Canada( »به جلــو
forward( شــعار ایــن حزب در 

سال ۲۰۰۴ بود.
•

کمپین تبلیغاتی حزب 
محافظه کار

اندرو شی یر البته در کلیپ تبلیغاتی 
خــود دربــاره مالیــات بــر صنایع 
آالینده چیزی نگفت. با این وجود، 
این حزب در همایش های پیشین 
خود اعام کرد که این مالیات، از 
اولویت هــای اصلی محافظه کاران 
بــه شــمار مــی رود. اندرو شــی یر 
همچنیــن گفــت که قرار نیســت 
برنامه حمایتــی کانــادا از والدین 
صاحب فرزندان کم سن )موسوم 
چایلــد  کانــادا  بــه 
بنفیت( که توســط 
لیبرال ها اجرا شده را 
حــذف کند. کاهش 
مســکن دار  هزینــه 
شــدن جوانان نیز از 
دیگر برنامه های این 
حــزب اعــام شــده 

است.
آقای شی یر همچنین 
با طعنه به برنامه های 
حــزب لیبرال اشــاره می کنــد. او 
می گوید که لیبرال ها ســنگ قشر 
متوسط را به سینه می زنند، حال 
آنکه در عمل در دفاع از شرکت های 
ثروتمندی نظیر اس ان سی الوالن 
مرزهای اخاقی را نیز به راحتی زیر 

پا می گذارند.
•

پرداخت بخشی از هزینه های استخدام 
مهاجران توسط دولت کبک

دولت محافظه کار فرانسوا لوگو 
قصد دارد با تشویق کارفرمایان 
به اســتخدام نیروی کار خارجی 
و کمک بــه تازه مهاجــران برای 
ادغام ســریع در بازار کار استان، 
برنامــه حمایتی جدیــدی برای 
پــر کــردن فرصت هــای شــغلی 
در صنایــع و کســب و کارهــای 

خدماتی آغاز کند.
ژان بولــه )وزیر کار دولت کبک( 
جزئیــات بیشــتری از کمک ۵۵ 

میلیــون دالری دولــت کبــک به 
کســب وکارها بــرای تامیــن نیــاز 

نیروی انسانی آنها را اعام کرد.
از ایــن بودجه ۵۵ میلیون دالری، 
۲۲ میلیــون دالر صــرف تامیــن 

بــرای  اســتخدام  هزینه هــای 
شرکت های خارجی می شود.

کبــک می خواهد تــا ۵۰ درصد از 
هزینه هــای مربوط بــه رفت وآمد، 
اقامــت و نیــز غــذا را تــا ســقف 

اگــر  بپــردازد.  دالر  هــزار   ۵
شــرکتی بتوانــد از نیــروی کار 
خارجی اســتفاده کنــد، دولت 
تــا هــزار دالر از هزینه های این 
جابه جایی را پرداخت می کند. 
وزیر کار کبک بر این باور اســت 
ایــن کمــک هزینه ها مشــوق 
خوبی برای شرکت های کبکی 
بــرای جســتجوی نیــروی کار 
از  خــارج  در  آموزش دیــده 

مرزهای کشور خواهد بود.
تخمیــن وزیــر کار کبــک از ایــن 
حکایت دارد که حدود ۲۰ درصد از 
نیاز به نیروی انسانی در کبک طی 
۱۰ ســال آینده به کارگران خارجی 
و موقت اختصاص خواهد داشت. 

دولت اســتانی با ایــن طرح، به دو 
هزار شــرکت طی دو ســال کمک 

می کند.
تاکنون ۱۲۹۴۰ شــرکت، نیازشان 
به نیروی انســانی را بــه وزارت کار 
کبک اعام کرده اند. گفتنی است 
بسیاری از این شرکت ها در تامین 
نیروی انســانی مورد نیاز در کبک 

دچار مشکل هستند.
در مــاه ژانویه بود کــه آقای بوله از 
طرح جدیدی رونمایی کرد که در 
آن عاوه بر نیروی انســانی ماهر، 
امکان بهره گیری از بومیان کانادا و 
نیز افراد دارای معلولیت نیز فراهم 
می شــد. در ایــن طرح نیــز تاکید 
زیادی روی اســتفاده از نیروی کار 
خارجی شده اســت. گفتنی است 
کبــک در حــال حاضــر ۱۱۶ هزار 
فرصت شغلی خالی دارد که نیروی 

برای  الزم  انســانی 
انجــام آنهــا وجود 

ندارد.
کبــک  کار  وزیــر 
می گویــد: »وقتــی 
شــرکتی نتوانــد در 
داخلــی  کار  بــازار 
بــه نیروی انســانی 

مورد نیازش دســت 
یابد، الزم است بازار بین المللی را 
در نظــر بگیرد و ما با این طرح، از 
این تاش آنها حمایت می کنیم.« 
او تاکیــد دارد که باید مهاجران در 
سراســر کبک که شــرایط اشتغال 
مدنظــر کارفرمایــان را دارند مورد 

توجه قرار گیرند.
34 میلیون دالر برای ادغام 

تازه واردان به کبک در بازار کار
۳۴ میلیون دالر از مجموع بودجه 

۵۵ میلیون دالری 
مذکور به برنامه ای 
جــذب  بــرای 
کار  نیروهــای 
تــازه وارد به کبک 
اختصاص دارد. به 
این ترتیب، دولت 
کبک تا ۷۰ درصد 
از حقوق ماهانه فرد 
مهاجر را تا حداکثر ۵۲ هفته تامین 

می کند.
آمار بیــکاری بــرای مهاجرانی که 
کمتــر از ۵ ســال اســت در کبک 
حضــور دارنــد حــدود ۱۱ درصــد 
است که تقریبا دو برابر افراد متولد 
کبک است. به همین دلیل، دولت 
اســتانی برنامه هایی برای افزایش 
آمار اشتغال در میان این مهاجران 

تازه وارد اجرا خواهد کرد.
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با تعیین وقت قبلی

»فعالیت سیاسی در ژن من است!«
گفتگو با نیما مشعوف،  کاندیدای حزب نئودموکرات 

کانادا در انتخابات سراسری کانادا، از پالتو مونره آل 
 شهرام يزدان پناه )مداد(

۱۲ اوت- وقتی قرار شد با هم 
گفتگو کنیــم، پارک الفونتن 
در قلب محله پاتو را انتخاب 
کــرد. همان محلــه ای که از 
آنجا خود را کاندیدای چهل 

و سومین دوره انتخابات سراسری 
کانادا کرده است. در فعالیت های 

اجتماعی فعال اســت و بارها او 
را در برنامه هــای رقــص گروه 
ســیمرغ یــا مدرســه دهخدا 
امیرخدیر،  همســر  دیــده ام. 
سیاستمدار سابق کبکی است 
اما نیما مشعوف خودش هم 
در دنیای سیاست حرف برای 

زدن، فراوان دارد.
نیمــا مشــعوف بــرای چهل 
انتخابــات  دوره  ســومین  و 
سراســری کانــادا، از منطقه 
حــزب  کاندیــدای  پاتــو 
نئودموکــرات )NDP( شــده 
اســت. همین موضــوع بهانه 

گفتگوی دوستانه ما بود.
متولد فرانسه است. 

حدود یک ســال و نیم داشته 
کــه پــدر و مادرش بــه عنوان 
دانشــجو بــه کانــادا آمدنــد. 
هشــت ســاله بوده که درس 
پــدر و مــادرش تمام شــده و 
همــراه آنها به ایران بازگشــته 
تــا اینکه در هجده ســالگی به 

دلیل فعالیت های سیاسی مجبور 
بــه ترک زادگاه می شــود. به خاطر 
فعالیت های سیاســی  از مدرســه 
اخراج شــده و سه بارهم دستگیر 
می شود. پدرش هم دستگیر شده 
بود. چون پزشــک بوده و نســخه 
پدر را در جیب یکی از کسانی که در 
جنگ خیابانی با دولت ایران کشته 

شده بود، پیدا کردند. 
ســال ۱۹۸۳ و در ابتــدای جوانــی 
دوباره به کانادا بازگشــت. درحالی 
کــه از لــو رفتن ســنش خنده اش 
گرفتــه، می گوید: ایــن یعنی من 
االن ۳۵ ســال می شود که ساکن 

کانادا هستم.
اما چهــره اش اصًا بــه اینکه از لو 
رفتن ســن بترســد، نمی خــورد. 
ســاده، اما جدی با چشــمانی که 
موقــع صحبت کــردن از آمــال و 
برنامه هــا بــرق می زند. خنــده از 
لبانــش پــاک نمی شــود و از هــر 
موضــوع کوچکی جوک می ســازد 

حتی از کــرم کوچکی 
که روی میز چوبی ما 
در وسط پارک الفونتن 
گم شــده بــود. کرمی 
کــه نیما بــه طبیعت 
بازگردانــد تــا زندگــی 

شادتری را تجربه کند.
در حالی که نســیم نســبتًا خنک 
صبحگاهی و آفتاب داغ تابســتانی 

مشــغول کلنجــار رفتــن بــا هــم 
هســتند، گفتگو با نیمــا را با یک 

سؤال از گذشته شروع می کنم.
•

در ایــران فعالیــت سیاســی شــما 
متمایل به چه حزب و گروهی بود؟

- متمایــل بــه چــپ و فعالیــت 
دانشجویی داشتم.

•
زندگی در کانادا چگونه آغاز شد؟

- درس و دانشــگاه… ابتدا کالج 
بعد دانشکده پزشکی اما در دانشگاه 
چــون درس نمی خوانــدم رفــوزه 
شدم )می خندد( البته درسم خیلی 
خوب بــود و همیــن موضوع هم 
باعث شکست من در پزشکی شد. 
چون درسم خوب بود، سر کاس 
گوش می دادم و می رفتم سر جلسه 
امتحــان. قبــل از دانشــگاه و در 
دبیرســتان این روش خیلی خوب 
بود اما در دانشــکده پزشکی اصًا 
کارایی نداشــت. بعد رفتم فیزیک 

خواندن اما عاقه من به پزشــکی 
مــن را بــه تحصیل در پرســتاری 
کشاند. وارد رشته پرستاری شدم 
تا بعد از این رشته دوباره وارد رشته 
پزشــکی شوم. در این فاصله یعنی 
بعد از سال اول دانشگاه پرستاری، 
ازدواج هم کردم. در آن دوران من 
و همسرم )امیر خدیر( هر سال به 
کشــوری مسافرت می کردیم تا 
هــم کارآموزی کرده باشــیم 
و هــم کســب تجربــه و هــم 
خدمت به دیگران. یک ســال 
تابستان به نیکاراگوئه رفتیم 
و در یــک درمانگاه کار کردیم 
سال بعد به زیمبابوه در کشور 
آفریقــا رفتیــم یک مــدت در 
درمانگاه کار کردیم. من سال 
دوم پرســتاری بــودم کــه در 
حین یکی از همین سفرهای 
کارآموزی با پزشکی کلمبیایی 
آشــنا شــدم که کار بهداشت 
بین الملل انجام می داد و من 
به ایــن کار عاقمند شــدم. 
وقتی رشــته پرستاری را تمام 
کردم، به جای پزشــکی برای 
فوق لیســانس و دکتــری در 
عمومــی  بهداشــت  زمینــه 
درخواســت دادم و تحصیــل 
در  مــن  تخصــص  کــردم. 
زمینه بهداشــت بین الملل و 
اپیدیمیولوژی است. بنابراین 
درنهایــت وقتــی درس مــن تمام 
شد، من درست لب مرز پزشکی و 
فیزیک قرار گرفته بودم یعنی همان 
دو رشــته ای کــه از ابتدا بــه آن ها 

عاقه داشتم.
•

ایــن  بــه  و در حیــن دســتیابی 
موفقیــت، خانــواده هم تشــکیل 

دادید.
- بلــه، گفتم که وقتی پرســتاری 
می خوانــدم ازدواج کــردم . وقتی 
مدرک پرســتاری را گرفتم، دختر 
اولــم بــه دنیــا آمــد. وقتــی برای 
فوق لیســانس بهداشــت عمومی 
درس می خوانــدم دختــر دومم به 
دنیا آمــد و وقتی پــروژه دکتری را 
تکمیل می کردم، دختر سومم به 
دنیا آمــد. به این ترتیب من با هر 
مــدرک تحصیلی یک کــودک به 

دنیا آوردم.
•

همسر شما، دکتر امیر خدیر یک 
سیاســتمدار کبکــی بودند و 
قبل از نماینده مجلس شدن، 
یک فعال اجتماعی چپ گرا، 
شــما هم خودتــان فعالیت 
سیاسی می کردید، پدر و مادر 
شــما را نمی دانم ولــی پدر و 
مادر آقای خدیر هم سیاسی 
هستند، دختر های شما هم 
سیاسی هستند و در مونترال 
فعالیت کردنــد و یکی دو بار 

هم دستگیر شدند. چرا؟
- پــدرو مادر مــن هم جزء 
کنفدراســیون  بچه هــای 
دانشجویان علیه شاه بودند، 
فعالیــت سیاســی جــزء ژن 
خانوادگــی ما شــده اســت . 

می دانید چرا ؟ بخاطر اینکه نهایتًا 
پــدر و مــادر ما هســتند کــه به ما 
یاد دادند کــه آدم باید یک تاثیری 
در اجتماع داشــته باشد. ما فقط 
خودمــان نیســتیم. مــا در یــک 
اجتماع زندگی می کنیم و در نهایت 
روزی که از دنیا رفتیم باید بتوانیم 
بگوییم که ما یک ردپای مثبتی در 
این جامعه گذاشتیم و برای اینکه 
فکر می کنید یک چیزهایی هست 
کــه اعتقاد داریــم باید تغییر بکند 
باید پا پیش بگذاریم و این تغییر را 
اعمال کنیم. نباید فقط صبر کنیم 
و غر بزنیم. طبعًا با این روش فکری 
آدم به کار سیاسی کشیده می شود. 
چون اینجاست که تغییرات انجام 

می شود.
•

 پس در واقع سیاســت برای شــما 
یک شغل نیست؟

و هــم  اصــًا! هــم مــن  نــه   -
امیــر همیشــه همان طــوری که 
شــما گفتیــد »فعــال اجتماعی« 
)اکتیویســت( بودیم یعنــی مبارز 
بودیــم در نهادهــای اجتماعی در 
نهادهای دانشجویی در نهادهای 
صنفی و نهادهای فرهنگی فعالیت 
کردیم و همــه اینها برای اول آگاه 
کردن مردم بوده، دوم برای ســود 
مردم و سوم برای درخواست هایی 
از سیاســتمداران مثــًا در زمینه 
محیط  زیست در فرهنگ در زمینه 
شرایط کاری در زمینه حقوق زنان 
در زمینه حقوق کارگران، در همه 
این زمینه هــا. بنابراین از مبارزات 
شــهری و اجتماعی شروع کردیم 
چون اعتقاد داشتیم یک روزی آدم 
به این نتیجه می رسد که می خواهیم 

مبارزاتــی که ســال ها انجام دادیم 
یک روزی قانون شــود و آن قانون 
قبلــی تغییر کنــد. این یعنــی باید 
برویم به جایــی که قانون تصویب 
می شــود. از این طریــق بود که ما 
به سیاست رسیدیم و سیاست هم 
حرفه ما نخواهد بود. امیر )خدیر( 
در مجلس کبک به مدت ده سال 
خدمت کرد و بعد از ده سال گفت: 
افراد دیگر )جوانان( هم هســتند. 
کنــار می کشــم و برمی گــردم بــه 
حرفه خــودم )پزشــکی(. کاری را 
که می خواست )در عرصه سیاسی( 
راه اندازی کند، راه انداخت و سپرد 

به دیگران )و تازه نفس ها(.
•

گفتیــد که افکار چــپ دارید. چپ 
امــروز در ایران متفاوت اســت در 
آنچــه که دنیا از چپ می شناســد. 
چپ بودن یعنــی چه؟ چه تحولی 
می خواهید در جامعه ایجاد کنید؟

- طیــف افکار چپ خیلی وســیع 
اســت همانطــور که طیــف افکار 
راســت هم خیلی وســیع اســت. 
وقتی می گوییم که افکار چپ داریم 
یعنــی اعتقاد داریم کــه ثروت باید 
تقسیم شود و این اصل چپگرایی 
اســت. من کانــادا را مثال می زنم 
چــون ایران یک مشــکل اضافه به 
دلیل دیکتاتوری مذهبی دارد که 
معــادالت را عــوض می کنــد. اگر 
کانادا را در نظر بگیریم، معتقدیم 
که کشــور ثروتمند است و دلیلی 
ندارد کــه افراد از اختاف طبقاتی 
خیلــی زیــادی برخــودار باشــند. 
بنابراین باید تقسیم ثروت صورت 
بگیرد. خوشبختانه وقتی کانادا را با 
کشورهای دیگه مقایسه می کنیم، 

کشوری است که اختاف طبقاتی 
در آن خیلــی زیــاد نیســت و بــه 
همیــن دلیــل امنیت خیلــی زیاد 
اســت. اگر ثروت تقســیم نشود، 
شــما امنیــت ندارید ، شــما پول 
زیــادی در جیــب می گذاریــد ولی 
اطرافیــان ایــن پــول و امکانات را 
ندارند. بنابراین شما همیشه باید 
مواظب باشــید کســی پول شما را 
ندزدد. از آن طرف کســی که زیاد 
دارد، همیشــه بیشتر می خواهد و 
زیاده خواه می شــود. در صورتی که 
ما برای خوشــبخت بــودن به یک 
مقدار محــدودی امکانات احتیاج 
داریم، به یــک میزانی تحصیات 
نیاز داریم، به یک شبکه اجتماعی 
نیــاز داریــم که دوســتانی داشــته 
باشیم و یک محیطی برای زندگی 
داشــته باشــیم و همه اینها یعنی 
اینکه شــما باید امکانات را تقسیم 
کنیــد. بنابرایــن یــک حزبــی که 
دیدگاه چپ دارد اجبارًا کمونیست 
نیست ولی می گوید که ثروت باید 
تا حدودی تقسیم شود و این یعنی 
باید سیســتم مالیاتی قدرتمندی 
وجود داشــته باشــد تا با تقســیم 
ثروت، سیســتم درمانی و مدرسه 
درست شود. حاال همه بچه ها اعم 
از بچه هایی که خانــواده ثروتمند 
دارند یا فقیر، می توانند به مدرسه 

بروند و سالم زندگی کنند… 
در نهایــت افکار چــپ بدین گونه 
است که حقوق همه رعایت شود. 
این گونه نشود که بازار، مناسبات 
اجتماعی را کنترل کند. چون بازار 
منفعــت خــودش را می خواهد در 

<< بخش 1
از 2 بخش

اکتبر انتخابات 

1

نیماهمراه خانواده: امیرخدیر، یلدا، نیما، لیلی، دریا
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St. Laurent Adult 
Education Centre
514-337-3856

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

FALL SESSION
AUGUST 28, 2019 TO NOVEMBER 28, 2019

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

REGISTRATION DATES
August 13, 20, 22     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
AUGUST 13, 20, 22     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

August 14, 15, 21    
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

PLACEMENT TESTS
August 7, 12, 19, 26

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser

Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

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

ایران: ا فتصاد

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

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

دلیل برای کاهش قیمت ارز
قیمت دالر بعد از هفت ماه دوباره به حدود ۱۱ هزار تومان بازگشت

 علیرضا صلواتی  
روز سه شــنبه پنچ شــهریور بعد از 
سپری شدن نزدیک به هفت ماه، 
دالر کمتر از یک ســاعت در کانال 
ده هزار تومانی قرار گرفت. آخرین 
بار بهمن ماه ســال گذشته بود که 
دالر با افزایش قیمــت از کانال ده 
هزار تومان فاصله گرفت. ســوالی 
که این روزها ذهن مردم را درگیر 
کــرده چرایی ایــن کاهش قیمت 
است. قیمت دالر در آبان ماه سال 
گذشــته حول ۲۰ هزار تومان نیز 
خرید و فروش شــد. فردی که در 
آبان پارسال و اوج تنش های ارزی 
دالر خریــداری کرده، عــالوه بر از 
دســت دادن هزینه و فرصت رشد 
ســرمایه خود، به طور میانگین در 
حدود ۳۵ درصد از اصل سرمایه را 

نیز از دست داده است.
در چند ســال گذشــته بســیاری 
از تحلیلگــران اعتقاد داشــتند که 
»علم« اقتصــاد در ایــران کارایی 
ندارد و نمی توان با ابزارهای علمی 
روندهای کالن اقتصاد را پیش بینی 
کــرد. اما کاهش قیمت ها در بازار 
ارز و ثبات حول عدد های بنیادین 
بــار دیگر نشــان داد که روش های 
علمی کمــاکان برآورد درســتی را 
بــه ما نشــان می دهــد. باید گفت 
یکــی از اصولی که یک اقتصاددان 
بایــد به آن پایبند باشــد، صحبت 
از حقایق اســت نــه آن چیزی که 
بــه آن عالقه مند اســت. از این رو 
هدف گذاری هــای باال بــرای بازار 
ارز موجــب ضــرر ســنگین بــرای 
بســیاری از افراد شــده اســت. در 
ادامه به بررسی قیمت واقعی ارز و 
علت هایی که اکنون سبب سقوط 

قیمت شده است، می پردازیم.
•

قیمت واقعی ارز:
صحبــت در مورد قیمت واقعی ارز 
کمی پیچیده اســت. ولی می توان 
قیمتی را واقعی دانســت که در آن 
میــزان صادرات مواد خام کشــور 
برابــر واردات مــواد خام کشــور و 
میــزان صــادرات کار و محصــول 
نهایی کشــور برابر میزان واردات 
کار و محصول نهایی کشور باشد. 
در چنیــن حالتی قیمت واقعی ارز 
را باید در لحظاتی جست وجو کرد 
که میزان صادرات نفت خام ایران 
به حداقل رســیده باشد. در طول 
تاریخ ۳۰ ساله کشــور، سال های 
۸۱ و ۹۱ را می توان ســال هایی با 
چنین مشخصاتی در نظر گرفت. با 

انتخاب سال های ۸۱ و ۹۱ به عنوان 
سال پایه، و تعدیل نرخ ارز با تورم 
ســاالنه ایران منهای تورم ساالنه 
آمریکا - با فرض تورم ساالنه ۱.۸ 
درصدی در آمریکا- قیمت دالر در 
شــهریورماه ۹۸ در حدود  ۱۱۹۰۰ 
تومان برآورد می شود. این در حالی 
اســت که امروز قیمت دالر اندکی 
زیــر ایــن قیمــت و در حــدود ۱۱ 
هزار تومان معامله شد. همچنین 
می توان برآورد کــرد قیمت واقعی 
دالر بــا در نظر گرفتــن تورم نیمه 
دوم ســال در حدود ۱۲۵۰۰ تا  ۱۳ 
هزار تومان شود. حال باید به این 
پرســش جــواب داد که چرا قیمت 
دالر بعد از ۷ مــاه دوباره به حدود 
قیمتــی ۱۱ هزار تومان بازگشــته 
است. برای این پدیده ۵ علت اصلی 

می توان برشمرد.

پنج دلیل برای کاهش قیمت ارز:
•

1- حرکت به مست ارز 
تک نرخی:

دلیــل اولــی کــه می تــوان گفــت 
مهم ترین اثر را در کاهش قیمت ارز 
داشــته است حرکت بازار به سمت 
تک نرخی شدن اســت. در شرایط 
کنونــی و بعد از مشــخص شــدن 
جزئیات بیشتر می توان با قاطعیت 
بیشتری اعالم کرد که قیمت های 
۱۹ هزار تومانی دالر مبنای درستی 
نداشت و بخش مهمی از آن معلول 
سیاست های اشتباه دولت و ترس 
مردم مبنی بر نابودی سرمایه های 
خود بوده است. شاید بتوان یکی از 
مخرب ترین تصمیمات اقتصادی 
کشــور در دو دهــه اخیــر را ثابت 
کردن قیمت دالر روی عدد ۴۲۰۰ 
تومان نامید. اتفاقی که شاید بتوان 
آن را عامل اصلی افزایش بیش ازحد 
قیمت ها در ســال گذشــته اعالم 
کــرد. در واقع می تــوان گفت یک 
دلیــل کاهش قیمت ارز، وضعیت 
بنیادین بازار ارز و رسیدن به قیمت 
واقعی و بلندمدت آن است. هرچند 
این پدیده نمی تواند قیمت های زیر 

عدد واقعی را توجیه کند.
•

۲- حباب مثبت عظیم در قیمت 
سال گذشته ارز:

همان طــور که حباب هــای منفی 
نرخ ارز موجب افزایش بیش ازحد 
قیمــت ارز می شــود - ســرکوب 
قیمت موجب بدتر شدن وضعیت 
و جهش نرخ ارز می شود- حباب 

چنیــن  نیــز  مثبــت 
تبعاتی دارد. در سال 
درآمدهــای  گذشــته 
از  کشــور  ارزی 
محــل فــروش نفــت 
بــا مشــکالت کنونی 
امــا  نبــود.  همــراه 
مردم بــه دلیل ترس 
بــه  آینــده شــروع  از 
ذخیــره کــردن ارز در 
خانه های خود کردند. 
در واقع ســرمایه خود 
را در مقابــل افزایــش 
قیمــت ارز و نابودی ریال »بیمه« 
کردنــد. این تــرس و هجوم مردم 
بــرای خرید دالر موجــب افزایش 
بیش ازحد قیمت ها در بازار شــد. 
برآوردها نشان از فروش نزدیک به 
۴۰ میلیارد دالری ارز توسط بانک 
مرکزی می دهد که بخش عمده ای 
از آن بــه صــورت ۴۲۰۰ تومــان 
به فعــاالن اقتصــادی داده  شــده 
اســت. می توان بــا توجه به میزان 
واردات بــرآورد کــرد بخش زیادی 
از این ارز در حســاب های بانکی و 
یا در خانه ها ذخیره شده است. با 
کاهش ریســک های تجاری مردم 
انگیزه خود را برای حفظ ســرمایه 
به دالر از دســت دادند. در چنین 
حالتی مردم شروع به فروش دالر 

در بازار آزاد کردند.
•

۳- محدودیت های سنگین بر 
واردات کاالهای لوکس:

یکــی از عواملــی که ســبب شــده 
است قیمت ارز در تعادلی پایین تر 
از قیمــت واقعی خود قــرار گیرد، 
محدودیت شدید واردات کاالهای 
لوکس اســت. قیمــت واقعــی ارز 
در واقــع شــرایط آزاد را در اقتصاد 
نمایندگــی می کنــد. در حالتی که 
واردات بســیاری از کاالها ممنوع 
را  ارز  تقاضــای  می تــوان  اســت 
کاهش دهد و از این طریق بازار ارز 
در فشاری مضاعف از سمت تقاضا 

قرار گرفته است.
•

۴- تقاضاهای فصلی:
ســال های  در  ارز  قیمتــی  رونــد 
گذشته نشــان می دهد فصل بهار 
و تابستان تقاضاهای ارزی کشور 
بــا کاهــش رو بــه رو می شــود. از 
این رو شــاید بتوان یکــی از دالیل 
کاهش قیمت هــا را افت تقاضا در 
نظر گرفت. بانک مرکزی می تواند با 
ورود به بازار و خرید در قیمت های 
پایین و فروش در قیمت های بازار، 
شــرایط را برای کاهش نوســانات 

نرخ ارز آماده کند.
•

۵- افزایش امیدها نسبت به 
توافق:

در میــان اهالــی بازار ایــن جمله 
معــروف اســت کــه بــازار در واقع 
بازخوردهای مربوط به قیمت های 
آتــی را خریــد و فــروش می کند از 
این رو افزایش شــایعات نسبت به 
دیدار روحانی و ترامپ و سخنرانی 
ماکــرون پیرامــون مثبــت بودن 

شرایط، موجب کاهش تنش ها و 
بهبود قیمت ها در بازار شده است. 
همچنین شایعاتی از بهبود روابط 
ایران و امــارات به بیرون درز کرده 
اســت و به نظر می رســد شــرایط 
صرافی ها در دبی وضعیت بهتری 

نسبت به گذشته دارند.

راهکار درست برای ثبات بخشی به 
بازار:

یکی از مشکالتی که سیاست گذار 
دهه هــای  طــول  در  اقتصــادی 
گذشــته به آن دچار شــده اســت، 
سرکوب قیمت ارز است. قیمت ارز 

در ایران در دوران وفور درآمدهای 
ارزی ســرکوب می شود -بیماری 
هلنــدی- و به ایــن طریق تولید 
ملی را تحت فشــار قــرار می دهد، 
از طرفــی با نابودی تولید ملی، در 
دوران تحریم و کاهش درآمدهای 
ارز،  نــرخ  جهش هــای  ارزی 
آسیب های شــدیدی را به اقتصاد 

کشور وارد می کند.
در دوران تحریم، درآمدهای نفتی 
کفــاف مداخلــه بانک مرکــزی در 
بــازار را نخواهــد داد. امــا ممکن 
اســت مردم تحــت تاثیــر امید به 
آینــده و یــا خرید کاالی خــاص از 

پس انداز خود، به فروش دالرهای 
خانگی دســت بزند و از این طریق 
قیمت هــا را در بازار کاهش دهند. 
اما این راهکار ممکن است با فشار 
فــروش منجر به کاهــش بیش  از 
حد قیمت ها شود. توصیه می شود 
بانک مرکزی با مداخلــه در بازار و 
خرید در قیمت های کمتر از ارزش 
واقعــی دالر، کشــور را در مقابــل 
نوســانات آتــی بــازار و مشــکالت 

پیرامون آن بیمه کند.

•

5
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}<< ادامه در صفحه: 28{

نگاه

Michael  
Monfared مایکـل منفـرد

کارشناس رسمى مهاجرت کانادا

Regulated Canadian
Immigration Consultant

You can speak to me in English, French, Persian and Italian 

با آشنائى به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، فارسى، ایتالیائى
راه مـادرش شـادروان ماریا کتنه را ادامه میدهد 

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

514-656-8178

info@michaelmonfared.com

www.michaelmonfared.com

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال
 با   کامـى منفرد مدیر امور ایرانیان

بدون هیچ پیـش شماره   8552-1483(021)

دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا 24 به وقت ایران 
خطوط وایبر، واتس اپ، ایمو و تلگرام

514 550 9204 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

 Metro Vendome & Bus 37   |    Metro St. Henry & Bus 36
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی بیاموزید

BASIC ENGLISH: 
REGISTRATION INFORMATION: 

MORNING BASIC ENGLISH:
DATES:   August 15 , 19, 20 , 21 , 22
TIME:   8:00am   to  3:00 p.m. 

-----------------------
If you were born outside of Canada, 
your PASSPORT is REQUIRED.

+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 
(ORIGINAL ONLY):

Canadian / Quebec Immigration Documents  |  Residency Card  
Canadian Citizenship Card    |      Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY 

(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card    |    Valid Driver’s License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES: 
Classes:  August 28, 2019 to November 29th 2019 
   Monday to Friday   8:30 a.m. to 12:30 p.m.
COST:   $100.00   PAID IN FULL 
   (CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD)                                
   INCLUDES BOOKS 

 

نخستین و ژرف ترین ملت سکوالر خاورمیانه!
محسن حیدریان

شــدن  نهــادی  و  پیدایــش 
سکوالریسم قبل از آنکه یک 
تاش فکری و نظریه ســازی 
باشــد، پاســخی به نیاز های 
یک جامعه سالم و متعادل، 
امــروزی  انســان  شایســته 
اســت. بی دلیل نیســت که 
سکوالریســم در زبان التین 
به معنــای »ایــن جهانی«، 
»دنیوی«، »گیتیانه« است. 
مــراد از آن اصل جدایی دین 

و ایدئولوژی از دولت است. امروزه 
اغلــب دولت های مهم جهان، هر 
یک با ویژگی ها و تاریخ ویژه خود، 
اهمیت سکوالریسم و دمکراسی را 

پذیرفته اند.
سکوالریسم بر اصل آزادی انتخاب 
مذهب بــه طور کامل بنا شــده و 
در آن هیــچ مذهبــی بــر دیگری 
برتر شــمرده نمی  شــود. هــر گونه 
فشار و ستم بر پیروان اقلیت های 
مذهبی یــا غیر مذهبــی ممنوع 
و آزادی کامــل افــراد جامعــه در 
اعتقاد یــا عدم اعتقاد بــه ادیان و 
مذاهب مختلف، محترم شــمرده 
می شود. دگر اندیشان، اقلیت های 
مذهبی و صاحبان ادیان دیگر و یا 
اقلیت های قومــی – زبانی همه از 
حقوق و برابری کامل برخوردارند. 
اما هر کشــور در جدا کردن دین و 
ایدئولــوژی از دولت، تاریخ خاص 

خود را دارد.
باید تصریح کرد که در بحث مهم 
روند سکوالریســم نــه تنها باید به 
تفاوت و تمایز اساسی میان تمدن 
اســامی و تمدن مسیحی عنایت 
کــرد بلکه باید در نظر داشــت که 
تاریــخ هر کشــوری گــره گاههای 
ویژه و خاص خود را دارد که بدون 
توجــه به آن گره گاههــا نمی توان 
منطــق تحــوالت آنــرا درک کرد. 
بنابرایــن بایــد از کپیــه بــرداری و 
مقایســه میان ایران و کشــورهای 
غربی در بحث سکوالریسم پرهیز 
کرد. اما شناخت منطق و زمینه ها 
و نیــز ابــزار نگاه ســنجش گرایانه 
بــه دین و روند سکوالریزاســیون، 
کمک مهمی بــه ژرفش این بحث 
و گســترش کثرت گرایــی و چند 
صدایی شــدن این بحث اساســی 

می کند.
جدایــی خــدای زمیــن و خــدای 

آسمان
قــرون هفدهــم و هیجدهــم اروپا 
دوران  روشــنگری  دوران  یعنــی 
ظهور اندیشمندان، نظریه پردازان 
و فاســفه بزرگ اســت. نخبگان 
دوران روشــنگری نقش موســس 
و بنیانگذار در عالم تفکر، فلسفه، 
سیاســت و اجتماع را بازی کردند 
و زمینه تحوالتــی را فراهم کردند 
کــه دامنــه آن همــه عرصه هــای 
زندگی انســان در دو قرن گذشــته 
را فرا گرفته اســت. اندیشه برپایی 
دولت مدرن تا اندیشه های مربوط 
به مردم ســاالری، از اندیشه های 
معطــوف به مدارا، ســنجش گری 
انتقــادی تا »یک فــرد یک رای«، 

روشــنگری  دوران  بــه  همگــی 
تعلق دارنــد. دورانی کــه با ظهور 
نظریه پــردازان  و  اندیشــمندان 
بزرگــی مانند جــان الک، نیوتن، 
مونتســکیو، ولتر، روسو و کانت، 
نقشــی بی همتــا در عالــم تفکر، 
فلسفه، سیاســت و اجتماع بازی 
کــرد. بطــوری کــه شــعاع افکار 
بســیاری از ایــن ســرآمدان دوران 
روشنگری پس از دو قرن هنوز هم 
در آسمان اندیشــه و آزادی جهان 

می درخشد.
»قانــون جاذبــه زمیــن« که یک 
کشــف تازه نیوتن در علم فیزیک 
بود و نیز »نظریه حقوق طبیعی« 
انســان کــه از ســوی الک مطرح 
شــد، پایه های اقتدار کلیســا را به 
شــدت لرزان ســاخت. این نظریه 
پردازیها با زیر سوال بردن تمامیت 
خواهی کهنه حکومت و کلیســا را 
در پی داشت. بســیاری دریافتند 
که حقیقــت مطلقی که از ســوی 
روحانیون بلند پایه کلیسا به عنوان 
ستونهای تقدس مطرح می شوند، 
قابــل بحــث و تردیدنــد. نتیجــه 
این شــد که انســان حق پرســش 
و جســتجو دارد و پاســخ های از 
قبــل تعیین شــده ای نمی توان به 
همه پرسشــهای بشــری داد. اما 
اثــر توماس هابــز بنــام »لویاتان« 
Leviathan کــه در ســال ۱۶۵۱ 
به چاپ رســید، بنا کننده مفهوم 
دولت مدرن در تاریخ اندیشه های 

سیاسی است.
هابــز در تشــریح اندیشــه خود دو 
»قانون طبیعی« را پیش می کشد. 
طبق قانون طبیعی نخست چون 
در حالــت طبیعــی یــا وضعیــت 
جنگل، حرمت و نســل انســان از 
بین مــی رود، در چنین شــرایطی 
قاعده عقایی جســتجوی صلح و 
آرامش اســت. این جستجو بسود 
ادامــه حیات انسانهاســت و بطور 
غریــزی حکــم می کنــد کــه مردم 
بســوی صلح و ســازش با یکدیگر 
روند. امــا این جســتجو هنگامی 
عملی است که امیدی برای تحقق 
آن باشــد. به محــض آنکه چنین 
امیدی رخت بر بندد، مردم بسوی 
کاربــرد همه امکانات و لوازم برای 
ادامه حیات و دســتیابی به قدرت 
و ثروت بیشــتر خواهند شتافت و 
دوباره جنگ از ســر گرفته خواهد 
شــد. »قانون طبیعی« دوم طبق 
آمــوزه هابــز این اســت کــه برای 
جلوگیری از »جنگ همگان علیه 
همگان« باید انسان به این نتیجه 

و یا شــرایط برســد که دفــاع از 
صلح و آرامش تنها با بستن یک 
قرار داد میان آنها به شــکل دو 
به دو به نفع شخص ثالث است 
که می توان از وضعیت جنگل و 
قهر خارج شد. لذا می باید مردم 
بــا هم قرار داد ببندند که از قوه 
قهریه شان صرفنظر کنند و آنرا 
بــه لویاتان بســپارند. اگر مردم 
همگی این کار را بکنند، غولی 
پدید می آید بنــام لویاتان یعنی 
موجــودی که حاکمیــت دارد. 
لویاتــان خــدای میرا و ســاختگی 
اســت که طبق درک هابز باید در 
زمین عدالــت را برقرار کنــد، زیرا 
خــدای واقعی در آســمان اســت. 
تاکید هابــز بر حقــوق حاکمیت، 
جدا کردن قدرت از مذهب است. 
زیــرا حاکمیت در نــزد  هابز همان 
خدای عرفی اســت کــه عدالت را 
در روی زمیــن بــه اجــرا می گذارد 
و حاصــل قــرار داد اجتماعــی و 
آلتوناتیــو بشــر در برابــر جنــگ و 
نابودی نســل اســت. طبق درک 
هابز باید در زمیــن خدایی میرا و 
مصنوع ســاخت زیرا خدای واقعی 
در آسمان است. بعبارت دیگر دین 
فقط وظیفه رستگاری انسان را بر 
عهده دارد و نیازی نیســت که در 
امور دنیوی مداخله کند. بنابراین 
جوهر اصلی فلســفه سیاسی هابز 
تفکیک اخاق از سیاست، هنر از 
اخاق، و سیاست از مذهب است. 
بنا به تاکید هابز اصلی ترین وظیفه 
لویاتان یعنی دستگاه دولت حفظ 
نظم و امنیــت و آزادیهای طبیعی 
مردم اســت. ایده اصلی حاکمیت 
سکوالر در واقع همان نظریه اراده 
الهی اســت که این بار دولت در آن 
جانشین خدا شده است. اما به باور 
هابز منشا اصلی لویاتان یا دستگاه 
دولت رضایت عمومی مردم است. 
چنین برداشتی در واقع ترسیم گر 
خطوط اساســی نهاد دولت مدرن 

است.
افزون بر  هابز متفکرانی نظیر جان 
الک، ایمانوئل کانت، فرانســیس 
بیکن، فرانســوا ولتر، مونتســکیو 
و ژان ژاک روســو ســیر تکامــل 
فلسفه سیاســی را تحولی تاریخی 
بخشــیدند. پرســش هایی مانند 
علت وجودی حکومت چیســت؟ 
و  سیاســی  مشــروعیت  مبانــی 
اخاقی و عقایــی حکومت کدام 
ها هســتند؟ شــرط کارآمــدی و 
ثبات یک نظام سیاســی چیست؟ 
در پرتــو فحــوای انقابــی نظریه 
»فرد باوری« و »حقوق طبیعی« 
پرسش های دیرین فلسفه سیاسی 
پاسخ های تازه ای یافت. رساله های 
مهــم توماس  هابز و جــان الک و 
ژان ژاک روسو که مفهوم »قرار داد 
اجتماعی« را شــرح داده اند اثری 
ژرف در پاســخ بــه این پرســش ها 

داشت.
بنابرایــن در غــرب برای رســیدن 
بــه جوامع بــاز و ســکوالر امروزی 

ایرانیان کــه همواره از خود اســتعداد و 
نیروی زندگی  استثنایی نشان داده اند، 
بــا همه دشــواری هــا و خطاهــا، حامل 
ژرف ترین سکوالریســم فکری و آگاهی 

سیاسی در سراسر منطقه اند. 
همین عامل نقش تعیین کننده خود را 
دیر یا زود بر صحنه سیاســی ایران حک 

خواهد کرد.
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

اقتصاد... 

طوفانی تازه در کمین اقتصاد جهانی؟
۲۱ اوت- طــی چند ماه گذشــته 
نشــانه هــای تشــویش در مهــم 
ترین کانون هــای مالی جهان رو 
به افزایش گذاشــته و خوشبینی و 
آرامش و اعتماد نسبی که پیش از 
این کم و بیــش در فضای اقتصاد 
بین المللی دیده میشد، جای خود 
را به بدبینی، تردید و نگرانی سپرده 

است.
در هفتــه منتهی به ۱۶ آگوســت، 
با فروریزی شــاخص های ســهام 
در شــماری از پر آوازه ترین مراکز 
بورسی جهان، ترس از پیدایش یک 
بحــران تازه اقتصادی باال گرفت و 
هستند رسانه ها و شخصیت هایی 
که از احتمال تکرار یک زمین لرزه 
بزرگ مالی ســخن به مــی آورند، 
مشــابه آنچه در ســال های ۲۰۰۸ 
و ۲۰۰۹ میــادی بخش بزرگی از 

جهان را در بر گرفت.

شبح بحرانی تازه
پانزدهــم ســپتامبر ســال ۲۰۰۸ 
میادی از یاد نرفتنی است، روزی 
که لمان برادرز، غول مالی آمریکایی 
فرو ریخت و نماد آغاز طوفانی شد 
کــه در فاصله ای کوتــاه اقیانوس 
هــای اطلــس و آرام را در نوردیــد 
و شــمار زیــادی از اقتصــاد هــای 
اروپایــی و آســیایی را در بر گرفت. 
تصادفی نیســت که ورشکســتگی 
لمان برادرز در فهرست مهم ترین 
رویــداد های بــزرگ معاصر جای 
گرفته، همانگونه که سقوط دیوار 
برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ و یا فرو 
ریزی برج های دوقلوی نیویورک 
در ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ فرامــوش 

ناشدنی است.
آیــا اقتصاد جهانی بعد از گذشــت 
حدود یازده ســال بــار دیگر به لبه 

پرتگاه رسیده است؟ 
فرامــوش نکنیــم کــه در همیــن 
فاصلــه نســبتا کوتــاه، نهادهای 
مســئول حکمرانــی اقتصــادی با 
درس آموختــن از آنچــه گذشــت 
مکانیســم های مالی تازه ای را به 
کار گرفتــه اند و مقررات و الزامات 
محکم تری را بر بانک ها تحمیل 
کرده اند. در عرصه اقتصاد همانند 
عرصه های ژئوپولیتیک و سیاسی، 
تکرار رویداد ها به گونه ای مشابه 
اگر غیر ممکن نباشد، بسیار نادر 

است.
ولی اگر نظام بانکی در شمار زیادی 
از کشور ها قدرت مقاومت خود را 

باال برده است، بخش های دیگری 
از اقتصــاد جهانــی گرفتــار تنش 
شــده انــد. در همیــن دوره یازده 
ســاله، شــتاب تحوالت اقتصادی 
شــکل بندی تــازه ای را در روابــط 
بازرگانــی و پولی جهــان به وجود 
آورده است. شرکت های فرا ملیتی 
بر آمده در قدرت های نوظهور )به 
ویــژه چین( جای پای خــود را در 
کشور های صنعتی قدیمی محکم 
تــر کــرده انــد و در ســطوح باالی 
تکنولوژیک با غول های آمریکایی 

و اروپایی رقابت میکنند.
این تحــول طبعــا خطــر "جنگ 
اقتصــادی" و بــه ویژه کشــمکش 
هــای بازرگانی میــان قطب های 
گوناگون توســعه در جهــان را باال 
برده اســت. مــوج جهانی شــدن 
اقتصــاد همچنان نیرومند به نظر 
میرســد، ولی در مناطق توســعه 
یافتــه با مقاومت های سیاســی و 
اجتماعی و به ویژه پوپولیسم روبرو 

شده است.
طبقه متوســط در بخــش بزرگی 
جهان از جمله آفریقا رو به گسترش 
است، ولی اشکال تازه نابرابری در 
کشور های پیشــرفته به درگیری 
هــای اجتماعی دامن زده اســت. 
آمریکا که زادگاه بحران مالی سال 
هــای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بــود، زود تر 
از دیگر قدرت های صنعتی بحران 
را پشت سر گذاشــت، اقتدار نظام 
بانکی خــود را تقویت کــرد و یک 
رشد چشمگیر اقتصادی را تحقق 
تاریــخ  در  آن  دوام  بخشــید کــه 
این کشــور کم ســابقه است. ولی 
تداوم باز هم بیشــتر این رونق در 
مهم ترین قدرت اقتصادی جهان 
امروز زیر ســوال رفته و پیش بینی 
دربــاره چگونگی پایان ســیکل ده 
ساله رشد آمریکا صفحات روزنامه 
هــای اقتصادی جهــان را پر کرده 
است. در دیگر قطب های نیرومند 
اقتصادی جهان نیز، از جمله چین 
و آلمان، قطار رشد از نفس افتاده 

است.

نشانه های هشدار دهنده
مجموعــه ایــن عوامل، همــراه با 
مخاطرات ژئوپولیتیک که در این 
جا و آنجا سر بر آورده اند، طبعا به 
محافلی میــدان میدهند که آینده 
خوبی را برای اقتصاد جهانی پیش 
بینی نمی کنند. همین محافل در 
اثبات بدبینی خود بر چند نشــانه 

هشدار دهنده تاکید میکنند :
•

یک( افزایش بهای طا: 
بــا افزایــش نشــانه هــای تردید و 
بدبینی در فضای اقتصاد، طا در 
زمره مهم ترین ارزش هایی است 
که پــس انداز کنندگان و ســرمایه 
گذاران را به ســوی خود میکشاند 
و ایــن همــان چیزی اســت که ما 
در حال حاضر شــاهد آن هستیم. 
در واقــع طا نقــش پناهگاه را ایفا 
میکند و هنگامی که سرمایه گذاران 
از ســایر ارزش ها به ویژه سهام رو 
بر میگردانند، به طا عاقه نشان 
میدهند. طی دوازده ماه گذشته، 
بهای فلــز زرد با یــک افزایش ۲۸ 
در صدی به هــر اونس ۱۵۲۳ دالر 
رسیده اســت. این باالترین سطح 
ارزش طا در شــش سال گذشته 
اســت. در ایــن میان بانــک های 
مرکزی نیز ذخیره طــای خود را 

افزایش میدهند.
•

دو( رکود بازار نفت: 
بازار نفت نیز به چشم انداز اقتصاد 
جهانی امیدوار نیســت و این یکی 
از عوامــل اصلــی کاهــش قیمت 
این کاال اســت. به رغم تنش های 
شــدید در خلیــج فارس، ســقوط 
صادرات چنــد تولید کننده عمده 
)ایران، ونزوئــا، لیبی( و کاهش 
تولید سازمان اوپک، بهای "طای 
سیاه" نه تنها افزایش نیافته، بلکه 
در پنج ماه گذشته با یک ریزش ۲۲ 
در صدی به ۵۸ دالر ســقوط کرده 
اســت. عامــل اصلی ایــن ریزش، 
نگرانی از کاهــش تقاضای جهانی 
نفــت در پــی کنــد شــدن آهنگ 
فعالیت های اقتصادی در شماری 
از قدرت های عمده مصرف کننده 

نفت به ویژه چین است.
•

سه( تقویت مواضع دالر آمریکا: 
نرخ برابری اسکناس سبز در برابر 
دیگر ارزهای مهم جهان در سطح 
باالیی اســت و همه تــاش های 
آمریــکا بــرای پاییــن آوردن ارزش 
پولش )به منظــور کاهش واردات 
و افزایــش صادرات( تــا کنون بی 

نتیجه مانده است. 
در واقــع دالر آمریــکا نیــز نقــش 
پناهگاه را بازی میکند و ســرمایه 
گــذاران و پس انــداز کنندگان، در 
شرایط تردید و دلهره، به این پول 
رو می آورند. البته اســتحکام دالر 

در شرایط کنونی دالیل دیگری هم 
دارد، ولی تاثیر پذیرفتن آن از ابهام 

های کنونی را نباید نادیده گرفت.
•

چهار( کاهش نرخ بهره ها:
مدت ها اســت که نرخ بهره های 
پایه در همه کشــور های پیشرفته 
جهان در سطحی بســیار نازل در 
جا زده، ولی شماری از بانک های 
مرکــزی در همین کشــور ها این 
شاخص را باز هم پایین تر می برند. 
تصمیم اخیر بانک فدرال آمریکا به 
کاهش نرخ بهره و اقدامات مشابه 
از سوی شــماری از کشــور ها )از 
زالندنو تا گرفتــه تا هند و تایلند( 
نشــانه آن است که تصمیم گیران 
اقتصــادی نســبت به آینده رشــد 
اقتصادی نگرانند و تاش میکنند 
از راه کاهش نرخ بهره جلوی کند 
شــدن احتمالــی چــرخ فعالیت را 

بگیرند.
•

پنــج(روی آوردن بــه اوراق قرضه 
دولتی:

در شــرایط بحرانی و یــا وضعیتی 
کــه از دیــدگاه ســرمایه گــذاران و 
پس اندازکنندگان از نزدیک بودن 
بحــران خبــر بدهــد، اوراق قرضه 
قابل اطمینان دولتی جاذبه زیادی 
پیدا میکنند، حتــی اگر نرخ بهره 
های بســیار ناچیز و یا حتی منفی 
را بــه خریــداران عرضــه کنند. در 
حال حاضــراوراق قرضه دولتی در 
کشور هایی چون آمریکا، آلمان و 
ســوییس یک پناهگاه بسیار قابل 
اطمینان برای همه کســانی است 
که در وضعیتی انباشته از ابهام می 
خواهند دارایی خود را حفظ کنند.

نکته مهم آنکه در آمریکا نرخ بهره 
اوراق قرضه دو ســاله در ســطحی 
باالتر از اوراق قرضه ده ســاله قرار 
گرفــت. از لحــاظ تاریخــی چنین 
وضعیتــی در آمریکا پیــش در آمد 
رکــود بوده و در ســال های ۱۹۷۸ 
تــا ۲۰۰۶ در پنج نوبــت به عنوان 
مقدمه بحران های کم وبیش مهم 

اتفاق افتاده است.
سر چشمه اصلی دلهره های کنونی
تــرس از فراهــم آمــدن یــک رکود 
پردامنه در اقتصــاد جهانی دالیل 
گوناگــون دارد که مهــم ترین آنها 
گســترش چشــمگیر تنش ها در 
عرصــه بازرگانی جهانی اســت. در 
واقــع ایاالت متحــده آمریکا، مهم 
ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش 
بســیار مهمی از شــرکای بازرگانی 
خود را متهم میکند که با بکارگیری 
روش هایی مغایــر با رقابت آزاد بر 
بازار این کشور چنگ می اندازند، 
ولــی در همان حــال در برابر ورود 
کاالهــا و خدمــات آمریکایــی بــه 
خاک خود موانع گوناگون به وجود 

میآورند.
این اتهام تازگی ندارد. 

از نخستین دهه های بعد از جنگ 
جهانــی دوم به این ســو، کســری 
موازنــه بازرگانــی آمریکا ســال به 
ســال افزایش یافته است. در سال 
گذشــته میادی، تنهــا در زمینه 
داد و ســتد کاالها، واردات آمریکا 
۹۵۰ میلیــارد دالر از صادراتــش 
بیشــتر بود. همــه میهمانان کاخ 
ســفید در چند دهه گذشته با این 
کسری مشکل داشته اند و گناه آنرا 
بــه گردن شــرکای بازرگانی آمریکا 
انداختــه اند. با این حال هیچ یک 
از آنهــا در رویارویی با این مســاله 
به اندازه رییــس جمهوری کنونی 

مرزشکنی نکرده است.
دونالد ترامپ در سیاست تهاجمی 
و تنبیهــی خــود علیــه شــرکای 
بازرگانی آمریکا، دوست و دشمن 
نمــی شناســد. کانــادا و مکزیک، 
شــرکای نزدیک آمریکا در منطقه 
"نفتــا" )موافقتنامــه مبادلــه ازاد 
آمریکای شــمالی(، به شدت مورد 
ســرزنش قــرار گرفتــه و مجبور به 
پذیرفتن شــرایط تازه ای شده اند 
که واشنگتن بر آنها تحمیل کرده 
است. اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان 

مورد تهدید قرار گرفته اند. 
کار بــه جایی رســیده کــه رییس 

جمهوری آمریکا تهدید کرده است 
در صــورت ادامــه وضــع موجود، 
کشورش سازمان جهانی تجارت را 

ترک خواهد کرد.
ولی انگشــت اتهام واشــنگتن در 
حــال حاضــر بیــش از همه چین 
را نشــانه رفته، به این دلیل ساده 
که مسئولیت بخش بسیار مهمی 
از کســری بازرگانی آمریکا بر گردن 

"امپراتوری زرد" است. 
در ماه مه گذشته، دویست میلیارد 
دالر از صادرات کاال های چینی به 
آمریکا با افزایش حقوق و عوارض 
گمرکی روبرو شدند. بعد ها اعام 
شد که از اول سپتامبر آینده سیصد 
میلیارد دالر دیگر از صادرات چینی 
به آمریکا مشــمول افزایش حقوق 
گمرکــی خواهند شــد. البته آقای 
ترامــپ از این تصمیم کمی عقب 
نشست و اجرای آنرا به ماه دسامبر 

موکول کرد.
در رویارویی با سیاست تازه آمریکا 
در عرصــه بازرگانی، چینی ها نیز 
تصمیم به مقابله به مثل گرفته اند، 
از جملــه بــا کاهــش چشــمگیر 
کاالهای کشــاورزی از آمریکا و یا 
با کم کردن نرخ برابری یوآن )پول 
ملی چین( به منظور ارزان کردن 
صــادرات چینــی و خنثــی کردن 
موانع گمرکی که بــه ابتکار دونالد 
ترامپ به وجود آمده اند. استفاده 
دوباره از کاهش ارزش پول ملی در 
خدمــت بازرگانی خارجــی، که در 
سیاســت پکن ســابقه ای طوالنی 
دارد، خطر شــدت گرفتن "جنگ 

ارزها" را باال می برد. 
این به آن معنا اســت که کشور ها 
یکی بعد از دیگری تاش خواهند 
کــرد، از راه دســتکاری در ارزش 
پول ملی خود، وارداتشان را کم و 

صادراتشان را باال ببرند.
در نبــرد بازرگانی با ایاالت متحده 
آمریــکا، اقتصاد چین نمــی تواند 
گرفتار مشکل نشــود، از جمله به 

ایــن دلیل که چــرخ عظیم 
کشــور  ایــن  صادراتــی 
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دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

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

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

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

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

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 27 سال جتربه کاری!

نشانی جدید: 

ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH BASIC LEVELS COURSES - CCBE
REGISTRATION DATES:
- Tuesday September 3 and Thursday September 5, 2019:
   9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 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. 
   Fall Session 2019 (August 28th to November 29th)
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 
   Fall Session 2019 (August 28th to November 28th)

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

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

کالس های انگلیسی  فرانسوی:

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

3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY)**
1. Your passport (valid or expired)
  • (OR) Birth certificate
2. One of the following documents:
• Canadian Citizenship card / 
  Canadian Certificate
• (OR) Permanent Resident card /
   IMM5292 / IMM5688

• (OR) Canada/Quebec Immigration 
   documents
3. One of the following proof of 
    Quebec residency:
• Medicare card     • (OR) Drivers license
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease

نگاه...

همچنــان به بازار آمریکا نیاز 
فراوان دارد. این یکی از مهم 
ترین عواملی است که طی چند 
ماه گذشــته نرخ رشــد چین را به 
گونه ای چشــمگیر کاهــش داده 
اســت. ولــی از نفس افتــادن نرخ 
رشــد چین بر سراسر جهان تاثیر 
میگــذارد. آلمان به شــدت از این 
رویداد آسیب می بیند، زیرا بخش 
بسیار مهمی از صادراتش از جمله 
در صنعت خود رو سازی روانه چین 
میشــود. تصادفی نیست که نرخ 
رشــد آلمان در سه ماهه دوم سال 

جاری میادی منفی شــده است. 
کندی آهنگ رشد اقتصادی چین 
از هم اکنون بر شــماری از کشــور 
های منطقه آسیایی اقیانوس آرام 

نیز تاثیر گذشته است.
با از نفس افتادن رشد اقتصادی در 
آسیا )به دلیل اوضاع چین( و اروپا 
)به دلیــل رکود آلمان(، آیا اقتصاد 
آمریکا خواهد توانســت به روال ده 
سال گذشته به رشد چشمگیر خود 
ادامــه دهــد و توان ایجــاد فرصت 
های شغلی را در سطح فوق العاده 

باالی کنونی حفظ کند؟ 

این پرســش مهمی اســت که هم 
اکنــون در محافــل اقتصادی بین 
المللی به گونه ای نگرانی آور تکرار 

میشود.
نا گفته پیداست که در کنار عوامل 
صرفا اقتصادی، دلهره های ناشی 
از تحوالت ژئوپولیتیک )بحران در 
خلیج فارس، برگزیت در بریتانیا و 
رویــداد های هنگ کنــگ...( نیز 
به بدبینی و عــدم اعتماد عمومی 

دامن میزنند.     فریدون خاوند
تحلیلگر اقتصادی 
و استاد اقتصاد در پاریس

چرا مذاکرات به جایی نمی رسد؟
محمود سریع القلم

 - آگوســت   ۲۳
مذاکراِت یک کشــور 
وقتی به جایی می رسد 
جهت گیری های  کــه 
سیاســِت خارجی آن، 
ریشــه در توافق هــا و 
اجتماعی  تشکل های 
بــه  باشــد.  داشــته 

عنــوان مثال، آلمان و فرانســه در 
جنِگ آمریکا علیِه صدام مشارکت 
نداشتند. این تصمیم صدر اعظم 
آلمان یا رئیس جمهور فرانسه نبود 
بلکه احــزاب و افکاِر عمومی آن ها 
موافق نبودند. مرکز افکار سنجی 
دفتر خانم مرکل در مطالعه ای که 
از آراء مردم آلمــان انجام داد، ۸۲ 
درصــد مردم این کشــور را موافق 
پذیرش سوری ها دانست و بنابراین 
دولت آلمان یک میلیون پناهجوی 

سوری را پذیرفت.
اول  پهلــوی   ،۱۳۱۰ ســال  در 
خواســت قرارداِد دارســی را لغو و 
چارچوب جدیدی را بردرآمدهای 
نفت مقرر کند. ولی نتوانست چون 
طرِف خارجی ها شخص شاه بود و 
نه احزاب، تشکل ها و جریان های 
اجتماعی داخلی. اگر طرِف شرکِت 
نفــِت ایــران و انگلیــس در ســال 
۱۳۳۰، طیفی از تشکل ها، احزاب 
و جامعــۀ مدنی بود و نه شــخِص 
نتایــج  نخســت  وزیــر، احتمــااًل 
اقتصــادی و سیاســی آن متفاوت 
می بود. اگر قرار باشد آیندۀ دریای 
خزر و ســهم کشور از آن تابع زنده 
ماندن وزیر خارجه یک کشور باشد 
چنین سیاستی تابع فرد است و نه 
توافق اجتماعی و بنیانهای جامعه 
مدنی. سیاست خارجی مبتنی بر 
پوپولیســم و پروپاگاندای دولتها، 

دوام نخواهد داشت.
•

چــرا ترامپ بــه راحتــی از برجام 
خارج شد؟ 

چون برجام ماننِد توافقات آمریکا با 
چین)۱۹۷۲( یا شوروی)۱۹۸۷(، 
توافــِق با حاکمیــِت آمریکا نبود و 
خــروج از آن به جــز اعتراِض چند 
نماینده کنگره و ســناتور، جریانی 
ایجــاد نکــرد. به لحــاظ حقوقی و 
سیاســِت داخلــی آمریــکا، برجام 
پایه های سستی دارد و شکنندگی 
آن برای آمریکا شناســان پر واضح 
بود. برجام همچنین مسائِل اصلی 

میان ایران و آمریکا در 
جامعۀ سیاسی، مدنی 
و تشکل های حزبی را 
با دقت مــورد خطاب 
قــرار نمی دهــد. اگــر 
طــرِف اصلــی برجام، 
چین، روســیه و اروپا 
آنها باید  بود، قاعدتــًا 
تاکنون بــرای اجرایی 
کــردن آن اقدامــات الزم را انجام 
داده بودنــد. برجــام بــرای چیــن 
یــک کارِت بــازی با آمریــکا، برای 
روســیه حفِظ فاصله میــان ایران 
و غرب، و بــرای اروپا جلوگیری از 
جنگ و حفــظ امنیِت جغرافیایی 
اســت. اما برجام برای آمریکا، یک 
موضوع حاکمیتی است و نه تعداد 
سانتریفیوژها و درصِد غنی سازی. 
ما چه موافق باشــیم یــا مخالف، 
چــه خوشــمان بیایــد یــا نیایــد، 
جامعۀ یهودی، جزئی از حاکمیت 
آمریکاست و صرفًا نوعی ارتباط با 
رئیس جمهور آمریکا یا کاِخ سفید 

نیست.
•

اندونــزی یکی از کشــورهاِی قابِل 
مطالعۀ نظام بین الملل است. این 
کشــور که از بنیانگــذاران نهضِت 
عــدِم تعهــد اســت، در نهایت به 
ایــن نتیجه رســید که به واســطۀ 
جغرافیایی که دارد، باید با تمامی 
قدرت هــا اعم از چین، اســترالیا، 
ژاپن، آمریکا، روسیه و اتحادیۀ اروپا 
ارتباط داشــته باشد. این کشور به 
هیچ کدام، وابســتگی سیاســی یا 
نظامــی و یا حتی اقتصــادی ندارد 
و از سیاســت متنوع سازی بدون 
 )Diversification( وابســتگی 
بسیار بهره برده است. اندونزی با 
جمعیت ۲۶۴ میلیــون نفر با اتکا 
به خواســِت عامه مردم، بر رشد و 
توســعۀ اقتصادی، متمرکز شده و 
بدون وابســتگی به کشور یا قطِب 
خاصــی، روز بــه روز از وضعیــت 

بهتری برخوردار می شود.
•

عدِم موفقیِت مذاکرات و برجام، 
ریشه در نارسایی های تئوریک و 

شناختی دارد: 
فقداِن تئوری در این که چگونه یک 
کشور می تواند ثبات و آینده داشته 

باشد؟ 
در رابطه با ثبات سازی، نزدیک به 
ده هــزار Textbook اقتصــادی، 

و  سیاســی  اجتماعــی،  مالــی، 
روان شناختی نوشــته شده است. 
 ،)Stabilization(ثبات ســازی
مهم تریــن اصــل در حکمرانــی و 
تنظیــم  در   )Sensor( حســگر 

سیاست گذاری هاست. 
اگر تئوری ثبات سازی بود، حتما 
اســتفاده از منابــِع عظیــِم مالی و 
سیاســی عربســتان در سیاســِت 
خارجــی و اقتصادی، بــه بولیوی 

اولویت پیدا می کرد. 
اگر تئوری ثبات سازی بود، حفظ 
ارزِش پوِل ملی بــر ایجاد اختاِف 
تخیلــی میــان بولتــون و ترامــپ 

اولویت پیدا می کرد. 
بــود،  ثبات ســازی  تئــوری  اگــر 
فــارغ  مهاجــرِت  از  جلوگیــری 
التحصیان دانشگاهها نسبت به 
روابِط خوب با ونزوئا اولویت پیدا 

می کرد. 
مذاکرات وقتی به نتیجه می رســد 
که اولویت هــای داخلی دقیق تر و 
روشن تر شوند. میان اولویت های 
داخلی و خارجی توازن برقرار گردد 
و اولویت هــای اول، دوم و ســوم 
کشــور به صورِت توافِق عمومی و 
قرارداد اجتماعی متبلور شوند. تازه 
در این شــرایط، سیاست خارجی 
متولد می شود، جهت پیدا می کند 
و پروپاگاندا خــود به خود تعطیل 

می شود.
اگــر بخواهیم به مســائِل موجود، 
غیر سیاسی نگاه کنیم که شاید از 
منظر آکادمیک الزم باشــد، ما به 

شدت
 ۱( مشکل اولویت بندی داریم،

 ۲( مشکِل کمبوِد شناخت و دانش 
از واقعیــاِت اقتصادی، سیاســی و 

فناوری جهان داریم.
ثبات ســازی در ذهِن شــهروندان 
و آینــده ای کــه منتظر آنهاســت، 
مهمتریــن جهت گیری سیاســت 
خارجــی اســت. مذاکــرات، برای 
اصاِح سیاســِت خارجی آمریکا و 
یا اقنــاِع اروپایی ها نیســت، بلکه 
باید به منظور ثبات ســازی زندگی 
شهروندان در داخِل کشور طراحی 
و مدیریت شوند. شاید مفید باشد 
به جاِی اقناع دیگران، قدری برای 
افزایــش ســطح دانــش و تنظیم 
 Textbook اولویت هــا، کتــاب و

بخوانیم.
•



14 14PAIVAND: Vol. 25  no.1436 SEP. 01, 2019             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1436 10  شهریور 1398 

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 12/30 تا 15/30

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

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

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 
روزهای دوشنبه: 
- از  ساعت ۵ تا ۹ شب  -

5964 Av. Notre-Dame de 
Grâce    204 طبقه دوم   اتاق                                                                                                                                              

Tel: 514-909-1972

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

»برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی«
»اسالم سیاسی و نقش آن در کشتارهای دهه ۶0«

مراسم یادمان امسال قربانیان فاجعه ملی دهه ۶0
--------------

زمان: شنبه ۱۴ سپتامبر ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر
مکان: کتابخانه اتواتر مترو اتواتر ۱۲۰۰ خیابان اتواتر

----------------
سخنرانی و بخش هنری ورود برای همگان آزاد است

-----------
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰-ایران-مونترال

نمایش موزیکال »ماهی سیاه کوچولو« 
بر اساس داستانی به همین نام و نوشته  

»صمد بهرنگی« در 
تاریخ های 7 و 8 سپتامبر 
در مونترال به روی صحنه می رود.

ایــن نمایش کار مشــترکی از گروه های 
رقص سیمرغ و دهخدا بوده و کارگردان 
و طــراح رقــص آن »نیمامشــعوف« 

است.  محل اجرای نمایش:
 Théâtre Paul Buissonneau 
3819 Avenue Calixa-Lavallée, 
Montréal, QC H2L 3A7  

گروه اجرایی نمایش 
MSKmusical@gmail.com :ایمیل

تلفن: ۴۳89۲77۰۲8

fb.com/MSKmusical :فیسبوک
t.me/MSKmusical :تلگرام

مونترال همچنان موتور محرک 
اقتصادی استان کبک است

به گزارش IDQ رشد اقتصادی مونترال، روندی صعودی دارد

پــس   )IDQ( کبــک  موسســه 
از بررســی شــاخص های توســعه 
اقتصادی در ۱۴ َاَبرشــهر آمریکای 
شــمالی، مونترال را در رده ســوم 
جدول بهترین اقتصادهای منطقه 

قرار داده است.
به گــزارش IDQ رشــد اقتصادی 
مونتــرال، روندی صعــودی دارد. 
موسســه IDQ چهارمین نسخه 
گزارش خود با عنوان »مقایسه با 
مونترال« را منتشــر کرد که در آن 
۳۰ شــاخص اقتصادی را در شش 

دسته بندی:
•  فعالیت های اقتصادی

•  رشد اقتصادی
•  نیروی انسانی

•  نوآوری و اختراع
•  کیفیت زندگی و در انتها

•  جاذبه های شهری
بین ۱۴ شهر بزرگ کانادا و ایاالت 

متحده بررسی کرده است. 
طبق این بررسی مشخص شده که 
نمودارهای توسعه اقتصادی شهر 
مونترال بــا نرخ خــوب و پایداری 
در حال رشــد هســتند و به لطف 
وجود چند دانشــگاه معتبر، شهر 
در حوزه نوآوری و فناوری نوین نیز 
به خوبی عمل کرده و رشــد قابل 

مالحظه ای یافته است.
در گــزارش  و  امســال  مونتــرال 
چهــارم ایــن موسســه - پــس از 
سان فرانسیســکو و ونکــوور - در 

جایگاه سوم ایستاده است. 
این در حالیست که در سال ۲۰۱۵ 
مونتــرال در انتهــای ایــن جدول 
قرار داشــت و بدترین شهر بزرگ 
آمریــکای شــمالی از نظر توســعه 

اقتصادی پایدار بود.
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان 

می دهد، رشــد »تولیــد ناخالص 
داخلــی« )GDP( شــهر مونترال 
کــه در ســال ۲۰۱۴ حــدود رقــم 
۱/8درصد بوده در سال ۲۰۱8 به 
رقم ۳/۴درصد رسیده است -که 
رشد چشمگیری را نشان می دهد. 
طی همین چند سال، مونترال با 
۵۳ درصد سهم در رشد اقتصادی 
محــرک  موتــور  کبــک،  اســتان 
اقتصــادی اســتان بــوده و بخش 
زیــادی از شــغل های تــازه ایجاد 
شده در استان کبک را نیز به خود 

اختصاص داده است.

مقام دوم در »کیفیت زندگی«
شــاخص  نظــر  از  گــزارش  ایــن 
»کیفیت زندگی« و »فرصت های 
شــغلی«، شــهر مونتــرال را پس 
از ونکــوور در جایــگاه دوم جدول 

نشانده است. 
تورنتو  شــهرهای مینیاپولیــس، 
و پورتلنــد در جایگاه های ســوم تا 
پنجم جدول قــرار دارند. بنابراین 
برای آن دسته از تازه مهاجرانی که 
دائــم از خود می پرســند »مونترال 
این گزارش  بهتر است یا تورنتو«، 
می تواند پاسخی مطمئن و سندی 

قابل اعتماد باشد.
مونتــرال همچنیــن خانــه چهار 
دانشگاه مهم کانادا یعنی دانشگاه 
مونترال، دانشــگاه اوکم، دانشگاه 
مک گیــل و دانشــگاه کنکوردیــا 

است. 
این یعنــی مونترال مرکــز نوآوری 
و فناوری های نوین کشــور شــده 
است. امروزه مونترال، قلب تپنده 
صنعت بازی های ویدئویی، هوش 
مصنوعی و تجهیزات پزشکی نوین 

است.

نقاط ضعف مونترال
»جاذبه هــای  شــاخص  در 
شهری«، مونترال پس از تورونتو، 
سان فرانسیسکو، سیاتل، بوستون 
و ونکــوور در جایگاه پنجم جدول 

ایستاده است. 
مونترال از ابتدای تاریخ شکل گیری 
خود یک شــهر کارگرنشــین بوده 
اســت. جــدای از فســتیوال های 
رنگارنــگ ایــن شــهر کــه در تمام 
طول ســال، شهر را به یک جاذبه 
توریســتی زنــده تبدیــل می کند، 
مونترال فاقد جاذبه های شــهری 

مناسب است.
همچنیــن مونتــرال در شــاخص 
»فعالیــت اقتصــادی« و »نیروی 
انسانی« به ترتیب در جایگاه های 
سیزدهم و چهاردهم جدول، یعنی 
در انتهای لیســت ایستاده است. 
این موضوع به کیفیت بد خدمات 
تجاری، عدم وجود اســتاندارد در 
کسب وکارهای کوچک و میانگین 
تحصیالت پایین نزد نیروی انسانی 

شاغل در این شهر است.
نیروی انسانی با تحصیالت اندک 
محصــول فرهنگ کارگری شــهر 
مونترال است که از تاریخچه ۳7۵ 

ساله شهر به ارث رسیده است. 
امــا با تحولــی که طی ســال های 
اخیــر در دانشــگاه های مونتــرال 
شــکل گرفته، شــهر می رود تا به 
»دره ســیلیکون« کانــادا تبدیــل 
شــود و جای امید وجــود دارد که 
مونترال به زودی با انباشت نیروی 
متخصص و تحصیل کرده، مسیر 

اقتصادی شهر را تغییر دهد.
•

"سهراب" به روایت مصطفی پورمهدی
از مجموعه ی آثار خوشنویسی واژگان مست

شــاید شما هم از عالقمندان شعر 
پارسی و هنر خوشنویسی باشید و 
شاید هم مشتاق باشید دیوار منزل 
جدیدتان را با یک اثر هنری اصیل 

ایرانی بیارایید. 
این مجموعه ی خوشنویسی شامل 
هشت قطعه منتخب از شعر بلند 
»صدای پای آب« سهراب سپهری 
شــاعر و نقاش بلنــدآوازه ی ایرانی 
مــی باشــد. هر یک از این هشــت 
اثر به زیبایی عصاره و معنی شــعر 
را در قالب خوشنویسی رقصنده ی 
شکسته نستعلیق در برابر دیدگان 

شما به نمایش می گذارد. 
درباره ی هنرمند: 

مصطفــی پورمهــدی کــه بــا نام 
هنــری ویکتــور مســکات نیــز در 
میان هنرمنــدان و هنردوســتان 
مونترال شــناخته شــده است هم 
اکنــون ســاکن کلــرادو در ایاالت 
متحده ی امریکا می باشد. وی از 

نوجوانی با هنر خوشنویســی آشنا 
شده و نزدیک به بیست سال را به 
تمرین و ممارست در خوشنویسی 
پــرورش ســبک منحصربفــرد  و 
خویــش گذرانــده و بــا خالقیت، 
مدیوم های متعددی را به خدمت 
هنر خود گمارده است. ابداع او در 
این مجموعــه کار با مرکب و رنگ 
بر روی سطوح نیمه شفاف است. 

تاریخ شروع منایشگاه:
 2 سپتامبر 2019

تاریخ پایان منایشگاه:
 1 اکتبر 2019
مکان: کافه آنجا واقع در

 ۱۴۴8 خیابان شربروک غربی
https://www.facebook.com/
CafeAunja/

فهرست عناوین آثار در این 
مجموعه:

زندگی آبتنــی کردن در   .۱
حوضچه ی اکنون است

زندگی یافتن ســکه ی   .۲
دهشاهی در جوی خیابان است

زندگی ُبعد درخت است   .۳
به چشم حشره

در سیالِن بودن  .۴
روح من کم سال است  .۵

جنــگ خونیــن انــار و   .۶
دندان ...

قتل یک جغجغه ...  .7
در بنارس سر هر کوچه   .8

چراغی ابدی روشن بود
ضمنــا، تعداد محــدودی از آثار به 
انتخاب هنرمند قابل ســفارش به 
صــورت عکــس از اصــل خواهند 
بــود. در صورتــی کــه اثــر اصل به 
فروش رفته باشــد، عالقمندان به 
آن اثر خواهند توانست نسخه های 
مذکــور را در انــدازه ی کوچکتر از 
اصل، به تعداد مشخص و در چاپ 
محدود )Limited Edition( و 
با امضای هنرمند سفارش دهند. 
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم جدید: 
)30 سپتامبر  تا  15 دسامبر(

Tel.: 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

Snowdon

Fall session 
(Sep. 30–Dec. 15)

ایران: محیط زیست 
زنگ خطر فرونشست زمین در تهران

۳۱ مــرداد  - معــاون فنــی اداره 
محیط زیســت اســتان تهــران با 
اشــاره بــه اینکــه محیط زیســت 
جلــوی  نمی توانــد  به تنهایــی 
بگیــرد،  را  پدیده هــای مختلــف 
گفت: فرونشست زمین در تهران 
از مرحله هشدار گذشته و به مرحله 

بحران رسیده است.
کتال محســنی، معاون فنــی اداره 
محیط زیست استان تهران گفت: 
پدیده فرونشست زمین در تهران 
یــک پدیــده بدیهی اســت چرا که 
۲۱درصــد از جمعیــت کشــور و 
۳۰درصد از فعالیت های اقتصادی، 
صنعتی، کشــاورزی و خدماتی در 
اســتان های تهران و البرز متمرکز 
شــده اند و از بیــش از ۱۱۰ درصد 
از منابع آب های قابل برداشت در 

تهران استفاده می شود.
وی تصریــح کــرد: آگاهی بخشــی 
و آمــوزش مردم دربــاره چگونگی 
اســتفاده بهینه از منابع می تواند 
تا حد زیادی پدیده ها و مخاطرات 
محیــط زیســتی را کاهــش دهد.

محیط زیست به تنهایی نمی تواند 
جلــوی پدیده های ایــن چنینی را 
بگیــرد. امیدواریم در آســتانه ۵۰ 
ســالگی ســازمان محیط زیست، 
نیرو، اعتبارات و تجهیزات الزم در 
اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم نقش 

خود را به درستی ایفا کنیم.
کتال محسنی با بیان اینکه پدیده 

فرونشست بیشتر داخل محدوده 
شــهری بــر اثر حفاری هــای مترو 
اتفاق می افتد، گفت: فرونشســت 
در منطقه جنــوب و جنوب غربی 
تهران حد فاصل مناطق مسکونی، 
کشــاورزی و مهاجرپذیــر ماننــد 
ورامین، پاکدشــت و دشــت های 
مختلف رخ داده است. کشورهای 
فاضــاب  و  پســاب  از  پیشــرفته 
تولیدشده بیش از هفت بار استفاده 
می کننــد اما مــا در برخــی موارد 
محدود از این آب ها استفاده مجدد 
می کنیم درحالی که با کمبود شدید 

منابع آبی مواجه هستیم.
وی با تأکید بر لزوم توجه به آمایش 
)بهره بــرداری بهینــه از امکانات( 
ســرزمین و تــوان اکولوژیــک هــر 
منطقه گفت: متاسفانه پروژه های 
بزرگ از جمله سدســازی و انتقال 
بــا  آب بیــن حوضــه ای مطابــق 

معیارهای محیط زیستی نیست.
در ادامه این برنامه رضا شــهبازی 
- مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات 
زمین شناســی، مهندسی و زیست 
محیطــی- بــا اشــاره بــه تعریف 
یونسکو از پدیده فرونشست زمین 
اظهار کرد: نشست محدوده وسیعی 
از سطح زمین در امتداد یک محور 
قائــم بــه دالیل مختلف بــا عنوان 

فرونشست شناخته می شود.
مدیر کل دفتر بررســی مخاطرات 
و  مهندســی  زمین شناســی، 

یســت محیطی  ز
بــا اشــاره بــه اینکــه 
پدیــده  فرونشســت 
نیســت،  جدیــدی 
گفــت: ایــن پدیــده 
ســال  حــدود ۸۰  از 
جنــوب  در  پیــش 
کالیفرنیا آغاز شــد و 
امروز بــه عنوان یکی 
از پیامدهــای دنیای 
مــدرن و تکنولــوژی 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه نرخ 
فرونشســت در ایران 
دوبار پایش شــده اســت، تصریح 
کرد: متاسفانه دشت های مختلف 
کشــور بــه جــز دشــت های کویر 
مرکزی در جنوب سمنان به دلیل 
عــدم ســکونت در آن ها بــا پدیده 

فرونشست مواجه هستند.
شهبازی با اشاره به اینکه ۵۰درصد 
از منابــع آب در اســتان تهران در 
بخش شهری اســتفاده می شود، 
اظهارکرد: ۳۰ متــر مکعب آب در 
ثانیه معادل سه رودخانه پرآب کرج 
وارد تهــران و مصــرف می شــود و 
بیشتر از این میزان، از آب چاه های 
تهران برای فضای ســبز و توسعه 

شهر تهران برداشت می شود.
مدیر کل دفتر بررســی مخاطرات 
و  مهندســی  زمین شناســی، 
زیســت محیطــی برهم خــوردن 
چرخه طبیعــی آب را دلیل عمده 
فرونشست ها معرفی کرد و گفت: 
بازگشت به چرخه طبیعی موجب 
بهبود وضعیت می شود اما در حال 
حاضــر با توجه به توســعه شــدید 
تهران امکان چنیــن کاری وجود 

ندارد.
شهبازی در پایان گفت: بیشترین 
جمعیــت ایــران در خشــک ترین 
مناطــق کشــور از جملــه تهران، 
کــرج، اصفهــان، مشــهد و تبریز 
متمرکز شده اند و این یک مسئله 

اساسی است.
•

محکومیت ۵۷۲ میلیون دالری جانسون اند جانسون
دادگاه اوکاهمــا کمپانــی جانســون اند جانســون را 
به خاطر نقشــی که در بحران اوپیوید داشته محکوم 

شناخت و به ۵۷۲ میلیون دالر جریمه محکوم کرد.
این خبر در بریتیش کلمبیا بسیار مورد استقبال قرار 
گرفته زیرا چندین شــکایت از ســوی دولت بریتیش 

کلمبیا علیه کمپانی های سازنده دارو در جریان است.
تعــداد مرگهای ناشــی از اُورـ  دوز اوپیوید در بریتیش 

کلمبیا سرسام آور بوده و بحران بزرگی ایجاد کرده.
قاضی دادگاه اوکاهما به کمپانی جانسون اند جانسون 
دســتور داده به خاطر نقشــی که در شــعله ور کردن 
بحران اوپیوید در اوکاهما داشــته ۵۷۲ میلیون دالر 
بپردازد. این تقریبا دو برابر رقمی است که تولیدکننده 

دیگری موافقت کرده که بپردازد.
دولت بریتیش کلمبیا یکسال قبل یک شکایت دسته 
جمعی class-action lawsuit علیه چندین کمپانی 

دارویی به دادگاه ارائه کرده بود. 

ــــــــــــــــ

 successful
people
1. They commit to their goals
2. And they persist until they achieve them
3. They take responsibility
4. They work hard
5. Find people who are doing what they want 
and emulate them
6. They believe in themselves and their vision
7. They take care of themselves
8. They rest and recharge
9. They constantly learn
10. They make mistakes and learn from them
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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.

خرافه..  و  جهل  حکومت 
ماجرای صف کشیدن مشتریان یک آرایشگاه 

زنانه برای ارتباط با اجنه مشکل گشا!
نوشــته ی زیــر از غیب گویی 
تا ارتباط با اجنه به روشــهای 
سرکیســه کردن مردم توسط 

افراد سودجو پرداخته است. 
ماجرای صف کشیدن مشتریان 
یک آرایشگاه زنانه برای ارتباط 

با اجنه مشکل گشا!
»کارش ردخور نداره. بچه دار 
نمی شــی؟ ماشــینت رو دزد 
بــرده؟ بــا شــوهرت مشــکل 
حســود  و  بدخــواه  داری؟ 
داری؟ یه ســر برو ســراغش، 
دســت خالی برنمی گــردی«؛ 
زندگــی اش  در  هرکــس 
دســت کم یک بار یکــی از این 
توصیه ها را شنیده است. زمان 

پدرومادرهای مــان، معرفی کردن 
و رجــوع بــه رمــال، دعانویــس و 
آینه بین عیب وعاری مخفی کردنی 
نبــود. بعد ها تا دور به ما برســد، 
وضــع روزگار عــوض شــد. تعداد 
درس خوانده ها زیاد، دسترسی به 
متخصصــان حوزه هــای مختلف 
و کمــک گرفتــن ازشــان، راحت 
یــا  و دلیــل رخ دادن  اتفاقــات  و 
شــد.  فهمیدنی تــر  ندادن شــان 
پــس حاال طبیعتا بــرای هر گره و 
مشکلی، باید ســراغ اهلش یعنی 
مثا پزشک، روان شناس و پلیس 
را بگیریــم، امــا همــه ایــن کار را 

نمی کنند. 
و  کانــال  بی شــمار  گواهــش، 
صفحــه طالع بینــی و دعانویســی 
در فضــای مجــازی بــا کلی عضو 
و طرفــدار و فــراوان طالع بیــن و 
دعانویــس در کوچه پس  کوچه هــا 
و خانه هــای قدیمی و آرایشــگاه ها 
با کلی مراجعه کننده معتقد به آن 
هاســت. برای ســر درآوردن از کار 
غیب گو ها یا درست ترش مدعیان 
غیب گویــی، رفتیم پیــش یکی از 

کارکشته های شان. 
خانــم دعانویس میان ســال توی 
نســخه  آرایشــگاهش،  ســالن 
مشکات مان را پیچید که گزارش 
مفصل اش را در ادامه می خوانید. 

همچنین با یک کارشــناس دینی 
گفتگــو کردیم تا بفهمیم مدعیان 
عوالم نهانی، اعتبارشــان را از کجا 
به دســت می آورند و منشــأ اعتقاد 

مردم به آن ها چیست؟ 
•

دعانویسی در آرایشگاه زنانه
به دوستان، آشنایان و همکارهایم 
ســپرده  بودم برایم یک دعانویس 
خبــره پیــدا کننــد. کلــی اســم و 
نشــانی بــه دســتم می رســد کــه 
از  بیشــتر  را  توجهــم  یکی شــان 
همــه جلــب می کند؛ خانمــی در 
از  آرایشــگاهش در یکــی  ســالن 
مناطق  نسبتا خوب شــهر، برای 
مشتری های آشــنا و قابل اعتماد 

دعا می نویسد. 
یــک روز بعد از پایان کار می روم تا 
ته وتوی ماجــرا را دربیاورم. آن چه 
می خوانیــد تجربــه یــک ســاعت 
حضور من در محضر دعانویســی 
اســت که خیلی ها معتقدنــد از او 

جواب گرفته اند.

•
تسخیر سرنوشت با ِورد و فوت!

ســاعت از ۷ بعدازظهــر گذشــته 
به آرایشــگاه مرمــوز می رســم. از 
مشتری خبری نیست و خوشحالم 
که می توانم بــدون مزاحم کارم را 
انجــام بدهم. با احتیــاط به خانم 
میان ســالی که پشت میز نشسته 
  است، می گویم »من مشکلی دارم 
که گفتــن شــما می تونین حلش 

کنین«! 
جــواب می دهــد: »فــال قهوه؟« 
نامطمئن می گویــم؛ بدجوری به 
مشــکل خورده ام و دوستم او را به 
من معرفی کرده و گفته دعاهایش 

خیلی عالی است. 
اصــرارم را کــه می  بینــد بــا چنــد 
سوال مطمئن می شود از اتحادیه 
آرایشگری نیامده ام و باالخره قبول 

می کند. 
می گویــد: »خب! خــودت میگی 

مشکلت چیه یا من بگم؟«. 
»شــما  می گویــم:  هیجــان زده 
بگین«، انــگار توقع چنین چیزی 
را نداشته اســت، جواب می دهد: 

»نه، خیلی بهم فشار میاد«! 
اصــرارم بی فایــده اســت. شــروع 
می کنــم بــه تعریــف یــک قصــه 
غیرواقعی ســوزناک. بعــد از چند 
دقیقه باور می کند، دختر بیچاره ای 
هستم که همیشــه کارهایش گره 
می خــورد، در مصاحبــه حضوری 
یک شــغل خوب رد شده و حاال با 
آرزوی بازگشت معشوق خیالی اش 

به او امید بسته  است. 
تأکیــد  برایــم می ســوزد،  دلــش 
می کند: »تو آرایشــگاه از این کارا 
نمی کنــم. می دونــی اگــه اتحادیه 
بفهمــه، چی می شــه؟ ولی، چون 
دختــر صــاف و ســاده ای هســتی 

بشین و روتو برگردون!«.
•

آهسته حرف زدن با موجودی 
که نیست!

از  و  برمی گردانــم  را  صندلــی ام 
گوشــه آینه روی دیوار چهره اش را 
می بینم. یک سررســید و دفترچه 
روی میــز اســت، چیز هایی توی 
دفترچــه می نویســد. بعــد به یک 

نقطه خیره می شود و می پرسد: 
»کجــا می خواســتی کار کنی؟«، 
رو  داری  دوســش  کــه  »اونــی 
کیــا می شناســن؟« »چنــد وقته 

باهمین؟« و کلی سوال دیگر. 
جواب هــای پرتــی می  دهــم، 
ولــی حواســم را جمع می کنم 
کــه حرف هایــم یــادم نــرود، 
چون بعضــی از ســوال هایش 
را در فواصــل مختلف چندبار 
تکرار می کند تا مطمئن شود 
دروغ نمی بافم. بعد شروع می  
کند به زمزمه کردن و آهسته 
حرف زدن با موجودی که من 

نمی بینم، بهش می گوید: 
»خیلــی خــب، باشــه بهــش 
می گــم«! بعد از چنــد دقیقه 
گــپ و مشــورت با کســی که 
وجود ندارد، می خواهد رویم را 
برگردانم. در همین لحظه پرده  
جلــوی در ورودی، کنــار مــی رود 
و خانــم جوانی با ظاهری مرتب و 

مستأصل وارد می شود. 
می گویــد: »کارم خیلی گیره، فال 

قهوه فوری می خوام«. 
خانم آرایشــگر که نگران است من 
سوتی بدهم و لو برود، مشتری را 

فوری دست به سر می کند: 
نیســت،  االن  »فالگیرمــون 
از  و  کــن  یادداشــت  شماره شــو 
خــودش وقت بگیر«. بعد از رفتن 
او و رفع شــدن خطر، با منت بهم 

یادآوری می کند: 
»خیلی شــانس آوردی امروز سرم 
خلوتــه. مــن بــرای هرکســی این 
کارو نمی کنم، تو جای دخترمی و 

می خوام مشکلت حل بشه«. 
دوباره در قالبش فرو می رود و بعد 
از کمی تمرکز می گوید: »اینا دارن 
می گن مادر پسره زیرپاش نشسته 
که نیاد تو رو بگیره! می گن فکرش 
رو از سرت بیرون کن، چون رفته 

سراغ یکی دیگه«. 
خنده و تعجبم را کنترل می کنم. 
کمی هم عصبی ام که چرا دارم این 
همه مهمل را درباره ماجرایی الکی 
و عاشــق بی وفایی که اصا وجود 

ندارد، تحمل می کنم. 
با لحنی دلســوزانه ادامه می دهد: 
»تعجب نکــن، مرد ها همین اند. 
امــروز عاشــق و فردا فــارغ« به او 
می گویــم: »مــا خیلــی تو چشــم 
بودیم. نمی شــه فهمید طلسمی، 
دعایی چیــزی برامــون گرفتن یا 

نه؟« 
می  گوید: »نه دخترجان. حتی اگه 
جادوتون هم کرده باشــن کل اش 
۴۰ روز دوام داره. اول و آخــرش 
مادرشه که دشمن تونه و نمی ذاره 
به هم برســین. قیدشــو بزن یکی 
بهتر میاد ســراغت«. به آن هایی 
فکــر می کنم کــه بــرای گره های 
مهم زندگی شــان به کسی اعتماد 
می کنند که به راحتی با خالی بندی 

گول می خورند. 
با ناراحتی می پرسم: »یعنی راهی 
نیست؟ می گن قبا کار خیلی  ها 

رو راه انداختین«. 
از  یکــی  و  می شــود  خوشــحال 
را  موفقیت آمیــزش  تجربه هــای 
برایم تعریف می کند: »یه خانومی 
بود که حامله نمی شد. دعا بهش 
دادم، اومد بهم گفت بعد ۱۳ سال 

باردار شــده. االن کــه دارم می گم 
مو های تنم سیخ شده«. 

هــاج وواج نگاهــش می کنم. فکر 
توانایــی اش  مســحوِر  می کنــد 
شده ام، ولی درواقع ماِت این همه 

دروغ و توهم ام.
•

رفع طلسم با 5 تا ختم مرغ!
دوباره شروع می کند به حرف زدن 
با موجودی که وجود ندارد و بهش 
جــواب می دهــد: »خیلــی خــب! 

بهش می گم«. 
وارد فاز روانکاوانه  می شود: 

»ببین، تو یه ترس تو وجودته که 
باعث می شه همیشه ته صف باشی 
و هیچــی نشــی؛ تــرس از این که 
بــا طرفــت ازدواج نکنــی، ترس از 
این که اســتخدامت نکنن. همین 
ترس هاســت که نمــی ذاره موفق 
بشی. حاال که این پسره رفته پی یه 
دختر دیگه تو هم مهرشــو از دلت 
بکــن، اما اگه اصــرار داری برگرده 
یــه دعــای محبــت شــدید برات 
می نویسم. تا یه هفته بخونش. هر 
روز برای خودت اســپند با نمک و 
فلفل دود کن. ایــن ِوردی هم که 

نوشتم به تعداد کلمات ابجِد اسمت 
بخون و رو به طرف فوت کن! البته 
صبر کن، اینا دارن می گن هنوز با 
کسی وارد رابطه عمیق نشده و کار 

کاِر مادره است!« 
می خواهم بدانم دیگر چه ترفندی 
بلد است که رو نکرده، بهش اصرار 
می کنــم هرکار دیگری از دســتش 

برمی آید انجام بدهد. 
»برو پنــج تا تخم مرغ بخــر. زود 
برگــرد تا برات رفع طلســم و جادو 
کنم. ولی دخترم تو این دوره زمونه 
که دخترا صد مدل آرایش می کنن 
و به خودشــون می رسن تو زیادی 
ســاده ای. بیا پیش خودم پوستت 

رو پاک سازی کنم«. 
از پیشــنهاد صمیمانــه و درواقــع 
بازارگرمی اش تشکر می کنم. می روم 
و با کیســه تخم  مــرغ برمی گردم. 
یکی یکی تخم مرغ ها را برمی دارد و 
به پیشــانی، کف دست ها و پاهایم 
اســم  می خواهــد  ازم  می کشــد. 
دوســت ها و فامیل هایم را بگویم. 
با هر اســم، خطــی روی تخم مرغ 
می کشد. بعد ســکه ای روی رأس 
تخم مرغ می گــذارد، بهم می گوید 

اســم هایی را کــه یک بــار گفتــه ام 
تکرار کنم. روی یکی از اســم هایی 
که در دنیای واقعــی وجود ندارد، 

تخم مرغ می شکند. 
هربار این اتفاق تکرار می شود. فکر 
کنم حیرتم را از توی چشــم هایم 
می خواند که می گویــد: »الکی که 
نیست. اگه تونســتی تخم مرغ رو 

این طوری بشکنی جایزه داری«. 
به دلیل اسراف تخم مرغ ها حرص 
می خورم و با ســر حرفش را تأیید 
می کنم. حوصله ام ســر رفته است 
و دیگر اســمی به ذهنم نمی رسد. 
شــروع می کند به پچ پچ کردن. با 
شکســتن دو تخم مرغ باقی مانده، 
همســایه ســمت چپی و کسی که 
چهارشــنبه مــن را دیده  اســت به 
چشم زدن و نظر بد داشتن، متهم 
می کنــد و ســر و ته قضیــه را هم 
می آورد. مبلغ حق دعا را می گیرد، 
می گویــد  تهدیدآمیــزی  به طــور 
»شــماره مو داری، ولی اگه جواب 
نگرفتی، هی زنگ نزنی بگی چرا و 

چی شد. من دیگه کارمو کردم«.
•

تصمیم جدید دولت ترامپ، 
دریافت گرین کارت برای چه کسانی سخت تر می شود؟

۱۲ آگوســت - دولــت ترامپ با 
صدور حکمی شرایطی ایجاد کرده 
اســت که مــی تواند مانــع صدور 
کارت اقامت دائم برای مهاجرانی 
شــود که از بیمــه درمانی دولتی 
اقشار کم درآمد، کوپن های غذا، 
کمک هزینه های مسکن یا دیگر 
اشکال کمک های دولتی استفاده 

می کنند.
ایــن امر می تواند بــه طور بالقوه 
اقامت قانونی در ایاالت متحده را 
برای بسیاری به مراتب سخت تر 

کند.
قوانین فدرال از پیش مقرر کرده 
است که متقاضیان دریافت اجازه 
اقامت دائم موســوم بــه »کارت 
ســبز« باید ثابت کنند بــاری بر 
دوش ایاالت متحده یا به اصطاح 

»هزینه عمومی« نخواهند بود. 
امــا مقــررات جدید که دوشــنبه 
اعام شــد برنامه های گســترده 
تری را در برمی گیرد که می تواند 
صاحیت متقاضیان برای کسب 

اقامت دائم را رد کند.
و  شــهروندی  »اداره  مامــوران 
مهاجرت ایــاالت متحده« از این 
پس دریافت کمک هــای دولتی 
را در کنــار دیگــر مولفه ها نظیر 
تحصیات، درآمد سرانه خانواده 
و ســامت برای تصمیــم گیری 
درباره اعطای اجــازه اقامت دائم 

در نظر می گیرند.
این مقررات از نیمه اکتبر به اجرا 
گذاشــته می شود و شامل حامل 

شهروندان آمریکایی نمی شود.

"فقیرترین ها هدف قرار 
می گیرند"

بسیار محتمل به نظر می رسد که 
این مقررات با انتقاد روبرو شود. 
منتقــدان می گویند، ایــن اقدام 
جدیــد بیــش از همــه مهاجرانی 
از فقیرتریــن کشــورها را هــدف 

می گیرد.
از دیــدگاه آن هــا، قوانیــن جدید 
می تواند به چشم پوشی مهاجران 
از تقاضــای کمــک، آن هم وقتی 
که آن ها واقعا به کمک نیاز دارند 

منجر شود.
ســاالنه حدود ۵۴۴هزار نفر برای 
دریافت گرین کارت آمریکا تقاضا 
می دهند که تعداد کمی  از آن ها به 

کمک های دولتی وابسته اند.
 صدای آمریکا 
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صورتی کــه دولت منفعت ملت را 
می خواهد.

•
ایــن روزها و به دلیــل اوج گرفتن 
سوســیال دموکرات  احــزاب 
ایــن ســوال خیلــی  آمریــکا،  در 
پرســیده می شــود که کدام کشور 
سوســیال دموکراتی بــا افکار چپ 
در دنیا توانســته با این ایدئولوژی 

و ایده تقسیم ثروت موفق شود؟
اســکاندیناوی،  کشــورهای   -
کشــورهایی هســتند که شاخص 
میزان خوشبختی در آن ها باالتر از 
همه جای دنیا است. برای ارزیابی 
کشورها معیارهای مختلفی وجود 
دارد. یکی می تواند درآمد خالص یا 
ناخالص ملی باشد. یکی می تواند 
صــادرات باشــد و خیلی چیزهای 
دیگر، االن ســازمان ملل عاوه بر 
معیارهای اقتصــادی، معیارهای 
انســانی را هم در نظر گرفته است 
مثل میزان تقســیم ثروت، میزان 
آزادی افــکار آزادی بیــان و رعایت 

حقوق مردم. وقتی مجموع اینها را 
در نظر می گیریم یک ُبعد جدیدی 
نســبت به توســعه پیدا می کنیم. 
توســعه یــک ملت، فقط توســعه 
اقتصــادی نیســت بلکــه توســعه 

اجتماعی هم هست.
بنابراین شــما اگــر در نظر بگیرید 
کشــورهایی کــه آرمان سوســیال 
دموکــرات دارنــد بــه ایــن مفهوم 
نیســت که چــون به ُبعد انســانی 
توجه می کنند، اقتصــاد را نادیده 
می  گیرند. بلکه ُبعد انسانی را هم در 
کنار اقتصاد نظر می گیرند و نهایتًا 
انسان ها آنجا خوشبخت تر هستند. 
وقتی در زمینه میزان خوشبختی 
دنیا آمار می گیرنــد، می بینیم که 
کشورهای اســکاندیناوی در صدر 

جدول هستند.
•

امــا اگــر بخواهیم به کشــورهای 
نــگاه  )چپ گــرا(  سوسیالیســِم 
دقیق تــری بیندازیم، کشــورهای 
شکســته خورده زیادی هم داریم. 

چــه چیزی باعث می شــود، وقتی 
دولــت روی همه چیز از سیســتم 
درمانــی تا آمــوزش و غیره کنترل 
دارد، یک جایی اسکاندیناوی شود 
و یک جایی ونزوئا؟ کانادای شما 

به کدام سمت متمایل است؟
اســکاندیناوی.  ســمت  بــه   -
کشــورهایی مثل ونزوئا و کوبا، 
کشــورهای سوسیالیسم هستند 
یعنی اقتصاد سوسیالیسمی دارند. 
یعنی مالکیــت خصوصی حداقلی 
و محــدود. االن اگــر بخواهیم در 
مورد موفقیت و عدم موفقیت این 
کشورها صحبت بکنیم بحث خیلی 
طوالنی می شود بخاطر اینکه باید 
فشار بین المللی را هم نسبت به این 
کشورها درنظر بگیرم. کوبا از سال 
۱۹۵۹ که انقاب کرد چون نزدیک 
آمریکا بود، آمریکا تمام تاشش را 
کرد تا کوبا از بیــن برود. در مورد 
ونزوئــا هــم بــه همیــن صورت 
اســت. تمام کشــورهای آمریکای 
جنوبی که به سمت سوسیالیسم 
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جدید... وهش  پژ

رفتنــد، آمریکا در این کشــورها یا 
کودتــا کرد یا جنگ. موفقیت این 
کشــورها خیلی محدود شد چون 
به لحاظ اقتصادی خیلی در تنگنا 
قــرار گرفتند. ای کاش این فشــار 
نبود، آن وقت می شد قضاوت کرد 
که آن سیســتم کارآیی دارد یا نه. 
اما این بحث را کنار بگذاریم چون 
دولت کانادا قرار نیســت کشور را 
به سمت سوسیالیستی ببرد. حاال 
بیشتر آرمان دولت رسیدن به یک 
کشور سوســیال دموکرات است. 
بنابراین بحث از بین بردن مالکیت 
خصوصی به هیچ عنوان نیســت. 
بحــث محدود کردن شــرکت های 
بــزرگ یــا ملی کــردن یک ســری 
چیزهــا هســت ولی بحــث از بین 
بردن مالکیــت خصوصی به هیچ 

عنوان نیست.
•

 مــن در وب ســایتNDP، حزب 
متبوع شما، می خواندم که یکی از 
برنامه ها این حزب افزایش مالیات 
روی شرکت های بزرگ و همزمان 
کاهش مالیات شرکت  های کوچک 
است. آیا نگران این نیستید که این 
رویکرد باعث مهاجرت شرکت های 
بزرگ به سمت آمریکا شود که این 
روزهــا با کاهش مالیــات و حذف 
قوانین دســت و پاگیر، ســرزمین 
جذابی برای ســرمایه گذاری شده 

است.
- ســوال خیلــی خوبــی اســت. 
کمپانی های بزرگ را نمی خواهیم 
از بیــن ببریــم. مــا می گوییــم که 
رفتــار و عمــل  بایــد مســئوالنه 
کنند. این یعنی اینکه سهم شــان 
را نســبت به رشــد اجتماع و رشد 

کشــور بپردازنــد. اتفاقــی که االن 
می افتــد فــرار سرمایه هاســت که 
شــدیدًا کشــور را در معرض خطر 
قرار می دهــد. میلیاردهــا دالر به 
دلیل منفعت فردی سهامداران از 
کانادا خارج می شود، هر چقدر که 
بخواهند آلوده می کنند و منفعتش 
را در جیب شــان می گذارنــد. بعد 
ایــن پول را در جای دیگری پنهان 
می کنند تا مجبور نشــوند مالیات 
بدهنــد. بحث ما ســر این اســت 
که ما می خواهیــم جلوی فرار این 
مالیات هــا را بگیریم و می خواهیم 
جلوی بار منفــی این کارخانه ها را 
نســبت به جامعه بگیریم. این کار 
درستی نیســت که همه ضرر مال 
مردم و دولت باشد و همه منفعت 
مــال آن کارخانــه و ســهامداران 
عمدتا ثروتمند آن. ما می خواهیم 
جلوی این را بگیریم. یعنی کارخانه 
شغل ایجاد می کند. این کار خوب 
اســت ولی اگــر ضررش بیشــتر از 
منفعتش اســت، آن کارخانه باید 
فکر دیگری به حال خودش بکند. 
مثًا صنعت نفت کانادا در آلبرتا، 
نفتی که از آنجا استخراج می شود 
کثیف ترین نفت دنیا اســت چون 
بایــد آب زیــادی مصــرف کننــد، 
نیروی زیادی باید اســتفاده کنند 
تا سنگ ها را بشکنند و نفت و گاز 
قاطی با شن و ماسه را از زیر زمین 
بیرون بیاورند که هم خیلی سنگین 
است و هم خیلی آلوده است. برای 
محیط زیست آلودگی ایجاد میکند 
چون نفت ماســه ای است و اینجا 
نمی توانند بر روی آن کاری انجام 
بدهند. برای پاالیش باید به خارج 
فرســتاده شــود که حمل و نقلش 

هم خیلــی مشــکات دارد. آلبرتا 
میگوید برای اینکــه مردم بتوانند 
روزی داشــته باشند و نان بخورند 
ما باید این صنعت را داشته باشیم 
.ولــی ترویــج این صنعــت از نظر 
اقتصــادی به صرفه نیســت. برای 
اینکــه این اقتصاد به صرفه باشــد 
بایــد در ایــران و خلیــج )فــارس( 
جنگ باشــد تــا قیمت نفــت باال 
برود تا این صنعت به صرفه باشــد 
یا اینکه دولت باید سوبســیدهای 
خیلــی فراوانــی بدهــد. االن هــم 
لیبرال هــا  وهــم  محافظــه کاران 
می گویند کــه کانادا به این صنعت 
نفت ماسه ای نیاز دارد و باید ترویج 
داده شــود. االن رقابت بر سر این 
است که لیبرال ها بیشتر سوبسید 
می دهند یا محافظه کاران. این در 
حالی است که منفعت این صنعت 
برای کسانی است که سهامدار این 
صنعت هستند و نه برای مردم. هر 
چند این صنعت شــغل هم ایجاد 
می کند )اما منفعت اصلی متعلق 

به سهامداران است.( 
باید شــیوه تولید انــرژی را تغییر 
داد. مثًا اینجا در کبک برق تولید 
شــده از نیروی آب زیاد است و در 
جاهــای دیگه انرژی خورشــیدی 
و بادی و انــرژی امواج آب و حتی 
می توانیــم برویــم دنبــال انــرژی 
گرمــای درونی زمیــن و روی این 
مســئله ســرمایه گذاری کنیم که 
برای محیط زیست کمتر ضرر دارد 

نه نفتی که مضراتش زیاد است.

بخش پایانی 
در شماره آینده 

خشم مکرون از تمسخر همسرش توسط رئیس جمهور برزیل
»زنان برزیلی از خواندن چیزی که رئیس جمهورشان نوشته شرمنده می شوند«

امانوئــل مکــرون، رئیس جمهور 
فرانســه همتــای برزیلــی خــود، 
دلیــل  بــه  را  ژایر  بولســونارو 
»اظهارنظر بی نهایت نامحترمانه« 
دربــاره همســرش محکــوم کرد. 
درگیری دو رئیس جمهور بر ســر 
آمازون اکنون جنبه شخصی پیدا 

کرده است.
یکــی از کاربــران فیس بــوک، در 
صفحــه ژایــر بولســونارو پســتی 
گذاشت که در آن به بریژیت، بانوی 
اول فرانسه توهین کرد. این کاربر، 
ظاهر بریژیت را با میشــل همسر 
رئیــس جمهــور برزیل، مقایســه 
کرده و نتیجه گرفته که زن جوان تر 

برزیلی جذاب تر هم هست.
ایــن هوادار رئیــس جمهور برزیل 
گفــت کــه حتمــا آقــای مکــرون 
حسادت می کند و به همین دلیل 
رئیس جمهور برزیل را »آزار« داده 

است.
آقای بولسونارو این پست را الیک 
کرده و نوشت: »طرف را خجالت 

ندهید... خنده.«
آقای مکرون در نشست گروه هفت 
در بیاریتز، در پاسخ به خبرنگاران 
بی نهایــت  »حرف هــای  گفــت: 
بی ادبانــه ای در بــاره همســر من 

گفته است.«
بگویــم؟  می توانــم  »چــه 
ناراحت کننده اســت. هم برای او 
هم بــرای برزیلی ها. زنــان برزیلی 

احتمــاال از خوانــدن چیــزی کــه 
رئیس جمهورشان نوشته شرمنده 

می شوند.«
رئیس جمهور فرانسه افزود: »من 
برزیلی ها را ملت بزرگی می دانم که 
کمی از رفتار او شرمنده اند. از آنجا 
که دوســتی و احتــرام زیادی برای 
مردم برزیل قائلم، امیدوارم هرچه 
زودتــر رئیــس جمهوری داشــته 
باشند که لیاقت سمتش را داشته 

باشد.«
او همچنیــن ادعــا کرد کــه آقای 
بولســونارو وعده اش در باره توافق 
جنگل زدایی را نقض کرده و تهدید 
کرد که دیگر از توافق اتحادیه اروپا 
با بلــوک اقتصــادی مرکوســور- 
شامل کشورهای برزیل، آرژانتین، 
اوروگوئــه و پاراگوئــه - حمایــت 

نخواهد کرد.
آقــای مکــرون افــزود کــه آقــای 
بولســونارو از یــک جلســه برنامه 
ریزی شــده از قبل بــا وزیر خارجه 
فرانســه غیبت کرده تا به آرایشگاه 

برود.
این بگومگو نشــانه ای از احساس 
ناخوشایند این دو مرد به هم است 
کــه از زمــان آتش ســوزی جنگل 
آمــازون در مــاو اوت – کــه پهنــه 
گسترده ای از جنگل را نابود کرده، 
جانوران وحشی را کشته و وضعیت 
اضطراری اقلیم را تشــدید کرده – 

باال گرفته است.

درگیری ایــن دو بدترین بحران 
دیپلماتیک میان فرانسه و برزیل 
در چهــل ســال گذشــته  تلقی 

می شود.
آقــای مکرون به شــدت از نحوه 
برخــورد برزیل با بحــران انتقاد 

کرد و در توییتی نوشت: 
»خانه ما به معنی واقعه کلمه آتش 

گرفته است.«
او گفــت کــه گویاِن فرانســه در 
ساحل شمالی آمریکای جنوبی، 
طوالنی ترین مرز خشــکی فرانسه 
اســت و بنا براین آمــازون اهمیت 
ویژه ای برای فرانســه  دارد، چون 

»ما آنجاییم.«
آقــای بولســونارو آقــای مکــرون 
»ذهنیــت  کــه  کــرد  متهــم  را 
توییتــی  و در  دارد  اســتعماری« 
نوشت که »حمله های مسخره و 
غیرضروری به آمــازون« غیرقابل 

قبول است.
سیاســتمداران برزیلــی، از جمله 
ادواردو، پســر آقای بولســونارو به 
آقای مکــرون حمله کرده  اســت. 
آبراهــام  برزیــل،  آمــوزش  وزیــر 
وینتــراب در رگبــاری از توییت او 
را »ابله فرصت طلــب« و »رئیس 

جمهور بی شخصیت« خواند.
ادواردو بولسونارو که گفته می شود 
ســفیر بعدی برزیل در واشــنگتن 
خواهــد بــود، روز جمعه ویدیویی 
تظاهــرات  کــه  بازنشــر کــرد  را 
خشونت بار جلیقه زردها در پاریس 
را نشــان مــی داد و عنوانــش بود 

»مکرون ابله است.«
در ســال ۲۰۱۷ آقــای بولســونارو 
خشم همگان را با این ابراز عقیده 
برانگیخت: »من پنج فرزند  دارم. 
چهار تایشان مرد هستند اما در 
یــک لحظه ضعف نشــان دادم و 

پنجمی دختر از آب در آمد.«
•
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

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

طراح، ناظر پایه یک شهرداری 
     در ایران با بیش از 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، امریكا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

ایران و جی 7

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... 

آنچه که رئیس جمهور جوان فرانسه نمی داند! 
بدون تایید رهبر، هیچ فرصتی ایجاد منی شود!

هر ســال موسم مجمع عمومی 
ســازمان ملل در روزهای پایانی 
شــهریور ماه که می رسد، شور 
و شــر احتمال مذاکــره، دیدار، 
سام و احوالپرسی و یا َرد و بدل 
شدن پیغام و پسغامی، بین ایران 
و آمریــکا به هیجان ســفر چند 
روزه رئیس جمهور وقت ایران به 

نیویورک می افزاید.
اوج ایــن هیجــان در آن ســالی 
اتفاق افتــاد که برجــام یا همان 

توافق هســته ای ایران با غرب در 
میانه تابســتان ۲۰۱۵ امضاء شــد 
و در ســفری که حسن روحانی در 
شــهریور ماه آن سال به نیویورک 
داشــت در نهایت در راه بازگشــت 
به تهران در داخل هواپیما، تلفنی 
با باراک اوباما سام و احوالپرسی 

کرد.
سام و علیکی که به هیچ ماقات 
و بهبود رابطه بین دو کشور ختم 
نشد و آنچه که در ماهها و سالهای 
پس از آن پیش آمد، پس لرزه های 
استفاده نکردن از این فرصت برای 

تهران بود.
امانوئــل مکــرون رئیــس جمهور 
جوان فرانســه بارها تــاش کرده 
اســت کــه یا نقطــه اتصــال ایران 
اصــاح  بــه  و  باشــد  آمریــکا  و 
میانجیگری کند، یا منجی ایجاد 

حکومت در لبنان باشد.
در عیــن حــال تــاش فراوانــی را 
نیز بکار بســته اســت تــا در نبود 
انگلســتان در اتحادیــه اروپا و بعد 
از کاهش محبوبیت خانم مرکل و 
ایجاد حکومت ائتافی ضعیفی که 
در آلمان شــکل گرفــت، زمینه را 
برای قد افراشتن فرانسه و رهبری 
اتحادیه اروپا برای این کشور فراهم 

کند.

 ترامپ چند هفته پیش گفته بود 
که به میانجی گری فرانســه برای 
گفتگو با ایران نیازی نیســت. اما 
دعــوت از  ظریف برای شــرکت در 
جلسه گروه ۷ و پس از آن اظهارات 
امانوئل ماکرون در حضور  دونالد 
ترامپ درباره برنامه ماقات رئیس 
جمهور ایران و آمریکا در چند هفته 
آینده، جالب و در عین حال تعجب 

بر انگیز بود.
بدیهی اســت کــه فرانســه عاقه 
وافــری بــه ایفــای نقشــی ماننــد 
ســنگاپور در ماقات بین ترامپ و 
کیم داشته باشد، اما وضعیت ایران 

و کره شمالی متفاوت است.
همچنین رهبران و سیاستمداران 
نظام جمهوری اسامی به خوبی 
واقــف بــه پیامدهــای مذاکــره با 
از منظــر تغییراتــی کــه  آمریــکا 
ناگزیر به پذیرش آنها در سیســتم 
حکومتداری اسامی خود هستند 
بوده و بعید اســت که به راحتی به 

آن َتن دهند.
امــا ماقات با ترامپــی که به نظر 
حقیقــی و آماده بــرای مذاکره بی 
پیش شرط است، جذاب بنظر می 

رسد. 
سیاستمداران ایرانی می بینند که 
در قبال یک گفتگوی مستقیم می 

توانند امتیــازات فراوانی از ترامپ 
گرفتــه و توافقــی بــه مراتب بهتر 
از توافق پیشــین با اوباما داشــته 

باشند.
ترامپ به صراحت گفت که در پی 
تغییر رژیم نیســت و تنها از ایران 
می خواهد که به دنبال دســتیابی 
به ساح هسته ای نباشد. خواسته 
ای آســان و دست یافتنی اما آنچه 
کــه تهــران نمــی خواهــد و هنوز 
درباره آن مطمئن نیست مذاکره 
مستقیم با رئیس جمهور آمریکا 

آن هم در بوق و کرناست.
ایجاد ظــن احتمــال مذاکره با 
آمریکا، باعث کاهش قیمت ارز 
و ایجاد امید در اجتماع به شدت 
نگران و ناامید ایران شده است. 
از سوی دیگر کشورهای منطقه 
نیــز، بــا این حســاب و احتمال 
مذاکره ایــران و آمریکا در آینده 
نزدیک در معامات و مماشات 
خود بــا این کشــور تجدید نظر 

خواهند کرد.
بنابراین چرا مقامات ایران نبایستی 
بــا زیرکــی از ایــن فرصــت خبری 
استفاده نکنند ولو در زمانی کوتاه؟ 
اظهــارات امــروز  روحانــی در َرد 
چنیــن ماقاتــی ) بــا  ترامــپ( و 
"غیرقابــل تصــور دانســتن ایــن 
ماقــات" از ســوی  ظریــف، بــه 
ایــن گمانه زنــی دامن زده اســت 
که ای بســا،  مکرون پیشــداوری 
زودرســی داشته و یا آنکه ایرانی ها 
ترجیح می دهنــد که این ماقات 
بدون برنامــه ریزی و کاما اتفاقی 

انجام گیرد.
هرچه که هســت همه مــی دانند 
که بدون تایید رهبر ایران، چنین 
فرصتی ایجاد نمی شــود و تا چند 
هفته دیگر که روحانی و ظریف در 
نخستین هفته مهرماه به نیویورک 
می آیند دشوار است بگوییم که چه 
برنامــه و هدفی را تعقیب خواهند 

کرد.
شــاید این بــار در روزی که هر دو 
ريیــس جمهور ایــران و آمریکا در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
حاضر هستند، ترتیبی برای سام 
و احوالپرســی و گفتگوی کوتاهی 

داده شود.
کاملیا انتخابی فرد



19 19PAIVAND: Vol. 25  no.1436  SEP. 01, 2019             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1436 10  شهریور 1398 

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

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 خریداران1200 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

       1200 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!
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

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز



20 20PAIVAND: Vol. 25  no.1436 SEP. 01, 2019             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1436 10  شهریور 1398 

  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 

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه  را بر روی سایت بخوانید 
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com

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

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

����
	
�����������������	��

�
	
����������������

������� ����������������

New

���������������

�������������

���������������

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

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

Guy

Member of International Association of Orthodontics 

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Faranak Hashemi 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 

¥°¶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

راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692
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Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

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

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

بهروزباباخانی

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

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 30 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

نگاه...
 من طرح 10 ماده ای مریم رجوی را باور می کنم اگر...؛ 

ف. م. سخن
دوران  دوســت  »بــرای 
دبیرستان ام، دکتر ترشیزی، 
که حکومــت اســامی، جان 
ســه برادرش را گرفــت. او مرا 
همیشــه دعــوت بــه خواندن 
طرح ده ماده ای مریم رجوی 
مــی کند و نظــر م را جویا می 

شود. این هم نظر من«
ترشیزی عزیز

در گفــت و گوهای فیس بوکی 
کــه با هم داشــتیم، شــما به 
من اصرار می کردی که طرح 
ده مــاده ای مریــم رجــوی را 
بخوانم و نظرم را در باره ی آن 

بنویسم.
با وجــود این که ایــن طرح را 
خوانده بودم، سعی می کردم از 
پاسخ دادن به شما خودداری 
کنم چون نمی خواستم خاطر 
رنجیده ات از شهادت برادران 
را بیشــتر برنجانم. امــا اصرار 
شــما، همچنان ادامه یافت و 
من اکنــون نظرم را برایت می 

نویسم.
طرح ده ماده ای مریم رجوی 
-جز موضــوع »ملیت«ها- 
کامــا متیــن و صحیــح و به 
گمان من مطابق با خواســت 
اکثریت مــردم اهــل فرهنگ 
ایــران اســت و در ایــن هیــچ 

تردیدی نیست!
حتما می خواســتی از من این 
جواب را بشنوی که من دقیقا 

جواب ام به تو همین است.
برای این که خوانندگان، با این 
طرح ده ماده ای آشــنا شوند، 
مطلــب  همیــن  ذیــل  را  آن 

منتشر می کنم.
اما این همه ی ماجرا 

نیست...
برای روشن شــدن موضوع و 
بیان ُلــب کام، ایــن مثال را 
می زنم که کسی به کس دیگر 
چک مدت دار می دهد )صرف 
نظر از این که دادن چک مدت 
دار قانونی نیست ولی این فقط 
یــک مثــال اســت و در مثــل 

مناقشه نیست(.
قطعــه چک داده شــده کاما 
اصــل اســت، و در ارقام ثبت 
شــده در آن هیچگونه خدشه 

ای نیست.
اما صادر کننده ی چک، آدمی 
ست که در نزد گیرنده ی چک 
و بسیاری از همکاران او معتبر 
نیســت و به عنوان شــخصی 
حقــه بــاز و دروغگو شــناخته 
می شود که بارها چک هایش 
برگشت خورده. طبیعی است 
کــه او، چــک را نپذیــرد و بــه 
صادر کننده ی چک بگوید که 

برو با پول نقد برگرد بیا!
و این پــول نقــد در این مثال 
چیزهایــی ســت کــه مــن از 
خانــم رجوی می خواهم و اگر 
ایــن چیزها را انجــام دهد، به 
احتمال قــوی چک اش را می 

پذیرم:

•
۱- بســاط اردوگاه و اردوگاه 

بــازی در آلبانی و هــر جای دیگر 
دنیــا بر چیده شــود و مجاهدین 
ســاکن در اردوگاه، بــدون هیــچ 
محدودیتی مثل تمام انسان های 
آزاد، برونــد زندگــی شــان در هر 
جای دنیا که مــی خواهند ادامه 

دهند.

•
۲- بســاط فرماندهی، به شکل 
مجاهدیــن  میــان  در  نظامــی 
برچیده شــود، و این سازمان، از 
یک سازمان شبه نظامی، تبدیل 
بــه یک ســازمان کاما سیاســی 
شــود کــه هــر کــس خواســت و 
شرایط اش را داشت بتواند عضو 
آن شود و هر کس نخواست از آن 

خارج شود.
•

۳- برای جدایــی دین و دولت، 
ابتــدا بایــد خواهنــده ی چنین 
کاری نشان دهد که دین را قاطی 
مسائل سیاســی از جمله مسائل 
داخلی خودش نمی کند. بنابراین 
این که رهبران سازمان مجاهدین 
یونیفــرم نظامــی به تــن کنند و 
لچک اسامی بر سر داشته باشند 

باید بساط اش برچیده شود.
•

۴- یــک کشــور آزاد متکــی بــر 
حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه 
باید همین امروز نشــان دهد که 
چنیــن آزادی هایــی را در عمل 
می پذیــرد. بنابرایــن مجاهدین 
محتــرم، باید بســاط فحاشــی و 
تهدیدهای جانی و تهمت وابسته 
به حکومت اســامی بــودن را بر 
چینند و نشــان دهند که واقعا به 

این موضوعات معتقد اند.
•

۵- مصیبت بزرگی که جامعه ی 
ما با آن روبه رو ست، دروغگویی 
بی شــرمانه ی حکومت اســت. 
مجاهدین خلق که در بســیاری 
مــوارد دروغ گفته اند و دروغ می 
گویند باید بســاط دروغگویی را 

جمع کنند و به تاریخ بسپارند.
بسیار خب. حال خاصه ی نظرم 

را می گویم:
اگر مجاهدین خلــق موضوعات 
باال را جدی بگیرند و در عمل آن 
ها را به اجرا بگذارند، من قطعا و 
یقینا برنامه ی مریم رجوی را باور 
می کنم و خواهان پیاده کردن آن 
در کنار مجاهدین خلق می شوم.

در غیــر ایــن صــورت چــک را با 
نهایت قاطعیت و بدون تعارف به 

خانم رجوی بر می گردانم...
•

طــرح 10  ماده ای 
مریم رجوی

•   ۱- از نظــر مــا آرای مــردم، تنهــا 
ماك سنجش است و بر همين اساس، 
خواهان يك حکومت جمهوری مبتنی 

بر آرای مردم هستيم.
•   ۲- ما خواهان يك نظام كثرتگرا و 
آزادی احزاب و اجتماعات هستيم. در 
ايــران فردا ما به كليه آزادی های فردی 
احتــرام می گذاريــم و بــر آزادی بيان و 
آزادی كامل رسانه ها و دسترسی بی قيد 
و شرط همگان به فضای مجازی تأكيد 

داريم.
•   ۳- مــا در ايران آزاد شــده فردا، از 
لغو حکم اعدام دفاع می كنيم و نسبت 

به آن متعهديم.
•    ۴- مقاومــت ايران از جدايی دين 
و دولــت، دفــاع خواهد كــرد. هرگونه 
تبعيض در مورد پيــروان كليه اديان و 

مذاهب، ممنوع خواهد بود.
•   ۵- ما به برابری كامل زنان و مردان 
در كليــه حقوق سياســی، اجتماعــی و 
مشاركت برابر زنان در رهبری  سياسی، 
معتقديم و هر گونه َاشکال تبعيض عليه 
زنــان، ملغی خواهد شــد و آنان از حق 
انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طاق، 
تحصيل و اشــتغال، برخوردار خواهند 

بود.
•   ۶- ايــران فــردا، كشــور عدالت و 
قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام 
قضايی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل 
برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق 
برخورداری از محاكمه علنی و استقال 
كامل قضات هستيم. هم چنين قانون 
شــريعت آخوندی، در ايران فردا جايی 

نخواهد داشت.
•   ۷- ايــران فــردا كشــور احتــرام به 
حقوق بشر است. ما متعهد به »بيانيه 
جهانــی حقــوق بشــر« و ميثــاق ها و 
كنوانســيون های بين المللی از جمله: 
»ميثــاق بين المللــی حقــوق مدنی و 
سياسی«، »كنوانسيون عليه شکنجه« 
و »كنوانســيون حــذف كليه اشــکال 

تبعيض عليه زنان« می باشيم. 
همــه  برابــری  كشــوِر  فــردا،  ايــران 
مليت هاســت. مــا بــر خودمختــاری 
كردســتان ايران كه طرح آن را شورای 
ملــی مقاومــت تصويب كــرده، تأكيد 
داريم. زبــان و فرهنــگ هموطنان ما 
از هــر مليتــی كــه هســتند، در زمــره 
ســرمايه های انســانی تمام مــردم اين 
كشور است كه بايد در ايران فردا ترويج 

شود و گسترش پيدا كند.
شــخصی،  مالکيــت  مــا   -۸   •
ســرمايه گذاری خصوصی و بازار آزاد را 
به رســميت می شناســيم و اين اصل را 
پيشاروی خود داريم كه چه در اشتغال 
و چه در كســب و كار، تمام مردم ايران 
بايــد از فرصت هــای برابــر برخــوردار 

باشند. 
از نظر ما ايران فردا كشــور حفاظت از 
محيط زيست و احيای آن خواهد بود.

• ۹- سياســت خارجــی مــا مبتنــی 
بر همزيســتی مســالمت آميز، صلح و 
همکاری های بين المللی و منطقه ای و 
احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.

يــك كشــور  آزاد فــردا  ايــران   -۱۰•
غيراتمی و عاری از ســاح های كشتار 

جمعی خواهد بود.
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چرا مردم ایران علیه رژیم ...   << ادامه از صفحه: 7

2

 
سخنرانان:
 تقی روزبه 
) تحلیل گرسیاسی چپ وزندانی سیاسی رژیم گذشته(
موضوع: »اسالم سیاسی ونقش آن درکشتارهای دهه60 «
 عزت مصلی نژاد 
)نویسنده وکارشناس ارشدمرکزکانادایی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه(
موضوع: »ضرورت حفظ وتداوم حافظه جمعی«
موسیقی زنده گروه: لوییز
شعرخوانی شاعر،  حسین شرنگ
زمان: شنبه14سپتامبرساعت6:30بعدازظهر
مکان: کتابخانه اتواتر،مترواتواتر  شماره1200خیابان اتواتر

نوشابه واغذیه درمکان موجودمی باشد 
)ورودبرای همگان آزاداست(

برگزارکننده: 
کمیته یادمان کشتارزندانیان سیاسی دهه شصت درایران-
مونترال،کانادا

برای ماندگاری حافظه تاریخی 
وعلیه فراموشی
برای ماندگاری حافظه تاریخی 
وعلیه فراموشی

یادمان کشتارزندانیان سیاسی دهه شصت درایران

•
3. انتظار منجی

هنوز قشرهایی در ایران منتظر یک منجی 
نامنتظر مثل »امام زمان« یا ایاالت متحده 
هســتند که بــرای آزادی مردم ایــران به پا 
خیزد یا قشون کشــی کنــد. انتظار منجی 
ناشی است از سه دسته واقعیات: اینکه از 
شرایط راضی نیستند، اینکه انتظار تغییر را 
دارند بدون آنکه کاری انجام دهند، و اینکه 
دیگران را بدون هیچ دلیلی خیرخواه تر از 

خود برای منافع شان تصور می کنند!
کســانی کــه می خواهند مــردم ایــران در 
اعتراض به شرایط موجود به خیابان بیایند 
بایــد امید آنها بــه »امام زمــان« و ایاالت 
متحــده یا هر منجی دیگری را قطع کنند 
و به آنها بگویند که تنها خود آنها می توانند 
منجی شــان باشــند و برای دشــواری ها و 
مشکاتی که دارند نخست خود را مسئول 

بدانند.
•

4. تصور شکست ناپذیری
جمهوری اسامی با سرکوب های متعدد و 
شدید برای بخشی از مردم ایران این تصور 
را به وجود آورده که شکست ناپذیر است یا 
حداقل شکست آن بسیار پر هزینه و دشوار 

است. خشونت بی حد و حساب حکومت 
چــه در حــد اجــرای احکام غیرانســانی و 
سبعانه، چه در حد سرکوب های خیابانی 
و چه بدرفتاری، بی توجهی و شــکنجه در 
زندان ها همه بــرای نشــان دادن اراده ی 
معطوف به قدرت اسامگرایان بوده است 
به ایــن معنا که آنها به هیــچ وجه حاضر 
نیســتند از اســب قدرت پایین بیایند. به 
همین دلیل مخالفان باید آنها را از اســب 
قــدرت به زیر بکشــند. از ایــن رو همه ی 
نامه هایــی که خطاب به خامنــه ای برای 
استعفا و کناره گیری نوشته می شود اتاف 

وقت است.
واقعیت این نیست که حکومت را نمی توان 
از اسب قدرت پایین کشید. حکومت هایی 
بسیار خشــن تر و سرکوبگرتر از جمهوری 
اســامی توســط ناراضیان به زیر کشیده 
شــده اند. نیروهای سازماندهی شده مثل 
پلیس و ســپاه و نیروهــای امنیتی پس از 
چنــد روز مقاومت مردم در خیابان ها فرو 
خواهنــد ریخــت. اما آنچه حکومــت را تا 
کنون نگاه داشــته یک نیروی متشکل از 
افــراد باورمند به نظام در ســطوح باالی 
بســیج و ســپاه و قوه ی قضاییــه در کنار 
نیروهای متشکل اما لباس شخصی است 
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شکل خواهد گرفت.
•
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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!
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Dernier jour de passation : 
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Test de classement gratuit  
les mercredis à 15 h à partir 
du 31 juillet.
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514 987-3000, POSTE 1043 OU 8900 
langues.uqam.ca/fls
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کالس های فرانسه:  زبان دوم 

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
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... طنـــز 

هادی خرسندی

من و شاهزاده و...
کامنت نویس ها

مصاحبه خودم با خودم
- ســام آقای خرسندی. لطفن 
خودتــان را بــرای شــنوندگان ما 

معرفی کنید.
• خواهش میکنم. لطف دارید.
- چه شد که این شعر را گفتید؟

• کدام شعر؟
- همین:

رضا از تو گشتیم ما ناامید
که مانند جدت قوی نیستی

علیه تو ما کودتا میکنیم
که شایسته خسروی نیستی

ترا خلع ید کرده ایم از خودت!
که تو الیق پیروی نیستی

رضا پهلوی بوده ای پیش ازین
از این پس رضا پهلوی نیستی!

)هاهاها دی(

• البته این شعر نیست، من بهش 
میگــم »شــعرانه«. ولــی جناب 
اسماعیل خوئی با این فروتنی من 

مخالف است.
- چی شد که سرودیدش؟

• آهان. اینجانب هادی خرسندی 
یکشــنبه شــب دیدم یک ایمیلی 
برایم آمده از جناب مهدی خانبابا 

تهرانی. بازش کردم.
- ایمیل را؟

• بلــه ایمیل را دیگه. چه ســوالی 
میفرمائید.

- خب.
• خب به جمال شما. یک لینک 

توی آن بود.
- بازش کردید؟

• از شــما چه پنهــان، بله. بازش 
کردم. دیدم یک تیتر درشت دارد:

»خلــع ید از رضا پهلوی توســط 
سلطنت طلبان به اتهام خیانت 

به تمامیت کشور - بیانیه«
- چه کردید؟

• بی اختیار گفتم ها ها ها.
- بعد چه کردید؟

• بعد با اختیار گفتم ها ها ها.
- اسم تان را هم »ها ها ها دی« 

نوشته بودید زیر شعر.
• شعرانه.

- چرا ها ها ها؟
• برای اینکه خنده دار بود. ماندم 
فکری که اینها کی هستند؟ و رضا 
پهلــوی را از چی خلع کــرده اند؟ 
مگر رضا پهلوی چکاره است؟ چه 
پســت و مقام و مســئولیتی دارد، 
که اینها خلعش کــرده اند؟ دیدم 
»شــاهزاده« هــم ننوشــته انــد و 
»پسر محمدرضا پهلوی« خوانده 
انــد او را. گفتم عجب، طرفدارانی 
که یک روز شکم مخالفخوان او را 
ســفره میکردند، حاال دارند شکم 

خودش را .....
- فهمیدیــد از چی خلعش کرده 

بودند؟
• از شــاهزادگی که خلعش کرده 
بودند انگار. حاال فقط میتوانند از 
رضا پهلوی بــودن خلعش کنند! 

دیدم طنز جالبی است برای کنایه 
زدن بــه آن پنجاه و چهار نفری که 

از او خلع ید کرده اند!
مقابــل  در  پهلــوی  رضــا  دیــدم 
طرفداران دیروز و منکران امروزش 
مظلــوم واقع شــده، بی هیچ نگاه 

سیاسی خواستم از او دفاع کنم.
- پس شما خودت از رضا پهلوی 

خلع ید نکردی؟
• رضا پهلوی چکاره اســت؟ من 
چکاره ام؟ معنی خلع ید چیست؟ 
این ها چکاره انــد؟ بنابراین، من 
از زبــان آنها، نه تنها خلــع ید از او 
کردم، بلکه علیه اش کودتا کردم!

- پــس شــما از قول آنهــا، کودتا 
کردید، نه از قول خودتان.

• ای بابــا. مــی پیچانــی. کــدام 
دســت  را  خــودش  طنزگوئــی 

میاندازد؟
- ولی بعضی ها طور دیگر برداشت 

کردند.
• من مسئول طور دیگِر بعضی ها 
نیســتم. اگر »ترا خلع ید کرده ایم 
از خــودت!«، بــا عامــت تعجب 
جلــوش، اگــر »علیه تو مــا کودتا 
میکنیــم«، اگر »از ایــن پس رضا 
پهلوی نیســتی!«، گویای دســت 
انداختن بیانیه نیســت، پس البد 
مــن طنزنویســی بلد نیســتم. یا 

فارسی ام ضعیف است.
- بهرحال بعضی ها نگرفته اند.

• ُخب آنهائی کــه نگرفته اند، یا، 
حواس شان نبوده، یا، پیشداوری 

داشته اند راجع به من.
- بعضی ها کامنت نوشتند جواب 

دادند.
• خوب کاری کردند. آزادی بیان 
همین است. قرار نیست من هرچه 
دلم بخواهد بنویسم و کسی جوابم 

را ندهد. 
- آخر بد و بیراه به شما گفتند. 

• خب بگویند، چه اشکالی دارد؟
- شما ناراحت نمیشوید؟

• اگر کسی جوابی به نوشته من 
بدهد که خطایم را گوشزد کند، 
ناحق نوشتنم را به رخم بکشد، 
البتــه کــه ناراحــت میشــوم. از 
دست خودم ناراحت میشوم که 
میفهمم خطا نوشته ام و ناحق 
گفته ام. چه بسا سپاسگزار طرف 
هم باشم. وگرنه اگر کسی حرف 
مرا درســت نفهمیده و فحشــم 
میدهــد، او بایــد ناراحت شــود 
وقتی بفهمد خطا گفته و کجکی 
فهمیده. برعکس، من خوشحال 

میشوم از کنفی آن فّحاش!
-لطفن بیشتر توضیح بدهد.

• ببینید، من به فارسی نوشته 
ام و با اغراق سروده ام. بعضی ها 
نگرفته انــد، بعضی ها نفهمیده 
انــد. نگرفتن بــا نفهمیدن فرق 

دارد.
- چه کسانی نفهمیده اند؟

• آنهائی که نفهمیده اند نفهمی 
شــان را - یعنی نفهمیدنشــان 
را - در کامنــت بــه اطاع عموم 
رسانده اند. آنهائی که نگرفته اند، 
بعضی هاشــان اقًا گفته اند طنز 

است، فحش و کتک کاری ندارد.
- یکی از ابتکارات شــما، انتخاب 
کامنت برگزیده بوده که هر از گاهی 
نقل میکنید و جــواب مختصری 
میدهــد. آیا کامنتــی را حذف هم 

میکنید؟
• آنهایی که از پیشترها با فیسبوک 
و سایت من آشنا هستند، میدانند 
که همیشه خواســته ام بی خیال 
کامنت نوشــتن تشویقی و به به و 
چه چه باشــند، روی من اثر ندارد 
و بهتر از این نمیشوم. اما همواره 
تأکیــد کــرده ام کــه کامنت های 

انتقادی و روشنگر خوش میایند.
- فحش ها را حذف نمیکنید؟

•   ابدا. مجازات فّحاش اینســت 
که مردم ببینندش. البته متاسفانه 
خیلی هاشان هویت جعلی و روی 
پوشــیده دارنــد. اما اگر کســی در 
کامنــت به دیگــری و دیگــران بد 
بگوید، یا از این تریبونی که هزاران 
مراجعــه دارد، بخواهد اســتفاده 
ابــزاری کنــد، البتــه کــه حــذف 
میکنم. حذف کردن حق مســلم 
صاحب فیسبوک است. ماحظات 
آزادی بیان، به صاحب فیســبوک 
برمیگردد که من به آن پای بندم. 
من فحش های آبدار را معمولن به 
عنوان »کامنت برگزیده« برجسته 

میکنم.
۱( بعضــی کامنــت هایــی را کــه 
در بــاره شــاهزاده پهلوی به ســه 
فیسبوک هادی خرسندی رسیده 

Hadi Khorsandi :در فیسبوک
نگاه کنید.(

۲( متن »خلع ید از رضا پهلوی« 
توســط ســلطنت طلبان به اتهام 

خیانت به تمامیت کشور-بیانیه
را در سایت زیر بخوانید: 

www.nototerrorism-cults.
com/?p=18430
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کردم، بلکه علیه اش کودتا کردم!

- پــس شــما از قول آنهــا، کودتا 
کردید، نه از قول خودتان.

• ای بابــا. مــی پیچانــی. کــدام 
دســت  را  خــودش  طنزگوئــی 

میاندازد؟
- ولی بعضی ها طور دیگر برداشت 

کردند.
• من مسئول طور دیگِر بعضی ها 
نیســتم. اگر »ترا خلع ید کرده ایم 
از خــودت!«، بــا عامــت تعجب 
جلــوش، اگــر »علیه تو مــا کودتا 
میکنیــم«، اگر »از ایــن پس رضا 
پهلوی نیســتی!«، گویای دســت 
انداختن بیانیه نیســت، پس البد 
مــن طنزنویســی بلد نیســتم. یا 

فارسی ام ضعیف است.
- بهرحال بعضی ها نگرفته اند.

• ُخب آنهائی کــه نگرفته اند، یا، 
حواس شان نبوده، یا، پیشداوری 

داشته اند راجع به من.
- بعضی ها کامنت نوشتند جواب 

دادند.
• خوب کاری کردند. آزادی بیان 
همین است. قرار نیست من هرچه 
دلم بخواهد بنویسم و کسی جوابم 

را ندهد. 
- آخر بد و بیراه به شما گفتند. 

• خب بگویند، چه اشکالی دارد؟
- شما ناراحت نمیشوید؟

• اگر کسی جوابی به نوشته من 
بدهد که خطایم را گوشزد کند، 
ناحق نوشتنم را به رخم بکشد، 
البتــه کــه ناراحــت میشــوم. از 
دست خودم ناراحت میشوم که 
میفهمم خطا نوشته ام و ناحق 
گفته ام. چه بسا سپاسگزار طرف 
هم باشم. وگرنه اگر کسی حرف 
مرا درســت نفهمیده و فحشــم 
میدهــد، او بایــد ناراحت شــود 
وقتی بفهمد خطا گفته و کجکی 
فهمیده. برعکس، من خوشحال 

میشوم از کنفی آن فّحاش!
-لطفن بیشتر توضیح بدهد.

• ببینید، من به فارسی نوشته 
ام و با اغراق سروده ام. بعضی ها 
نگرفته انــد، بعضی ها نفهمیده 
انــد. نگرفتن بــا نفهمیدن فرق 

دارد.
- چه کسانی نفهمیده اند؟

• آنهائی که نفهمیده اند نفهمی 
شــان را - یعنی نفهمیدنشــان 
را - در کامنــت بــه اطاع عموم 
رسانده اند. آنهائی که نگرفته اند، 
بعضی هاشــان اقًا گفته اند طنز 

است، فحش و کتک کاری ندارد.
- یکی از ابتکارات شــما، انتخاب 
کامنت برگزیده بوده که هر از گاهی 
نقل میکنید و جــواب مختصری 
میدهــد. آیا کامنتــی را حذف هم 

میکنید؟
• آنهایی که از پیشترها با فیسبوک 
و سایت من آشنا هستند، میدانند 
که همیشه خواســته ام بی خیال 
کامنت نوشــتن تشویقی و به به و 
چه چه باشــند، روی من اثر ندارد 
و بهتر از این نمیشوم. اما همواره 
تأکیــد کــرده ام کــه کامنت های 

انتقادی و روشنگر خوش میایند.
- فحش ها را حذف نمیکنید؟

•   ابدا. مجازات فّحاش اینســت 
که مردم ببینندش. البته متاسفانه 
خیلی هاشان هویت جعلی و روی 
پوشــیده دارنــد. اما اگر کســی در 
کامنــت به دیگــری و دیگــران بد 
بگوید، یا از این تریبونی که هزاران 
مراجعــه دارد، بخواهد اســتفاده 
ابــزاری کنــد، البتــه کــه حــذف 
میکنم. حذف کردن حق مســلم 
صاحب فیسبوک است. ماحظات 
آزادی بیان، به صاحب فیســبوک 
برمیگردد که من به آن پای بندم. 
من فحش های آبدار را معمولن به 
عنوان »کامنت برگزیده« برجسته 

میکنم.
۱( بعضــی کامنــت هایــی را کــه 
در بــاره شــاهزاده پهلوی به ســه 
فیسبوک هادی خرسندی رسیده 

Hadi Khorsandi :در فیسبوک
نگاه کنید.(

۲( متن »خلع ید از رضا پهلوی« 
توســط ســلطنت طلبان به اتهام 

خیانت به تمامیت کشور-بیانیه
را در سایت زیر بخوانید: 

www.nototerrorism-cults.
com/?p=18430
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پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

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

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 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

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

سندروم قبل از قاعدگی در حقیقت 
مجموعــه ای اســت از ســندروم 
های جسمی و روانی احساسی که 
معمــواًل 2 تــا 7 روز و حتی بعضی 
وقت ها 14 روز قبل از رگل شروع 
می شود و با شروع رگل یا چند روز 

پس از آن ادامه دارد.
سیمپتوم هایی که بیشتر از همه 
دیده می شــوند خستگی طوالنی، 
سینه ها حســاس و متورم، بزرگ 
شدن زیر شکم و زودرنج و حساس 
بودن. شدت و مدت این سیمپتوم 
ها در نــزد همه خانم ها یکســان 
نیســت. حدود 75 درصــد بانوان 
ســیمپتوم های ســبکی را قبل و 
یا هنگام پریود احســاس می کنند 
مثــل کرامــپ ســبک در رحم که 
باعث نمی شــود از کارهای روزانه 
شان باز بمانند، فقط کمی ناراحت 
هستند، ولی 20 تا 30 درصد خانم 
ها ســیمپتوم های شدید دارند که 
مزاحم فعالیت های روزانه آنها می 

شود.
سندورم قبل از قاعدگیTDP است 
که همراه مشــکالت روانی بسیار 
پیشــرفته می باشد و 2 تا 6 درصد 

خانم ها دچار آن می شوند.
•

تشخیص
در گذشــته دالیل سندروم قبل از 
قاعدگی به خوبی شــناخته نشده 

بود، اخیرًا انجمن بین المللی
 International Society for 
Premenstrual  
Disorders (ISPMD) 

را  مشــکل  و  روشــن  را  مســئله 
آســان کرده است که طبق آن می 
شــود ســندروم قبل از قاعدگی را 
تشخیص داد و آن سیمپتوم هایی 
است که در طی بیشتر پریودهای 
قاعدگی در چند ســال اخیر پیش 
آمــده ولــی حداقل یــک هفته در 
ماه وجود نداشتند، بعضی عوامل 
مانند نزدیکی یائسگی و افسردگی 
می توانند علت تشخیص افتراقی 

بشوند.

•
علل

هنــوز بــه درســتی علل 
مشــخص  مســائل  این 
نیســت. مــی دانیــم که 
قاعدگی  پیش  ســندروم 
بســتگی به اووالسیون و 

پریود قاعدگی دارد. یکی از 
دالیل کم و زیاد شدن هورمون در 
دوره دوم قاعدگی است، زیرا ترشح 
استروژن ها کم و پروژسترون زیاد 
می شود و اگر بارداری پیش نیاید 
دوباره کم می شــود. استروژن ها 
باعــث بزرگ شــدن پســتان ها و 
نگهــداری آب در آن مــی شــوند و 
معمواًل پروژسترون آن را به حالت 
اولیه برمی گرداند. اگر استروژن ها 
زیاد بشــوند و یا پروژسترون کافی 
نباشد باعث می شود که فشارهای 
دردناک در پستان ها تولید شود، 
کم و زیاد شــدن ایــن دو هورمون 
توجه مغــز را به خــود جلب کرده 
و ممکن است که علت سیمپتوم 
های پسیکولوژیک )روانی( بشود. 
البته ممکن است کم و زیاد شدن 
نروترانس متورهای مغز مخصوصًا 
ســروتونین هم بر اثــر باال و پائین 
رفتن میــزان هورمون ها در پریود 

قاعدگی باشد.
•

سیمپتوم های سندروم 
پیش قاعدگی

اکثــر خانــم هایــی که ســندروم 
پیش قاعدگی دارند ممکن اســت 
چندین ســیمپتوم از آن چه که در 
زیر توضیح داده می شــوند داشته 
باشــند و نه همه خانــم ها همان 

طور که گفته شد اکثرًا.
• سیمپتوم های احساسیـ  روانی: 
اخــالق شــان عــوض می شــود، 
حســاس و زودرنــج مــی شــوند، 
نگراننــد، اشــکال در تمرکــز پیدا 
می کنند، احســاس غمگینی و یا 

دپرسیون دارند.
• خستگی طوالنی

• مشکالت خواب، بی خوابی 
و یا زیاد خوابیدن

• سردرد و میگرن
• کم شدن میل جنسی

• میل شدید به غذاهای 
شیرین یا شور

• کرامپ های شکمی بر 
اثر اسپاسم های رحمی

عضالنــی  دردهــای   •
مخصوصًا در پائین کمر

هــای  ســیمپتوم   •
مربــوط به جمع شــدن 
آب در بدن، بزرگ شدن 

زیــر شــکم، پســتان های 
حســاس و متورم، ســاق 
پــای دردناک یا احســاس 
ســنگینی در پاهــا، اضافه 

شدن وزن
• در خانــم هــای جــوان 

تولید اکنه
ســندروم پیــش قاعدگــی 
باعــث شــدت ســیمپتوم 
مشــکالت سالمتی  های 
دیگر می شــود. میگرن و 
ســایر دردهای مزمن می 
توانند شــدیدتر و غیرقابل 
تحمل بشــوند. همین طور 
مشــکالت ســالمتی دیگــر 
مانند آسم، اپی لپسی)صرع( 

یا آلرژی ها.
•

چه کسانی ممکن است 
بیشتر صدمه پذیر باشند 
و چه عواملی در آن موثر 

است:
• خانــم هایی که ســابقه فامیلی 
دارند مانند مــادر و یا خواهر که از 
ســندروم پیش قاعدگــی رنج برده 
اند. عوامل زیر ممکن است تولید 
ســندروم پیش قاعدگی بکنند و یا 

آنها را شدیدتر کنند:
• سیگار و دخانیات

• گوشه گیری
• بی خوابی، کم خوابی

• چاقی
ـ مصرف باالی کافئین و الکل که 
حساســیت مغز به استرس را زیاد 
می کند، گوشــت قرمــز، مصرف 
شــکر و خوردن مواد غذائی که به 

اندازه کافی کلسیم ندارند.
ـ باید در نظر داشت که استرس می 
تواند باعث شدت عوارض سندروم 

پیش قاعدگی بشود.
•

پیشگیری از سیمپتوم های پیش 
قاعدگی

چند راهنمایی برای پیشــگیری و 
یا آرام کردن سیمپتوم های پیش 

قاعدگی
• ورزش: 

ورزش و حــرکات بدنــی مرتب در 
طــول ماه 20 تــا 30 دقیقه در روز 
سه تا 5 بار در هفته و نه فقط چند 
روزی کــه ســیمپتوم هــای پیش 
قاعدگی طول می کشد، باعث بهتر 

شدن کلی وضع بدن می شود.
ورزش هایــی مانند اروبیــک، راه 
رفتــن، شــنا کــردن، دوچرخــه 
ســواری، دویــدن،  رقــص و غیره 
باعث بهتر شــدن جریان خون در 
تمام اعضای بدن و منظم شــدن 
میزان ترشح هورمون های جنسی 
مــی شــود. ورزش و فعالیت های 
بدنــی باعث می شــود کــه انرژی 
هایــی که به علت اســترس بیش 
از حد جمع شــده مصرف بشود و 
به اصطالح ســر نرود و یا برعکس 

باعث انرژی در بدن بشود. 
تغذیه

• خوردن روزانه ســه وعده غذای 
متعادل در ســاعات مشــخص. از 
حذف یک وعده خودداری شــود، 
زیرا باعث بهم خوردن تعادل قند 

در بدن می شود.

•  داشــتن مقدار کافی کلســیم و 
منیزیوم در غذای روزانه.

•  در صورت لزوم مصرف کافئین 
را تا آنجا که ممکن است کم کنید 
کافئین در قهوه، چای، شکالت، 
بستنی قهوه دار، نوشیدنی ها مثل 
کوالها، نوشیدنی های انرژی زا و 

غیره.
•  مصــرف غذاهایی که فیبرهای 
غذایی و گلوسید با جذب تدریجی 
دارنــد مانند نــان کامــل، میوه و 
ســبزی و امثال آن باعث می شود 
که میل شــدید به شیرینی ها کم 
شــود. خوردن مواد قندی تصفیه 
شــده مانند بیســکویت، شیرینی 
ها و دســرهای آماده که به فروش 
می رسند، نان سفید، سریال های 
شیرین و غیره باعث می شوند که 
میزان قند خون به سرعت باال رفته 
و بعد به سرعت پائین بیایند و این 
باعــث به هم خوردن متابولیســم 

بدن می شود. 
•  در صورت امکان مصرف نمک 
را هــم کم کنید که مشــکل جمع 

شــدن آب در بدن کم بشــود، زیرا 
وقتی نمک در بدن جذب می شود 
برای این که مقدار سدیم در خون 
تعادلش بهم نخورد کلیه ها عکس 
العمل نشان داده و مقدار بیشتری 
آب را در بــدن نگــه مــی دارند. به  
جای نمک می شود از پودر گیاهان 
معطر و ادویه ها استفاده کرد. باید 
در نظر داشــت که غذاهای آماده، 
چیپس ها، سس ها و سوپ های 

تجارتی مقدار زیادی نمک دارند.
•

استرس و مقابله با آن
ســندروم پیــش قاعدگــی خودش 
باعث تولید عصبی بودن می شود 
بنابرایــن در این روزهای ســخت 
نبایــد اجازه داد که اســترس های 
دیگر هم به آن اضافه شــود و باید 
راه حــل هایی بــرای مقابله با این 
اســترس ها پیدا کــرد مثل برنامه 
ریزی جدیــدی برای فعالیت های 
روزانــه همراه با اســتراحت فکری 
بیشتر و امثال آن و تمام کارهایی 
که بــه آرامش کمک مــی کنند را 

استفاده کنید مثل تنفس عمیق، 
مراقبه، یوگا، ماساژ و غیره.

•
درمان های دارویی سندروم 

پیش از قاعدگی
موفق بودن درمان ها در نزد همه 
خانم ها یکسان نیست بعضی از راه 
حل هــای می تواند بــرای خانمی 
ایده آل و برای خانم دیگری کاماًل 
بی اثر باشــد بنابرایــن گاهی الزم 
می شــود از درمان های مختلفی 
استفاده کرد تا فهمید کدام بهترین 
اســت و بــرای هــر دارویــی مدت 
آزمایش سه ماه پیشنهاد می شود.

•
تغییر عادات زندگی

تغییــر در عــادات زندگــی کــه در 
قسمت پیشگیری گفته شده اغلب 
برای کمک به آسایش خانم هایی 
که ســندروم خفیف یا قابل قبول 

دارند کافی است.

بخش پایانی 
در شماره اینده

سندروم 
قبل از 
قاعدگی

P M S

Premenstrual syndrome (PMS) 
refers to physical and emotional 
symptoms that occur in the one to 
two weeks before a woman's period. 
Symptoms often vary between 
women and resolve around the start 
of bleeding. 
Common symptoms include acne, 
tender breasts, bloating, feeling 
tired, irritability, and mood changes.

1
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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 1300 دالر 

عبارتی که هرگز نباید به کودکان تان بگویید

تصــور کنید چه عالی می شــد اگر 
بچه ها به همــراه کتابچــۀ راهنما 
بــه  دنیــا می آمدند! اما متأســفانه 
این طور نیست. پدرومادری کردن 
همیشــه بــا خطــا همــراه اســت 
کــه البته اشــکالی نــدارد. یکی از 
دشوارترین کارها نحوۀ حرف زدن 
با فرزندان اســت. یک حرف ساده 
می تواند پیام یا فکر نامناسبی را به 
فرزنــدان القا کند. ما حتی ممکن 
است متوجه نشویم اثر حرفی که به 
بچه ها گفته ایم تا چه  اندازه است. 
در این مقالــه، نگاهی عمیق تر به 
عبارات پرکاربــردی می اندازیم که 
در رابطــه بــا فرزندان مــان به کار 
می بریم. همراه ما باشــید، در این 
مقاله با ۱۹ جمله ای آشنا می شویم 

که هرگز نباید به بچه ها بگوییم.
•

1. بهت افتخار می کنم!
روان شــناس،  دکتــر پیک هــارد، 
می گوید: »نبایــد چنین جمات 
تشــویقی کلی ای را بدون دقت به 
کودک بگوییم. کودک با شنیدن 
ایــن جملــه، مســئولیت تأمیــن 
احســاس غرور والدین را بر دوش 
خود احساس می کند. پیام ضمنی 
این عبارت این اســت: “کاری که 
انجامش دادی باعث می شــود به 

وجود خودم افتخار کنم”.«
به عقیدۀ او، باید به جای آن بگوییم: 
good for you! 

»خوش بــه حالت.« بهتر اســت 
پدرومادرها اعتبــار کار خوب را به 
کسی نسبت بدهند که آن را کسب 

کرده است، یعنی خوِد فرزند.
•

2. کارت عالی بود
کاری کــه فرزندتان انجــام داده، 
شــما را خیلــی خوشــحال کــرده 
است؟ سوزان نیومن، روان شناس 

اجتماعی، توصیه می کند: 
»بــرای تشــویق و افزایــش عزت 
نفــس، بســیار بهتــر اســت روی 
چگونگی کســب موفقیــت تأکید 
کنید. عباراتی مانند “کارت عالی 
بود”، “چه پســر باهوشی”، “تو 
بی نظیری” و ازاین دست عبارات، 
بعــد از مدتی خنثی می شــوند.« 
به جای اینها چه می توانیم بگوییم؟ 

مثا:
کارنامــۀ  نمــرات  فرزندمــان 
درخشــانش را نشان مان می دهد: 
»همــه نمراتــت رو خیلی خــوب 
گرفتی. حتمــا خیلی براش تاش 

کردی.«
برنــده  فرزندمــان  ورزشــی  تیــم 
می شــود: »از پاســی کــه دادی تا 
دوستت بتونه امتیاز بگیره، خوشم 

اومد.«

فرزندمان نقاشــی زیبایی کشیده 
اســت: »چه جوری این رنگ های 
قشــنگ رو برای نقاشیت انتخاب 
کردی؟« یا »چطور این شــکل/ 

طراحی رو تونستی دربیاری؟«
اســت:  معتقــد  نیومــن  دکتــر 
»واکنش های این  چنینِی پدرومادر 
تفکر کودک را متوجه فرایند انجام 
کار و تــاش در جهت رســیدن به 

هدف می کند.«
•

3. تو باید الگوی برادر 
کوچکت باشی

بچه هــای بزرگ تــر ممکن اســت 
به دلیل توجه بیشتری که احتماال 
نصیب کوچک ترها می شود، دست 

به بدرفتاری بزنند.
به آنها چه بگوییم؟

پیشــنهاد کاترین کرســی، استاد 
تعلیم وتربیت، تحســین و تمجید 
فرزندان بزرگ تر اســت. به نظر او، 
باید به بچه های بزرگ تر بگوییم که 
وجودشان چقدر در زندگی خواهر  
یا برادرشــان مهم اســت: »چشم 
برادرت به توست، تو براش الگوی 

خیلی خوبی هستی.«
•

4. صبر کن بابات/ مامانت بیاد 
خونه!

چرا با گفتن این حرف مسئولیت 
را بــه دیگــری انتقــال بدهیــم؟ 
خودداری در مشارکت برای تربیت 
فرزند در بسیاری از خانواده ها دیده 
می شود؛ در حالی که والدین در این 
مــورد برابر هســتند. نباید یکی از 
آنها مســئول سخت گیری باشد یا 
از او به عنوان تهدید استفاده شود. 
به عنوان پدر و مادر باید مانند گروه 

واحدی عمل کنیم.
به جای آن بگوییم: »یه هفته اجازه 
نــداری بیــرون بازی کنــی، چون 
حرف زشــتی زدی.« این تنبیه را 
هم به تأخیر نیندازیــد. بی درنگ 

اجرایش کنید.
•

5. هیچ وقت منی بخشمت
حتــی بــرای بهتریــن پدرومادرها 
هم اتفــاق می افتــد: وقتــی رفتار 
بدون ماحظــه ای از کــودک ســر 
می زند، به ســرعت واکنش نشــان 
می دهیم و حرف هایی می زنیم که 
ممکن اســت واقعا کودک را نابود 

کند. دکتر پیک هارد می گوید: 
»با ایــن حرف، کودک احســاس 
می کنــد از آنچــه انجــام داده تاابد 

علیه او استفاده خواهد شد.«
او پیشنهاد می کند پدرومادر ابتدا 

اوضاع را سبک سنگین کنند: 
»کارت بــد بــود، امــا راهــی پیدا 
می کنیم که مشــکل رو حل کنیم 

و تمومــش کنیــم.« در گرماگرم 
ماجرا به سادگی ممکن 
اســت حرفی عجوالنه 
بزنیم. پس نفسی عمیق 
بکشیم و قبل از تصمیم 

گیری، صبر کنیم تا آرام شویم.
•

6. مایۀ خجالت هستی!
متخصصان چنین عبارتی را منفی 
می شمرند. پیک هارد معتقد است 
کاربرد این عبارت باعث می شــود 
کودک خــود را »ننــگ خانواده« 

بداند.
بگوییــم:  آن  به جــای 
کــردی  کــه  »کاری 
احساس بدی بهم می ده، 
اما مثل همیشه خودت رو 

خیلی دوست دارم.«
•

7. نگران نباش، 
همه چی درست می شه

اگــر فرزندمــان از شــنیدن 
اخبار ناگوار دچار پریشــانی 
شود، نباید سعی کنیم نگرانی 
آنهــا را نادیــده بگیریم؛ بلکه 
باید مستقیما درباره اش حرف 
بزنیــم. به نظر دکتــر نیومن، 
بهتــر اســت بــرای او توضیح 
بدهیم که به عنــوان پدرومادر 
هــر کاری بتوانیــم، می کنیم تا 

آنها در امنیت باشند.
چه بگوییم؟ 

می گوییم: »مامان و بابا همیشه 
پیشت هستن و قراره برای مواقع 
خطرناکــی مثــل این یــه برنامه 

بریزیم.«
•

8. بده من اجنام بدم 
وقتی فرزندمــان نمی تواند برنامۀ 
درســی اش را به پایان برساند یا در 
حل تکالیفش به مشکل برخورده 
است، به راحتی بی قرار می شویم و 
می خواهیم خودمان آن را برعهده 

بگیریم.
درحالی که دکتر کرســی روشــی را 
پیشــنهاد می دهــد کــه همکاری 
بیشتری در آن احساس می شود؛ 
بهترین حرفی که می توانیم در این  
مواقع بزنیم این است: »بیا با هم 

انجامش بدیم!«
•

9. گریه نکن
زمینه ســازی برای این مهم است 
کــه کــودک احســاس خــود را، 
به جــای انباشــتن در خــود، بروز 
دهــد )ابــراز احساســات(. باید به 
فرزندمان کمک کنیم تا احساسات 
خود را بشناسد، و صادقانه و بدون 
ســرپوش گذاشــتن با آنها رو به رو 
شــود. حتی اگر صــدای گریه اش 
دیوانه کننــده اســت، بایــد بدانیم 
که کودک ما آزرده اســت و نیاز به 

دلداری دارد.
به جــای آن بگوییــم: »می دونــم 
ناراحتی که مهسا اینا اسباب کشی 
اشــکالی  کــردن  گریــه   کــردن، 
نــداره. همه یه وقتایــی الزم دارن 
احساسات شــون رو نشــون بدن. 

بذار بغلت کنم.«
بخش پایانی در شماره آینده 
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مدیریت خانواده... 

جهان ما وابسته به سالمت طبیعت است. آتش سوزی آمازون: 
انســانها  چقــدر  دنیــا  ایــن  بــه سرنوشــت جنــگل آمــازون در 

جنگل آمازون را به آتش کشیده ۷۳۰۰۰ بــار مکان های مختلف از ابتدای ســال میادی تا امروز حساسیت دارند؟ 
با بی عملــی دولت کنونی برزیل »بولســونارو« پناه گرفته اند و یا سیاســی رئیس جمهوری برزیل بوجــود آیــد. آنهــا زیــر پوشــش شد و زمینه کشت انبوه صنعتی صنعتی بپا شده تا جنگل نابوده توسط جنگل خواران و شرکتهای اکثریــت ایــن آتــش ســوزی ها اند. چرا؟ 

ترین مسئوالن سیاسی در زمینه میباشــد و هــر دو جــزو مخرب سیاسی همسو با پرزیدنت ترامپ نظامی پیشین را میخورد، از نظر است که افســوس دیکتاتورهای رئیس جمهور کنونی برزیل فردی تشویق میشوند. 
و گســترده زیست محیطی هستند.  روزافــزون  سازمان ملل نیز خواهان مداخله کشورهای »ژ۷« را بوجود آورد و جنــگل آمــازون، واکنــش گروه تخریــب 

۱۷ درصــد پوشــش جنگلی اش کیلومتر مساحت دارد و تا کنون شــد. آمازون پنــج و نیم میلیون جدی برای مقابله با آتش سوزی 
مساحت آمازونی جزو خاک برزیل خود تقسیم میکنند و البته بیشتر تعداد ۹ کشور این جنگل را بین نابود شده است. 

ـُش سبز« جهان است است.  طــا در این جنگل بســیار یافت معــادن فلزی و مــس و منگنز و و افــزون بــرآن منابــع طبیعی و جانوری بســیار بزرگ می باشــد یا »گونه گونی طبیعی« گیاهی و این جنگل دارای »بیودیورسیته« که به انسان اجازه تنفس میدهد. آمازون »ش
منافع مافیایی خود آتش سوزی جان ایــن جنگل افتــاده و برای و کشــت، بــا بیرحمــی تمــام به و زمین و ســرمایه داران صنعت تبهکاران جنــگل و دزدان چوب کره زمین را تهیه می کند. جنگل آمازون ۵۰ درصد اکسیژن میشود. 

آمازون متعلق به بشریت است و بپامیکنند. 

تا ســال ۲۰۵۰ میــزان ۴۰ درصد همین آهنگ کنونــی ادامه یابد وابسته است. اگر روند تخریب به سامت زمین و انسانها به آمازون 
از آمازون نابود خواهد شد.  بایــد  جهانــی  آمازون جامعــه  آنهــا چقدر به ســامتی جنگلها فرزنــدان ما و پــدران و مــادران به تمام جامعه ایران زده اســت. چهل ســال اخیر، ضربه مهلکی توســط حکومــت اســامی طی تخریب ۲۰ درصد جنگلهای ایران به سامت طبیعت است. نگهداری کند. زندگی ما وابسته »اکوسیســتم« جنــگل 

و جامعــه آگاهــی دارنــد؟ افــراد حریــص چقدر به فاجعه زیســت محیطی نخبــگان سیاســی و فرهنگی ما حساسیت دارند؟  فاســد  کنیم و نســل های جدید را آگاه علیه این بحران اکولوژیکی اقدام گرا، بر ضد طبیعت عمل میکنند. پرمصــرف و فاقد اخاق طبیعت و سیاســیون 
جال ایجادیکنیم. 

  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را به ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریكا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 
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همه ما می دانیم ورزش برای داشــتن 

زندگــی ســالم چقــدر اهمیــت دارد، 

امــا بعضــی از اوقات بــه دلیل تنش و 

گرفتاری های ناشــی از زندگی روزمره، 

تمرینات ورزشــی را انجام نمی دهیم. 

این امر در درازمدت بر سامت جسم 

و جان ما تاثیر می گذارد.

افرادی که دارای محدودیت های زمانی 

و مشغله های زیادی هستند، می توانند 

یــک برنامه  ریزی برای دویدن داشــته 

باشند زیرا این یکی از ساده ترین و  در 

دســترس ترین راه ها بــرای یاری ما به 

سوی یک زندگی سالم و بدون پرداخت 

هزینه های باشگاه های ورزشی است. 

همــه چیزی که شــما نیــاز دارید یک 

کفش و جوراب مناســب برای شروع 
است.

•

مزایای دویدن به صورت منظم

اجرای برنامه دویدن به صورت منظم 

عاوه بر اینکه موجب کاهش وزن بدن 

می شود، متابولیسم یا سوخت و ساز 

بدن را نیز تنظیم می کند. 

•  اجرای منظم برنامه دویدن، 

•  استقامت بدن ما را افزایش می دهد، 

• کلسترول را کاهش می دهد، 

•  سامت قلب را بهبود می بخشد و 

• همچنین ســبب کاهــش کاهلی و 

تنبلی می شود.

بعد از یک جلسه دویدن، در بدن خود 

احساس تازگی، نشاط و فرح می کنید. 

افرادی که می دوند، شــاهد پیشرفت 

زیــادی در ســامت روحی و جســمی 

خود می شوند. 

امــا در اینجا مواردی هــم وجود دارد 

که می تواند از تاثیــرات مثبت دویدن 
بکاهد.

•

چه چیزی شما را از دویدن خسته 
می کند؟

البتــه کــه هنــگام دویدن بــدن عرق 

می کند و احساس خستگی و گرسنگی 

می کنید. هر نوع ورزشی باعث می شود 

که شــما ذخیــره غذایــی بدن تــان را 

مصــرف کــرده و آن را به انرژی تبدیل 
کنید. 

و این همان زمانی اســت که شما نیاز 

به تأمین پروتئین و کربوهیدرات بدن 

خود را دارید. مواد مغذی مناســب در 

ترمیم بافت ها و عضات آســیب دیده 

بدن به شما کمک می کنند.

تغذیه بخش مهمی از برنامه ورزشــی 

شما باید باشد. اگر به آن توجه نکنید، 

در واقــع ورزش می تواند بیشــتر برای 

بدن مضر باشد تا مفید.

عــدم تغذیه مناســب پــس از دویدن، 

تعــادل الکترولیت بــدن را با اختال 

روبــرو می کند ولی مثا نوشــیدن آب 

پس از دویدن، گلوکز از دســت رفته را 

دوباره جبران می کند. 

شما همچنین می توانید مخلوط کمی 

آب، نمک و شکر را پیش از اینکه غذای 

خود را شروع کنید، بنوشید.
•

چه غذاهایی پس از دویدن 
خنوریم؟

از نوشــیدن و خــوردن موادغذایــی 

فرآوری شــده به شدت اجتناب کنید، 

چون فاقد کالری هستند. 

پــس از تمرین دویــدن از مواد غذایی 

بســته بندی شده که فاقد مواد مغذی 

هستند بپرهیزید. شما به مواد غذایی 

دارای قنــد بــاال کــه بطور مســتقیم 

بــه صــورت چربــی در بــدن ذخیــره 

می شــوند- آنهــم پــس از دویدن که 

بدن به شــدت تعریق داشــته- هیچ 

نیــازی ندارید! بنابراین، شــما به یک 

برنامه غذایی سالم پس از دویدن نیاز 

دارید که تاش ورزشی و تحرک شما را 
خنثی نکند.

•

بعد از دویدن چه بخوریم؟

برای تأمین سوخت بدن و بازگرداندن 

انرژی از دســت رفتــه، باید ترکیبی از 

مواد مغــذی را تهیه کنیــد که حاوی 

مواد معدنــی ضــروری و ویتامین ها، 

کربوهیدرات هــا، چربی های ســالم و 
پروتئین باشد.

غذاهــای بخارپز، کباب شــده و پخته 

شده، بهترین هستند. 

برخــی از دانه های ســالم مانند بادام، 

گردو، تخم آفتابگــردان، تخم کتان، 

و غیــره بخوریــد. دانه هــا سرشــار از 

اســیدهای چــرب امــگا۳، چربی ها و 

پروتئین های سالم هستند و می توانند 

در بازگرداندن انرژی از دســت رفته به 

شما کمک کنند. یکی از ساده ترین و 

پرطرفدارترین گزینه های تأمین انرژی 

پس از دویدن و تأمین کننده پروتئین 

از دست رفته، خوردن سفیده تخم مرغ 
است.

یــک  می توانیــد  همچنیــن  شــما 

فنجان ماســت بخورید تــا پروتئین و 

کربوهیدرات خود را تأمین کنید. 

ماست یونانی با انواع توت ها، هم شما 

را سیر می کند و هم عضات خسته ی 

شما را آرامش می بخشــد. با توجه به 

اینکه دویدن، موجب سایش عضات 

بدن می شــود، برای همین شــما نیاز 

بــه کربوهیــدرات و پروتئیــن دارید تا 

به بهبود ســریع عضات آســیب دیده 

کمک کند. دو پیشنهاد:
•

ساالد آواکادو

- مواد مورد نیاز: 

آواکادو، سفیده تخم مرغ، تخم کتان، 
نمک و فلفل.

- روش تهیه: 

ســفیده  و  رســیده  آواکادوی  کمــی 

تخم مرغ پخته شــده را در یک کاســه 

مخلوط کنید. کمی دانه ی تخم کتان 

روی آن بپاشید و در پایان کمی نمک 

و فلفــل بزنیــد. ایــن ســاالد آســان و 

خوشمزه، خیلی سریع آماده می شود. 

می توانیــد این ســاالد را در وعده های 

بعد از دویدن بخورید.
•

امسوتی موز و آجیل

- مواد مورد نیاز: 

دو عدد موز، بادام، عسل، شیر سویا یا 

شیر گاو کم چربی.
- روش تهیه: 

موز را به قطعات کوچک خرد کنید و 

با کمی شــیر )شیر گاو یا سویا( داخل 

مخلوط کــن بریزیــد. کمــی عســل و 

بادام خرد شــده را به آن اضافه کنید؛ 

تمام!مخلوط را داخل لیوانی بریزید و 
بنوشید.

•

همیت  ا
یه  پس از تغذ
دویدن

جریمه ۵۷۲ میلیون دالری »جانسون اندجانسون« در ارتباط با مسکن های اعتیادآور
آمریکا بزرگترین بازار مسکن های اعتیاد آور در جهان را دارد

بــه حکــم یــک دادگاه در آمریکا شــرکت 
داروسازی "جانســون اند جانسون" باید 
برای مســئولیت خود در قبال دامن زدن 
به اعتیاد به مواد مخدر در اکاهما، ۵۷۲ 

میلیون دالر غرامت بپردازد. 
شرکت های داروسازی و توزیع کنندگان 
اخیرا با هزاران شــکایت بــه خاطر دامن 
زدن بــه بحــران اعتیاد روبرو بــوده اند و 
پرونده اکاهمــا اولین موردی بود که به 

دادگاه می رفت. 
اکاهما پیشتر برای دریافت ۲۷۰ میلیون 
دالر غرامت از شرکت "پردو فارما" سازنده 
داروی "آکسی کانتین" و ۸۵ میلیون دالر 
از شرکت "داروسازی توا" به توافق رسیده 

بود. 
قاضی تــاد بالکمــن گفت که دادســتان 
ها نشــان دادند که شــرکت "جانسون اند 
جانســون" با تبلیغ های فریبکارانه برای 
فروش مسکن های به شدت اعتیادآور به 

این وضعیت دامن زده است. 
او در حکــم خــود نوشــت: "آن اقدامات 
ســامت و ایمنی هــزاران اکاهمایی را 
بــه خطــر انداخت. بحــران مــواد مخدر 
یــک خطــر فــوری و تهدیدکننــده مردم 

اکاهماست." 

او گفــت که از این جریمه برای مراقبت از 

و معالجه معتادان به مواد مخدر استفاده 
خواهد شد.

انتظــار مــی رود در ماه اکتبــر در اوهایو 
حــدود دو هــزار شــکایت در دادگاه ها به 
جریــان بیافتد مگــر آنکه ایــن پرونده ها 

خارج از دادگاه حل و فصل شود. 

بــه گفته ســازمان کنترل بیمــاری های 
آمریــکا مواد مخدر مســئول تقریبا ۴۰۰ 
هــزار مورد مرگ در اثــر مصرف بیش از 
حد از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ شناخته می شود. 
به گفته وکای دولت اکاهما از سال دو 
هزار به این طرف حدود شــش هزار نفر 
در این ایالت جان خود را به دلیل مصرف 

بی رویه )اوردوز( از دست داده اند. 
دادستان های اکاهما در جریان محاکمه 
ای که هفت هفته طول کشید استدالل 
کردند که "جانســون اند جانسون" طی 
چندین ســال بازاریابی خطرات مسکن 
های اعتیادآور را کمرنگ جلوه می داد و 

فواید مصرف آنها را تبلیغ می کرد. 
این شــرکت قویا هر گونه تخلفــی را رد و 
اســتدالل کرد که آگهی هایش بر مبنای 
علمــی تولید می شــد و مســکن هایش 
"دوراجســیک" و "نوســینتا" فقط کسر 
کوچکی از مخدرهای تجویز شده با نسخه 

در اکاهما را تشکیل می داد.

چرت زدن بیش 
از حد در روز 
می تواند نشانه 

»بیماری آلزایمر« 
باشد

در  کالیفرنیــا  دانشــگاه  محققــان 
سان فرانسیسکو دریافته اند که چرت زدن 
بیش از اندازه در روز می تواند نشانه بیماری 
آلزایمر در بزرگســاالن به ویژه ســالمندان 

تلقی گردد. 
گرچــه چرت زدن گاه به گاه به افراد کمک 
می کند تا روز خود را بهتر به پایان برسانند 
اما خواب آلودگی بیش از حد می تواند نشانه 
تغییراتی در مغز تلقی شــود که با افزایش 
خطر ابتاء به بیماری آلزایمر همراه است. 
این پژوهشگران دریافته اند در مغز افرادی 
که با مشــکل خواب آلودگــی و چرت زدن 
بیــش از انــدازه در روز مواجــه هســتند 
پروتئین هایی موســوم به »تائو« بیشتر از 

هم ساالن آنها است. 
پروتئین هــای تائــو در مغز و ســلول های 
عصبی وجود دارند. افزایش این پروتئین ها 
در مغــز با ابتاء به بیماری های مرتبط به 
زوال عقل مانند آلزایمر و پارکینسون رابطه 

دارد. 
افزایــش ایــن پروتئین هــا در مغز ســبب 
می شود که سلول های عصبی نتوانند مواد 
مغذی کافی را دریافت کنند و در نتیجه به 
دلیل مرگ سلول های عصبی بخش های 
مختلف مغز در اثر حضور این پروتئین ها به 

شدت آسیب می بینند. 
در ایــن مطالعــه پژوهشــگران با بررســی 
بخش هــای خاصــی از مناطــق مغــز کــه 
در زمان بروز آلزایمر بیشــترین آســیب را 
می بینند دریافتند مناطقی که هوشیاری 
و بیــداری را در طول روز تنظیم می کنند 
در مبتایان به این بیماری آســیب جدی 

می بینند. 
آنان براساس این یافته ها پیش بینی کردند 
که چرت زدن طوالنی در روز در سالمندان 
می تواند نشانه ای از افزایش این پروتئین ها 
در مغز بــوده و باید به عنوان نشــانه های 

بیرونی زوال عقل در نظر گرفته شود. 
با این حال آنها معتقدند که باید مطالعات 
بیشــتری در این باره صورت گیرد. گرچه 
بیماری آلزایمــر درمان قطعی ندارد اما در 
صورت تشــخیص زودهنــگام آن می توان 
بــا روش های درمانی متعدد بــروز آن را به 

تاخیر انداخت.
رابطه میان کیفیت خواب و بروز 

آلزایمر
عاوه بر یافته های فوق، تحقیقات پیشین 
نیز حاکی از آن اســت که بیماری آلزایمر با 
کم خوابی به ویژه نداشــتن خواب کافی و 

منظم شبانه ارتباط دارد. 
تحقیقات اخیر روانشناســان در دانشــگاه 
کالیفرنیا برکلی نیز نشــان می دهد میزان 
پروتئین هــای مضر در مغز افــرادی که در 
دهــه ۵۰ و ۶۰ زندگی خود دچار بدخوابی 

و کم خوابی هستند، باالتر است.
به گفته این محققان افراد در هر سنی باید 
از خواب شبانه کافی بهره گیرند چرا که این 
مساله برای حفظ سامت مغز و عملکرد 

شناختی مهم است.
عملکرد شــناختی مجموعــه ای از درک و 
شــناخت نســبت به اعمال فکــری مانند 
و  اســتدالل  زبــان،  حافظــه،  ادراک، 
تصمیم گیری اطاق می شود که در حفظ 
حیات و ســامت انســان ها نقش بســیار 

مهمی ایفاء می کند.
)یورونیوز (
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اقداماتي كه در  
طول سال هاي 
گذشته درباره 
عفاف و حجاب 
در كشور 
صورت گرفته 
پراكنده، جزئي 
و غيرمنسجم 
بوده است، به 
طوري كه ما هيچ 
وقت شاهد انجام 
يك كار گسترده 
و قوي در صدا و 
سيما، مطبوعات 
و دستگاه هاي 
متولي نبوده ايم

سطح رقابت ها خيلي باال بود. فكرش را هم 
نمي كردم چنين ركوردهايي جابه جا شود. 

مخصوصاً در دسته 85 كيلوگرم كه يك وزن 
مياني است و هميشه از كالس فوق العاده اي 

برخوردار بوده، ركوردهايي ثبت شد كه همين 
حاال روي سكوي بزرگساالن جهان است

 

11

افتخاري بزرگعرصه توليد پوشاك نيازمند تحول جدي13
 يانوش رستمي در رده بندی نهايی برترين وزنه برداران مسابقات با 451 امتياز 

باالتر از آبتی آکادوف روس قرار گرفت

14 يك اتفاق تاريخي در ورزش ايران14
 وزنه برداري ايران بار ديگر جان تازه اي يافت و در صدر تمام تحوالت ورزشي قرار 

گرفت

نگاه

بحث حجاب و عفاف به صحنه عمل بيايد

 وعده هاي پيامكي كه محقق نمي شود

شايد براي روز تولد شما هم پيامكي آمده باشد كه ضمن تبريك تولدتان، 
مژده استفاده از بسته اينترنتي رايگان را مي دهد. اگر كد مورد نظر را به شماره 
اعالم شده ارسال كنيد، پس از چند ساعتي پيامي براي شما مي آيد كه چگونه 
از خدمات بس��ته اينترنتي رايگان بهره مند ش��ويد با ارس��ال كد دوم هم، روز 
بعد از تولدتان پيامي با اين مضمون دريافت خواهيد كرد: »متأس��فانه امكان 
فعال سازي بسته مورد نظر شما وجود ندارد.« البته اين نه بسته مورد نظر ما، 

بلكه قرار بود هديه اپراتور موردنظر به ما باشد!
هم اكن��ون خدمات تلفن هاي هم��راه از طريق اپراتوره��اي متعددي ارايه 
مي ش��ود كه به منظور جذب مشتريان، وعده هاي متفاوتي بويژه بهره مندي از 
بس��ته هاي خدماتي مختلف و رايگان را مي دهند، اما در اصل چه كسي پيگير 
صحت و قابل اجرا بودن اين خدمات مي شود؟ و اگر امكان بهره مندي از هيچ 
يك ازاين بس��ته ها فراهم نباش��د چه كسي حاضر به پيگيري اين مهم است و 

اصاًل آيا نهادي براي مراجعه وجود دارد؟
بر كسي پوشيده نيس��ت احترام به حقوق شهروندان اصل مهمي است كه 
بايد همواره مدنظر نهادها و دس��تگاه هاي خدماتي كشور قرار گيرد و حال اگر 
اين احترام در قالب ارائه نشدن خدماتي كه وعده داده مي شود، زير سؤال برود 

هيچ توجيهي براي آن قابل پذيرش نيست. 
ضمن اينكه هيچ اجباري ازسوي مخاطبان در دريافت هديه آن هم در قالب 
خدمات اينترنتي و غير آن، ازس��وي اپراتورها وجود ندارد پس اگر قرار باش��د 
به اين جهت لطفي درحق مردم ش��ود، بهتر اس��ت كه با بي توجهي موجبات 

بي اعتمادي آنها فراهم نشود.
بنابراي��ن اگر دس��تگاه يا نهادي وع��ده ارائه خدمتي ب��ه مخاطبان خود را 
مي ده��د، اگر به نوعي با كوتاهي در تحقق اين وعده ها حقوق مردم را پايمال 
كند، شايس��ته اس��ت كه عملكرد او از سوي دس��تگاهي ديگر نظارت و مورد 

ارزيابي قرار گيرد.
از هم��ه مهمتر اينكه گاه فقط دريافت مكرر همين پيامك هاي تبليغاتي و 
خدماتي موجب آزار و اذيت صاحبان تلفن هاي همراه مي شود و اگر قرار باشد 
خدمتي هم در ازاي اين پيامك دريافت نش��ود نارضايتي مردم بيشتر خواهد 
ش��د. در اين ميان نبايد از اين مسئله غافل ش��د كه عمل نكردن اپراتورها به 
وعده هايي كه مي دهند نه فقط مردم را نسبت به آنها بي اعتماد مي كند، بلكه 
در كل عملكرد آنها را هم زير س��ؤال مي برد. پس ش��ايد بهتر باشد مسئوالن 
اي��ن اپراتورها يا به طور كل ارائه خدمات رايگان به دارندگان تلفن همراه را از 
فهرست برنامه هاي خود خارج كنند يا اگر قرار است خدمتي ارائه دهند دقت 
الزم و نظارت بر اجراي اين خدمات را هم مدنظر داشته باشند تا دست كم به 

بي اعتمادي در جامعه دامن نزنند.
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اقداماتي كه در  
طول سال هاي 
گذشته درباره 
عفاف و حجاب 
در كشور 
صورت گرفته 
پراكنده، جزئي 
و غيرمنسجم 
بوده است، به 
طوري كه ما هيچ 
وقت شاهد انجام 
يك كار گسترده 
و قوي در صدا و 
سيما، مطبوعات 
و دستگاه هاي 
متولي نبوده ايم

سطح رقابت ها خيلي باال بود. فكرش را هم 
نمي كردم چنين ركوردهايي جابه جا شود. 

مخصوصاً در دسته 85 كيلوگرم كه يك وزن 
مياني است و هميشه از كالس فوق العاده اي 

برخوردار بوده، ركوردهايي ثبت شد كه همين 
حاال روي سكوي بزرگساالن جهان است

 

11

افتخاري بزرگعرصه توليد پوشاك نيازمند تحول جدي13
 يانوش رستمي در رده بندی نهايی برترين وزنه برداران مسابقات با 451 امتياز 

باالتر از آبتی آکادوف روس قرار گرفت

14 يك اتفاق تاريخي در ورزش ايران14
 وزنه برداري ايران بار ديگر جان تازه اي يافت و در صدر تمام تحوالت ورزشي قرار 

گرفت

نگاه

بحث حجاب و عفاف به صحنه عمل بيايد

 وعده هاي پيامكي كه محقق نمي شود

شايد براي روز تولد شما هم پيامكي آمده باشد كه ضمن تبريك تولدتان، 
مژده استفاده از بسته اينترنتي رايگان را مي دهد. اگر كد مورد نظر را به شماره 
اعالم شده ارسال كنيد، پس از چند ساعتي پيامي براي شما مي آيد كه چگونه 
از خدمات بس��ته اينترنتي رايگان بهره مند ش��ويد با ارس��ال كد دوم هم، روز 
بعد از تولدتان پيامي با اين مضمون دريافت خواهيد كرد: »متأس��فانه امكان 
فعال سازي بسته مورد نظر شما وجود ندارد.« البته اين نه بسته مورد نظر ما، 

بلكه قرار بود هديه اپراتور موردنظر به ما باشد!
هم اكن��ون خدمات تلفن هاي هم��راه از طريق اپراتوره��اي متعددي ارايه 
مي ش��ود كه به منظور جذب مشتريان، وعده هاي متفاوتي بويژه بهره مندي از 
بس��ته هاي خدماتي مختلف و رايگان را مي دهند، اما در اصل چه كسي پيگير 
صحت و قابل اجرا بودن اين خدمات مي شود؟ و اگر امكان بهره مندي از هيچ 
يك ازاين بس��ته ها فراهم نباش��د چه كسي حاضر به پيگيري اين مهم است و 

اصاًل آيا نهادي براي مراجعه وجود دارد؟
بر كسي پوشيده نيس��ت احترام به حقوق شهروندان اصل مهمي است كه 
بايد همواره مدنظر نهادها و دس��تگاه هاي خدماتي كشور قرار گيرد و حال اگر 
اين احترام در قالب ارائه نشدن خدماتي كه وعده داده مي شود، زير سؤال برود 

هيچ توجيهي براي آن قابل پذيرش نيست. 
ضمن اينكه هيچ اجباري ازسوي مخاطبان در دريافت هديه آن هم در قالب 
خدمات اينترنتي و غير آن، ازس��وي اپراتورها وجود ندارد پس اگر قرار باش��د 
به اين جهت لطفي درحق مردم ش��ود، بهتر اس��ت كه با بي توجهي موجبات 

بي اعتمادي آنها فراهم نشود.
بنابراي��ن اگر دس��تگاه يا نهادي وع��ده ارائه خدمتي ب��ه مخاطبان خود را 
مي ده��د، اگر به نوعي با كوتاهي در تحقق اين وعده ها حقوق مردم را پايمال 
كند، شايس��ته اس��ت كه عملكرد او از سوي دس��تگاهي ديگر نظارت و مورد 

ارزيابي قرار گيرد.
از هم��ه مهمتر اينكه گاه فقط دريافت مكرر همين پيامك هاي تبليغاتي و 
خدماتي موجب آزار و اذيت صاحبان تلفن هاي همراه مي شود و اگر قرار باشد 
خدمتي هم در ازاي اين پيامك دريافت نش��ود نارضايتي مردم بيشتر خواهد 
ش��د. در اين ميان نبايد از اين مسئله غافل ش��د كه عمل نكردن اپراتورها به 
وعده هايي كه مي دهند نه فقط مردم را نسبت به آنها بي اعتماد مي كند، بلكه 
در كل عملكرد آنها را هم زير س��ؤال مي برد. پس ش��ايد بهتر باشد مسئوالن 
اي��ن اپراتورها يا به طور كل ارائه خدمات رايگان به دارندگان تلفن همراه را از 
فهرست برنامه هاي خود خارج كنند يا اگر قرار است خدمتي ارائه دهند دقت 
الزم و نظارت بر اجراي اين خدمات را هم مدنظر داشته باشند تا دست كم به 

بي اعتمادي در جامعه دامن نزنند.
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7- سكسكه- طعم- نمونه كاال

8- گش��اده- دچار توهم اس��ت- 
قلب شاعران

9- يك��ي از مراس��م ش��يعيان به 
هن��گام ع��زاداري اي��ام مح��رم- 
مي خزد و گاهي مي گزد- ويتامين 

معروف
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مي نشس��تند ت��ا در امان باش��ند- 
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امير- نسبت دو زن يك مرد به هم
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مهتر قوم- بله آلماني

14- عمود روي ساختمان- ايوانش 
آئينه عبرت شاعر شد

15- تقابل- از سبزي هاي خوردني
 عمودي:

1- باتجرب��ه- بيم��اري ك��ه قادر به 
حركت نباشد

2- تهمت- پايتخت كشور 
گينه

الس��تيكي-  مرتج��ع   -3
آواز-  خ��وش  پرن��ده اي 
نشس��ت، انجم��ن- حرف 

ندا
4- م��اه پرت��اب كردني!- 
باردار-  ذره  وط��ن-  مادر 

بلند، واضح
5- اله��ه زيبايي- س��خن 
بيه��وده- گلي درش��ت و 

پربرگ
ش��طرنج-  بازن��ده   -6
چش��م چران- از سازهاي 

موسيقي

7- سالن- متراكم- نت آخر
8- ريخت، قيافه- واقع بين- جهت

9- شهر توت- مهماني براي عروس 
و داماد- مراقبت و پرستاري

خاكسترنش��ين-  قمارب��از   -10
كوچكترين ذره- رود مصر

11- پايه- شالوده- سنگ انداز
12- گروه ورزش��ي- شهر بي قانون- 

امتحان- نوعي تن پوش
زه��ره-  س��ياره  آرام-  رود   -13

خونبها- طمع
14- خزنده خانگي- كليد خودرو

15- پ��س از س��امانيان ب��ر اي��ران 
حكومت كردند- حجم لوله اي

 افقي:
1- اساسي- نام كوهي در شهرستان 

آبدانان استان ايالم
2- نوعي زيرانداز- يكي از بزرگترين 
شهرك هاي خاورميانه كه در غرب 
و ش��مال غرب تهران ق��رار گرفته 

است
3- رازيان��ه- متراكم- خواب عرب- 

به اندازه
4- گياه سرش��وي- جمله قرآني- 

رود لهستان- ثروتمند
5- فهميده، دانا- درشت و بدقواره 

و چاق- يكي از غالت
6- ارغنون- اسباب منزل- فرخنده

7- خم بزرگ- خاك نرم- وكالت
8- عدد ورزشي- از كاخ هاي تخت 

جمشيد- الهه خورشيد
9- دانش��مند ژاپن��ي و عضو مهم 
آزمايشگاه زيست شناسي دريايي 
ماساچوس��ت   Hole Woods
امريكا و برنده جايزه نوبل شيمي، 
در س��ال 2008- درد و س��ختي- 

رمق
10- اختياري- بي درنگ- ناگهاني
مكان ه��ا-  فري��اد ش��ادي-   -11

قدرت
محاس��ن-  روغ��ن-  ظ��رف   -12

سپس- جامه حمام
13- چيز- گردش گروهي- نوعي 

ساز- تصديق روسي
14- خلبان- بازيگر تماشاخانه

15- تابلويي از اگوس��ت رنوار- به 
پايان رسيده
 عمودي:

1- نخس��تين رمان آراويند آديگا 
اس��تراليايي  هن��دي/  نويس��نده 
اس��تان  ش��هرهاي  از   -)2008(

تهران
2- عدد دو رقمي- پايتخت كنيا

نف��س  تزوي��ر-  مس��اوي-   -3
برانگيزاننده بدي- سعي

4- كالم پرس��ش- م��وت- كت��اب 
مقدس هندوان- گلخن

5- فهمي��ده- عزيز- ش��يوه كار يا 
رفتار

انب��ار-  س��ركرده-  ب��زرگ،   -6
خبرگزاري كشورمان

قورباغ��ه  فراغ��ت-  پنداره��ا-   -7
درختي

8- مغ��ازه كوچولو- مادر كوروش- 
درخت مخروطي

9- تير پيكاندار- آبفشان 
مصنوعي- پشت سر هم

نوع��ي ش��ترمرغ-   -10
نانجيب- ستايش

وس��طي-  آت��ش-   -11
ظرف مركب

12- مطيع- پسر عرب- 
سمت و سو- ستون

13- جشنواره بين المللي 
فيلم- داداش- جنبيدن- 

لنگه بار
14- سوداگر- غم

فنالن��د-  مرك��ز   -15
هيدروگرافي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4836حل جدول عادی شماره 4836

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4837

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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HARD

جت لــگ یا خســتگی پــرواز یک 
عارضه موقتی است که در اثر سفر 
هوایی به مناطقی که از نظر زمانی 
با هــم اختاف زیــاد دارند، اتفاق 
میافتــد. در واقع جت لــگ در اثر 
اختال در ریتم شبانه روزی و بهم 
خوردگی ساعت بدن بروز می کند. 
طی مسافرت های طوالنی، ترشح 
هورمون ماتونیــن که در تنظیم 
ریتم هــای شــبانه روزی دخیــل 
اســت، کاهــش یافتــه و موجــب 
اختال در ساعت خواب و بیداری 

فرد می شود.
عــاوه بــر خســتگی و بیخوابــی 
کــه از عائــم شــایع جــت لــگ 
یبوســت،  اضطــراب،  هســتند، 
اســهال، سردرگمی، کم آبی بدن، 
ســردرد، تحریک پذیــری، تهوع، 
سوءهاضمه، کاهش تمرکز، تعریق 
و سرگیجه نیز ممکن است در فرد 
مبتا ظاهر شــود. ممکن اســت 
کــودکان هــم مانند بزرگســاالن 
دچار مشکات مربوط به جت لگ 

شوند.
 

بــرای  کلــی  بــه طــور 
لــگ  جــت  تشــخیص 

نیــازی بــه ارزیابی هــای پزشــکی 
نیست. رفع عائم جت لگ بستگی 
به تعداد مناطق زمانی طی شــده 

دارد. 
به عنوان مثال اگر از شش منطقه 
زمانــی عبور کرده باشــید، ســه تا 
۵ روز طــول می کشــد تــا بــدن با 
منطقه زمانی جدیــد تطبیق پیدا 
کنــد. بــا این حال اگــر عائم این 
عارضه شــدید باشد و پس از چند 
روز از بین نرود، مراجعه به پزشک 

ضروری است.
راه های زیادی جهت پیشگیری و 

درمان جت لگ وجود دارد. 
بهتریــن اقدام برای پیشــگیری از 
جت لگ، خواب کافی قبل از سفر 

است.
•

نوشیدنی های کافئین دار را قبل، 
حیــن پــرواز، و بعــد از آن به هیچ 
وجه ننوشــید. کافئیــن باعث کم 
آبی بدن شــده و برنامــه خواب را 

مختل می کند. 

بر  عــاوه 
این، کافئین اضطراب در طی 

سفر را شدیدتر می کند. 
 •

بــه جــای کافئیــن تــا می توانید، 
آب بنوشــید. نوشــیدن آب باعث 
می شود ســریع تر با منطقه زمانی 

جدید سازگار شوید.
• 

در حین پرواز تحرک داشته باشید 
و ورزش های کششی انجام دهید. 
حتی در حالت نشسته، پاهای خود 
را تکان دهید. زانوها را خم کنید، 

بایستید و دوباره بنشینید. 
برویــد.  راه  ســاعت،  یــک  هــر 
قرص هــای خــواب آور را بــه هیچ 

وجه مصرف نکنید.
 •

اگر هنگام روز به مقصد می رسید، 
میزان خواب خود را در طول پرواز 
افزایــش دهیــد. اگر شــب هنگام 
بــه مقصد می رســید، از خواب در 
هواپیما چشم پوشی کنید تا هنگام 

بــه  رســیدن 
به  بتوان  مقصد 
خوبی استراحت 

نمود.
• 

حیــن  و  قبــل 
پرواز به هیچ وجه 

سراغ نوشیدنی های الکلی نروید.
• 

در طی پرواز کفش و یا لباس راحت 
بپوشید.

• 
هــر چــه زودتر بــا وضعیت محلی 
مقصــدی کــه انتخــاب کرده اید، 
سازگار شوید. اگر به وقت محلی، 
ظهر بــه مقصد رســیده اید، ناهار 
بخورید نه صبحانــه. اگر ۶ بعد از 
ظهر بــه مقصد می رســید، وعده 

شام را انتخاب کنید نه ناهار. 
اگــر همیشــه ســاعت ۱۱ شــب 
می خوابیــد، هنــگام رســیدن به 

مقصد نیز این ساعت را برای خواب 
انتخاب کنید. تا می توانید تحرک 
داشــته باشــید. تحــرک و ورزش 
باعث افزایش ترشح اندورفین شده 
و ریتم شبانه روزی بدن را سریع تر 
تنظیم می کنــد. در طــول روز در 
معرض نور خورشــید قرار بگیرید. 
نور خورشــید باعث کاهش تولید 
ماتونین در طول روز خواهد شد 
و به این ترتیب روند تنظیم مجدد 

ساعت بدن شما آغاز می گردد.
• 

هنگام شــب، دمای اتــاق خود را 
بیــن ۶۲ تــا ۶۵ درجــه فارنهایــت 

تنظیم کنید تا سریع تر بخوابید.

 •
بهترین راه برای درمان جت لگ، 
پیشــگیری از آن است. پس هیچ 
داروی خاصــی بــرای از بین بردن 
عائــم ایــن عارضه وجود نــدارد. 
فقــط قرصهــای خــواب آور بدون 
نســخه )OTC( ممکن اســت به 
شما در تنظیم مجدد ساعت بدن 
کمک کند. سعی کنید در صورت 
امکان از آنها استفاده نکنید، اما اگر 
پزشک شما داروی خواب را تجویز 
کرده اســت، دو تا سه شب آنها را 

مصرف کنید.  
)دویچه وله(

عالئم جت لگ یا خستگی 

پرواز را چطور کاهش دهیم؟



28 28PAIVAND: Vol. 25  no.1436 SEP. 01, 2019             since 1993   www.paivand.ca سال 25 شماره   1436 10  شهریور 1398 

خنستین  ملت سکوالر خاورمیانه!...   << ادامه از صفحه: 11

For more details on any aspect of 
immigration, please do not hesitate 
to contact my office. You can 
speak to me in English, French, 
Farsi and Italian.  As my mother 
would always say, keep safe, stay 
healthy and make sure laughter is 
in your everyday life.
_________
Immigration 
Michael Monfared
Regulated Canadian 
Immigration Consultant
www.michaelmonfared.com

Immigration_Michael_Monfared
immigrationmichaelmonfared

t.me/immigration_michael_monfared

  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را به ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca

Claim for reimbursement of applications 
submitted under the Quebec Regular 

Skilled Worker Program (RSWP)
Before August 2, 2018 - An 
Act to increase Québec’s 
socio-economic prosperity 
and adequately meet labour 
market needs through 
successful immigrant inte-
gration
Have you received a letter 
of eligibility for reimburse-
ment of your application?
This form allows you to 
submit a claim for re-
imbursement of the fees 
payable for an application 
submitted under the Regu-
lar Skilled Worker Program 
(RSWP) before August 2, 
2018 and covered by the 
Act to increase Québec's 
socio-economic prosperity 
and adequately meet labour 
market need through suc-
cessful immigrant integra-
tion, which was approved 
on June 16, 2019.
Under this Act, your 
application for a Québec 
selection certificate is 
terminated because, on the 
basis that on the date of as-
sent to the Act, a selection, 
refusal or rejection decision 
had not been made. 
The Ministère is currently 
in the process of refunding 
the fees paid when these 

applications were submit-
ted, in accordance with 
section 28 of the Act.
• Access the online refund 
form
• Attach the required doc-
uments 
The refund will be made by 
bank transfer according to 
the information you have 
provided in the form.
The Ministère will pro-
cess the refund as soon 
as possible; however, the 
delays also depend on your 
financial institution.
The Ministère wishes to 
build on its new immi-
gration application man-
agement system based on 
the declaration of interest, 
which allows it to invite 
as a priority those who 
best meet the needs of the 
Québec labour market to 
submit a permanent selec-
tion application.
The new immigration 
application management 
system based on the dec-
laration of interest offers 
more flexibility to meet the 
needs of Québec's labour 
market, in particular by 
adjusting the invitation 
criteria to Québec's current 

and evolving needs.

With its new system, the 
Ministère also aims to 
reduce application-to-ap-
proval times in order to 
accelerate the arrival of 
selected persons in Québec.
The Act terminated all ap-
plications submitted under 
the Regular Skilled Worker 
Program (RSWP) before 
August 2, 2018, for which 
no selection, refusal or 
rejection decision had been 
made as of June 16, 2019.
The Ministère will refund 
the fees it collected when 
the application for a Qué-
bec Selection Certificate 
was submitted.
The Ministère will only 

refund the fees it collected 
when the application for a 
Québec Selection Certifi-
cate was submitted.
No, the Ministère will only 
refund the fees it collected 
when the application for a 
Québec Selection Certifi-
cate was submitted.
You must attach a photo-
copy of the identity page of 
your passport to the form. 
If your bank is located in 
Canada, you must also 
provide a specimen cheque.
You can request a refund 
now, using the online form 
to which you can attach the 
required documents.
The refund will be made by 

secure bank transfer 
according to the 
information you 
have provided us in 
the form.
The moment we 
begin processing 
your request, if a 
document is missing 
or non-compliant, 
we will send you a 
notification with a 
link that will allow 
you to add the miss-
ing or compliant 
document.
If you want a repre-
sentative or lawyer 
to act on your be-
half for your claim, 
you must provide a 
new representation 
agreement; howev-
er, the refund will 
be sent directly to 
you.
It is not possible to 
use another person's 
bank account. 
The Act terminates 
applications sub-

mitted under the Regular 
Skilled Worker Program 
before August 2, 2018, for 
which no selection, refusal 
or rejection decision had 
been made on June 16, 
2019.
The provision does not af-
fect the Québec Experience 
Program. It applies only to 
applications that were sub-
mitted under the Regular 
Skilled Worker Program 
before August 2, 2018, and 
for which no decision had 
been rendered on June 16, 
2019.
If you are invited to apply 
under the Act, you will not 
have to pay the fee again 

when you apply, unless you 
wish to add a family mem-
ber who was not included 
in your original application.
This way, you do not have 
to request a refund, as you 
will not be required to pay 
the fee for your new selec-
tion request.
You are able to do so by 
submitting a declaration of 
interest on the new Arrima 
platform.
Going forward, the 
Ministère will use its new 
system to invite to apply 
for permanent selection on 
a priority basis, those who 
best meet the needs of the 
Québec labour market. 
Fill out a declaration of 
interest form and enter the 
requested information. It 
takes an average of 60 min-
utes to complete the online 
form. If necessary, consult 
the tutorial section of the 
Arrima page for more 
details on each section of 
the form.
The new Arrima platform 
now allows a better match 
between the profile of 
foreign nationals and the 
needs of the Québec labour 
market. For example, if 
your profile matches labour 
requirements, you may be 
invited to submit a perma-
nent selection request.
From Quebec immigration 
For more details on any as-
pect of immigration, please 
do not hesitate to contact 
my office. You can speak 
to me in English, French, 
Farsi and Italian. 
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

چنــد جنبــش بــزرگ فکــری و 
و  روشــنگری  دوران  از  سیاســی 
ســپس مدرنیســم طــی دو قــرن 
در تکاپــو بــوده اســت. در این راه 
در بستر شــکل گیری و گسترش 
شهرنشــینی، متفکران سکوالر و 
نیز نواندیشــان دینی دوشــادوش 

هم تاش کرده اند.
بــرای انطبــاق دیــن مســیحیت 
ســکوالر،  جوامــع  نیازهــای  بــا 
بازتفســیرگران و نواندیشان دینی 
نیــز در رهیافــت روزآمــد خــود و 
برای ســامت دیــن و جامعه، به 
لزوم برقراری سکوالریزم رسیدند. 
گوناگــون  شــواهد  همچنیــن، 
نشــان می دهند که تدوین نظری 
ســکوالریزم در زمانی کــه دین در 
ســاختار حکومتــی جوامــع غرب 
چیرگــی داشــته، جز با مشــارکت 
مســتقیم متفکران دیندار جامعه 
کــه خیر و صاح و دوام خود دین 
را در تفکیــک نهــاد دیــن از نهاد 
حکومــت می دانســتند، ممکــن 
نشــده اســت. می توان درک کرد 
که چگونه شخصیت ها، گروه های 
وســیع مردم دینــدار و نمایندگان 
دینــی و اجتماعی آن ها که ســهم 
مهمــی در توافــق و ارادۀ جمعــی 
جهــت سکوالریزاســیون جوامــع 
خــود داشــته اند، با این دســته از 
متفکران ارتباط بیشــتری گرفته، 

استدالل های آن ها را پذیرفته اند. 
بعبــارت دیگــر راه همه کشــورها 
در رســیدن به سکوالریسم، کم و 
بیش پرســش گری و چالش های 
فکری فاسفه و متفکران بر سر راه 
سیطره دینی بوده است که دین را 
ناگزیر به حفظ هسته ای از فرهنگ 
دینــی بر پایه عفو، مروت و انصاف 
کــرده و نقش آنــرا همچون امری 
»قدســیانی« محدود کرده است. 
در این مسیر دین ساالران مسیحی 
کم سنگ اندازی نکرده اند. پذیرش 
فردیت انسانی و خردگرایی وگردن 
نهادن به اســتقال دنیــا از تعالی 
آخرت در همه جا حاصل مبارزه ای 
طوالنــی اعم از فکری، اجتماعی و 

فرهنگی بوده است.
دین در جوامع چند صدایی امروز

باید در نظر داشــت کــه در جوامع 
امروزی برخاف پیش بینی کسانی 
نظیــر مارکــس، دیــن نه تنهــا از 
بین نرفته بلکه هم در کشــورهای 
غربــی در جوامــع کثــرت گــرا و 
چند صدایی بــه حیات خود ادامه 
می دهد و حتی در کشورهای سابقا 
»سوسیالیستی« بازگشتی بسیار 
گســترده تر و ارتدکس گونه داشته 
اســت. از این نظر برخی متفکران 
نظیر ماکس وبر بر نقش و کارکرد 
دین از منظر جامعه شناسانه تاکید 
می ورزند. او معتقد است که: »خود 

دین به طور نســبی عقانی است. 
در عین حــال، دین خود می تواند 
سرچشمه ای برای رشد عقانیت  
باشــد و یکــی از سرچشــمه های 
عقانیــت در جوامع غربی عبارت 
اســت از تغییرات فرهنگی ویژه ای 
کــه اخــاق پروتســتان آن را بــه 
ارمغــان آورده اســت؛ اخاقی که 
اعتقــاد بــه اصالــت فرد، ســخت  
کوشــی، رفتار عقانی و اعتماد به 
نفس را مورد تاکید قرار می دهد.«

آلکســی توکویل یکی از بزرگترین 
اندیشــه پردازان دمکراسی معاصر 
نیز همیشــه خود را با این ســوال 
مواجه می دیــد که چگونه می توان 
میــان هــواداران دیــن و مدافعان 
دموکراســی آشــتی ایجــاد کــرد. 
توکویل در سفرش به آمریکا شاهد 
این واقعیت بــود که هیچ گروهی 
در آمریــکا نــه به طــور علنــی و نه 
به شکل غیرعلنی در برابر کلیسای 
کاتولیــک قــرار نگرفتــه اســت و 
کلیسای کاتولیک را دشمن آزادی 
و دموکراســی تلقی نمی  کند. او به 
این نتیجه رســید کــه گویی روح 
دیــن داری و آزادی در آمریــکا بــا 
یک دیگر درآمیخته اســت. مساله 
اساسی این است که هر چه جامعه 
عقایی تر و ســکوالر تر می شــود، 
نگاه آن به دین سیال تر و تکثرگرا تر 
می شــود. امروزه جامعه شناســی 

دینی بیــش از ۳۱ تعریــف از دین 
در جوامــع غربی پیش می کشــد. 
بنابراین در نگاه به دین و نقش های 
متفاوت آن بدون انکه مزاحمتی در 
زندگی این جهان داشته باشد، باید 
به عنوان یــک موضوع اجتماعی و 
یکی از نهاد های ریشــه دار جوامع 

سکوالر امروزی نگریست.
اما به هر حال باید در نظر داشــت 
که تمدن اسامی فاقد یک بینش 
فلسفی بوده است و نظریه شناخت، 
فلســفه حــق و نیــز موجودیــت 
مستقل فرد انسانی در آن اهمیتی 
نداشــته و بیشتر یک تمدن فقه و 
حقوق اســت، راه ما در این مسیر 
بــه مراتــب دشــوار تر و پیچیده تر 
است. بویژه اینکه در حوزه اندیشه 
دینی ایران و بخش ســنتی جامعه 
در سراســر دو قــرن اخیــر تا قبل 
از انقــاب ایــران، تحــول فکــری 
قابــل توجهی روی نداد. فلســفه، 
عرفان سنتی در فقه شیعه به روال 
گذشته به حیات خود ادامه دادند 
و حکمت الهی، تشیع و فقه سنتی 
که جایگاه مهمی در فرهنگ و تفکر 

ایران داشتند، تکان درخوری برای 
امروزی شدن از خود نشان ندادند. 
مراکز آموزشی در سطوح گوناگون 
اعــم از آموزش عالــی و حوزه های 
علمیــه و محافل دینی و مســاجد 
تحول فکری و فلســفی مهمی در 
درونمایــه و محتــوی خود تا چند 
دهه اخیر نشــان ندادنــد. اما با به 
قدرت رسیدن روحانیون و بخش 
ســنتی جامعــه، »آب در خوابگــه 

مورچگان افتد«.
نخستین جرقه های ایرانی

جرقه های سکوالریســم نخستین 
بار در سراسر خاورمیانه و نیز قاره 
آســیا، در نهضــت مشــروطه بود 
که آســمان تاریک ایران را روشنی 
بخشید. خواســت آزادی و عدالت 
عرفــی و آرزوهای ملــی قبا هیچ 
گاه در تاریخ ایران ســابقه نداشت. 
بنابراین می توان گفت که انقاب 
واقــع محصــول  در  مشــروطیت 
تحوالتــی بــود کــه دســتیابی به 
تجدد و عرفی گرایی را از حکومت 
قانــون و اصاحات اداری آغاز کرد 
و ســپس تشــکیل حکومــت ملی 

و تحــول فکــری و اشــاعه علــوم 
جدیــد و فرهنگ و ادبیــات تازه را 
در دســتور جامعه ایرانی قرار داد. 
بنابراین مدرنیته ایرانی   گسست 
از ســنت بود و نگرش تازه به آدم و 
عالم برپایه چهار مولفه خردگرایی، 
عرفــی گرایی، انســانگرایی و علم 
باوری را پی ریخــت و از اینرو این 
نخستین انقاب دموکراتیک آسیا 
هنوز هم زنده ترین مرجع اندیشه و 
ذهنیت دموکراتیک در ایران است.
در  ایرانــی  روشــنگر  ســرآمدان 
ایــن دوره عبارتنــد از آخونــدزاده 
)۱۸۷۸_۱۸۱۲(، میرزا ملکم خان 
آقاخــان  میــرزا   ،)۱۸۳۳_۱۹۰۸(
کرمانــی)۱۸۹۶_۱۸۳۶( و دیگران 
به اشکال گوناگون با تفکر غرب و 
سرآمدان دوران روشنگری در اروپا 
آشــنایی یافته و شــیفته این افکار 
شــده بودنــد. در ایران نیــز مانند 
بسیاری از کشــورهای اروپایی نه 
فقط روشــنفکران بلکه بحشــی از 
باورمندان دینی نیز به این نتیجه 

گیری رسیده بودند که کشور 
داری نباید با دینداری یکی 
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شــود. حتــی از حوزه های 
علمیــه برخــی از ســرآمدان 
فقهــای آن روزگار ماننــد آخونــد 
خراســانی و عامه نائینــی به این 
نتیجه رسیده بودند که در عصری 
کــه همه چیز زیر و زبر می شــود و 
در طوفان ترقی و تغییر که از غرب 
می آید، پایه های حکومت را باید بر 
اســاس رای و مشــورت بنا کرد و 
چنین حکومتی مورد تایید شــرع 
اســت هر چند منبعث از شریعت 
نیست. شیخ عبدالله مازندرانی از 
مراجع نجف در ضرورِت حکومت 
»اکنــون  می گفــت:  مشــروطه 
کــه صاحب شــریعت، امــام زمان 
شــریعت  اجــرای  و  ناپیداســت 
نمی  شود و خواه نا خواه حکام جور 
چیره گردیده اند، باری بهتر است 

برای جلوگیری از ستم گری ایشان 
قانونــی در میــان باشــد و عقانی 
است مجلسی برپا کرده تا در کارها 

شور کند.«
امتیاز روشنگران ایرانی در این بود 
که کوشــش می کردنــد موازنه ای 
میان الهام از افکار و تحوالت غرب 
و نیازهــا و راه حلهای ملی و ایرانی 
بیابند. بعبــارت دیگر الگوی نظام 
سیاســی و اجتماعی آنهــا از غرب 
برگرفته شده بود ولی آنرا با قریحه و 
طبع و نیاز ایرانی ترکیب می کردند. 
در ســال ۱۹۰۶ )۱۲۸۵( پــس از 
امضــای قانون اساســی، نخبگان 
ایرانی از اینکه کشورشــان در زمره 
کشورهایی قرار گرفته که »ملت« 
منبع اصلی »دولت« است به خود 
می بالیدنــد. قانون اساســی که بر 

اصل »قوای مملکت ناشی از ملت 
است« استوار بود و ایده هایی چون 
آزادی، دمکراسی و تفکیک سه قوا 
از یکدیگــر، محدود کــردن قدرت 
شاه و انجمنهای ایالتی و والیتی، 

جزو اصول آن بود.
بــا وجود تجربه مهم مشــروطیت 
چنانکــه احمــد کســروی )۸ مهر 
اســفند   ۲۰  - تبریــز  در   ۱۲۶۹
۱۳۲۴ در تهــران(، کــه نیاکانش 
همــه روحانی و پیش نمــاز بودند. 
خــودش نیز مدتی لبــاس روحانی 
بر تــن داشــت، به عنــوان یکی از 
مراجــع اصلــی پژوهــش دربــارۀ 
جنبش مشــروطیت و بنیان گذار 
جنبشــی سیاســی-اجتماعی بــا 
هدف ســاختن یک »هویت ایرانِی 
سکوالر « در جامعۀ ایران، موسوم 

به جنبش »پاک دینی« پیش بینی 
کرده بود:

»مــا یــک حکومــت بــه آخوندها 
قــدرت  بایــد  یعنــی  بدهکاریــم. 
سیاسی به دست روحانیون بیفتند 
تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر 
خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی 

برکند.«
بــه  دیــن  ورود  احمــد کســروی 
کشاکش های سیاسی را هم برای 
جامعه خطرناک می بیند، هم برای 
خود دین. او می نویسد: »تمسک 
به اسام در کشا کش های سیاسی 
جز توهین به آن دین نیســت و به 
هیچ نتیجۀ ســودمندی از این راه 
امیــدوار نتوان بود.«)سرنوشــت 

ایران چه خواهد بود، ص ۱۱(
برزگترین شانس ایران در پرهیز از 

پیش بینی احمد کســروی، ظهور 
دکتر بختیــار در ماههــای قبل از 
انقاب اســامی در سیاست ایران 
بود. او در پی سقط جنین انقاب 
اســامی و طــرح ایــده تفاهــم و 
سازش تاریخی بر اساس دمکراسی 
و سکوالریســم بــود. امــا چنانکه 
می دانیم، ایرانیان که اکثریت آنها 
حتــی در دوران وقــوع انقاب نیز 
به معنای سیاســی آن »مذهبی« 
نبودنــد، نــه از روی قانونمنــدی 
یــا باور به حکومت دینــی، بلکه از 
روی یک »خطای ملی« به تله ای 
افتادند که اکنون ۴۰ ســال اســت 
بــرای بیــرون آمــدن از آن تــاش 

می کنند.
تجربــه این چهل ســال بروشــنی 
نشــان می دهد کــه مردم ایــران با 

همه ســختی ها با اســتفاده از هر 
فرصت حکومــت دینــی را گام به 
گام به عقب می رانند. نهادی شدن 
ارزشهای سکوالر در زندگی روزمره 
مردم گرچه برای هم حکومت و هم 
جامعه بسیار پرهزینه است و انرژی 
زیادی از هر دو ســوی این چالش 
می گیــرد، اما ارزشــهای ســکوالر 
در سراســر کشــور در ذهن و رفتار 
اکثریت شــهری، دیگر بازگشــت 
ناپذیر شده اند و جوانه های آن دیر 
یا زود به ثمر خواهد نشست. چون 
جامعه چند میلیونی و چند صدایی 
ســکوالر ایران در یک فرد یا حزب 
یا تشــکل ویژه نمایندگی نمی شود 
که با ســرکوب قابل تار و مار کردن 

باشد.
بخش پایانی در شماره آینده

زنده یاد خامن منصوره مجیدی
یک سال گذشت... 

... چقدر زیباست این زندگی با تمام تجربیات 
تلخش؛  اگر  دوست و یارانی همراه و باوفا 

در کنار خود داشته باشی...
--------------

یک سال از پرواز نابهنگـــام 
خانم منصوره مجیدی گذشت.

زن، مادر و دوستی وفادار... 
دوستان و یارانش، 

به همین مناسبت شب چهارشنبه 21 آگوست 
گرد هم آمدندو یاد و خاطرات آن عزیز را زنده  کردند. 

دوست دیرین آن مرحوم، خانم ملیحه انصاری، عهده دار 
شب یادبود بود. برای ملیحه عزیز و دوستان آن زنده یاد 

آرزوی سالمتی و بهزیستن دارم. 
امیدوارم سایه پرسخاوت 
این دوستان خوب و باوفا 

همواره گسترده باشد...

زهره منافیان     

یادبود...
کاهش ۲۸۶ دالری اقساط ماهانه وام مسکن 

خانه اولی ها با کمک مالی دولت
مــداد: انتشــار جزئیات بیشــتر 
دربــاره خبــر اختصــاص بودجه 
فدرال بــرای کمک مالــی دولت 
کانادا به »خانه  اولی ها«، نشــان 
می دهــد که ایــن بودجــه ۲۵/۱ 
میلیارد دالری باعث می شــود تا 
قســط خانــه واجدین شــرایط تا 
۲۸۶ دالر در ماه کاهش پیدا کند.

ژان ایــو، وزیــر خانــواده، کودک 
و توســعه اجتماعــی در گفتگو با 
خبرنگار فینانشیال پســت تاکید 
کرده خانواده هایی با درآمد کمتر 

از ۱۲۰ هزار دالر در سال 
که مایل به خرید خانه  ای 
بــرای مثــال ۵۰۰ هــزار 
دالری باشند، با دریافت 
دولــت  مالــی  کمــک 
اینکــه  بــدون  فــدرال، 

نیازی بــه افزایــش پیش پرداخت 
اولیه خود داشــته باشند، تا ۲۸۶ 
دالر در ماه قسط ماهیانه کمتری 

پرداخت خواهند کرد.
این طــرح که از دوم ســپتامبر به 
مدت سه ســال عملیاتی می شود 
بخشی از »استراتژی ملی مسکِن« 
کاناداســت که به منظور کمک به 
طبقه کم درآمد و متوســط جامعه 

طراحی شده است.
طی سال های اخیر که کانادا شاهد 
افزایش بی ســابقه قیمت مسکن 
در بعضی از شهرهای بزرگ نظیر 
تورنتــو، ونکوور و حتــی مونترال 
بــوده، بســیاری از کانادایی هــای 
طبقه متوســط که ســال ها برای 
خرید خانه برنامه ریزی و پس انداز 
کرده بودنــد، آرزوی خود را نقش 

بــر آب یافتنــد؛ چراکــه 
مبلــغ پیش پرداخت آنها 
جوابگــوی  دیگــر  حــاال 
قیمت های ســر به فلک 
کشــیده خانه در کانادا را 
نمی دهــد. دولــت با این 
کمک مالی در نظر دارد به این قشر 
از جامعــه کمک کند تا بتوانند به 

آرزوی خانه دار شدن خود برسند.
در ایــن طــرح که احتمــاال باعث 
خانه دار شــدن بیش از یکصدهزار 
کانادایی خواهد شد، دولت کانادا 
بــا خریــدار خانــه که قصــد خرید 
نخســتین خانه کانادایــی خود را 
دارد، شریک می شود. اگر موضوع 
معامله یــک خانه قدیمی باشــد، 
دولت تا ۵ درصد شــریک می شود 
ولــی اگر قــرار بر خرید یــک خانه 
نوســاز باشد، سهم شراکت دولت 

به ۱۰ درصد می رسد.
نــادر خاکســار، مشــاور امــاک 
مونترالی می گوید کســانی که این 
کمک دولتــی را دریافت می کنند 
بایــد توجــه کننــد که ایــن کمک 

باعــوض نیســت. یعنــی اینکــه 
خریدار باید ســهم دولت را  پس از 
۲۵ سال پس دهد. اما حتی اگر در 
فاصله این ۲۵ سال، خریدار به هر 
دلیلی قصد کند خانه را بفروشــد،  
قبل از دریافت پول،  دولت ســهم 
خودش را برمی دارد و سهم دولت 
همیشــه بر مبنای ارزش خانه در 

همان موقع محاسبه می شود.
نــادر خاکســار همچنیــن تاکید 
عــادی  حالــت  در  می کنــد کــه 
نمی توان خانه ای را که با این روش 
می خریــد، اجــاره دهیــد هرچند 

استثنائاتی هم وجود دارد.
ایــن برنامــه شــامل شــهروندان 
کانادایــی، دارندگان حــق اقامت 
دائم و کسانی می شود که در کانادا 
اجازه کار  دارند. دریافت این کمک 
دولتــی امــکان دارد هزینه هــای 
جانبــی مثل تنظیــم قراردادهای 

جانبی به همراه داشته باشد.
وام  مشــاور  امیریگانــه،  پانتــه آ 
مســکن بانــک RBC در مونترال 
گفــت: پرداخــت و دریافــت پول 

کانادا... 

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

بابت ســهم دولت از طریق یکی از 
سه شرکت دولتی بیمه  وام مسکن 
صــورت می گیرد. مجمــوع پیش 
پرداخت خریــدار و دولــت در این 
شــرایط نمی تواند از ۱۵ درصد کل 
مبلغ خانه بیشــتر شود و بنابراین 
خرید بیمه اقســاط در هر صورت 
الزامــی خواهد بــود. او همچنین 

افزود: کســانی که مایل به دریافت 
این وام هستند ابتدا باید خانه ای را 
انتخاب کنند و بعد از دوم سپتامبر 
کــه ســایت دولت بــاز می شــود، 
ثبت نام کنند و آدرس دقیق ملک 
را وارد کنند. اما موعد تحویل پول 
و ثبت سند خانه نباید زودتر از اول 

نوامبر باشد.

« بــرای کســب اطاعات بیشــتر 
می توانید به وب سایت دولت کانادا 

مراجعه کنید:
https://www.place-
tocallhome.ca/fthbi/
first-time-homebuyer-in-
centive

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق )CIVIL( و شرعی  
  مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال: شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی      |       نشانی:
 210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

تلفن:  1509-366-514       و       514-247-1732
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  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

سالمت...

بیــدار شــدن از خــواب در شــب 
مســئله ای اســت که عدۀ نســبتا 
زیــادی بــا آن دســت وپنجه نــرم 
می کنند. در آمریکا روی ۸۹۳۷ نفر 
تحقیقی دربارۀ کیفیت خواب شان 
صورت گرفــت. طبــق نتایج این 
تحقیقات، چیزی حدود یک سوم 
شــرکت کنندگان حداقل سه شب 
در هفتــه، در میانــۀ خــواب بیدار 
می شــدند و بیــش از ۴۰ درصــد 
ایــن افراد، برای خوابیــدِن دوباره 
بــه مشــکل برمی خوردند. شــاید 
از موهبِت داشــتن خــواب راحت 
شــبانه بهره مند باشــید، امــا اگر 
این طــور نیســت، در ادامــۀ ایــن 

مطلب با ما همراه باشید. 
•

1. بیش از حد گرم، سرد، 
پرسروصدا یا روشن بودن اتاق

»آستانۀ برانگیختگی« اصطاحی 
اســت کــه بــه میــزان ســادگی یا 
دشــوارِی بیدار شــدن ما از خواب 
اشــاره دارد. ایــن آســتانه بــرای 
هرکس بســته بــه مرحلــۀ خواب 
متفاوت خواهد بــود. خوابیدن ۴ 
مرحله دارد و پس از آنکه به خواب 
می رویــم، به مرور بــدن از یکایک 
این مراحــل عبور می کنــد. البته 
بعضی هــا ۳ مرحله برای خواب در 

نظر می گیرند.
مرحلۀ اول خواب به ســبک ترین 

حالت خواب اختصاص دارد. 
در این مرحله، اتفاقی مثل محکم 
بســته شــدِن در یــا افتــادن نــور 
خودروهــای خیابــان روی پنجرۀ 
اتــاق می تواند از خــواب بیدارمان 
کند. عوامل محیطــی دیگر مثل 
بیش از حد گرم یا سرد بودن اتاق 
هم می توانند باعث بیداری مان در 

این مرحله شوند.
در حالت ایدئال، وقتی می خواهیم 
بخوابیــم، اتاق باید کاما تاریک و 

بی سروصدا باشد. 
عامل مهم دیگر دمای اتاق اســت 

که باید متعادل و مناسب باشد. 
بیشــتِر ما امکان به وجــود آوردن 
این شــرایط ایــده ال را نداریم، اما 
کارهایی از دســت مان برمی آید که 
برای داشتن خواب بهتر می توانیم 
انجــام بدهیم. مثــا می توانیم از 
گوش گیــر و چشــم بند اســتفاده 
کنیم یا پنکه ای برای خنک کردن 

اتاق فراهم کنیم.
•

2. اضطراب
اضطــراب عامل مهــم و تأثیرگذار 

دیگری است که باعث بیدار شدن 
از خواب در شب می شود. 

شــدن  دشــوار  یــا  خوابــی  بــی 
به خواب رفتــن یکی از شــایع ترین 
نشانه های اختال اضطراب است. 
پیامدهای این اختال هستند که 
باعث می شوند میانۀ شب از خواب 

بپریم: 
پیامدهایی مثل باال رفتن شــدید 

ضربان قلب یا کابوس دیدن.
دســتۀ دیگری از افراد هســتند که 
گاه به گاه شــب ها حمــات پانیک 
را تجربــه می کننــد. این حمات 
هــم می توانند به ســادگی از خواب 
بیدارمان کنند و خواب شــبانه را 

مختل کنند.
در صــورت تجربۀ چنین مســائلی 
حتمــا بایــد با پزشــک متخصص 
مشــورت کنیــد. او بــا دانــش و 
ریشــۀ  بــه  دارد،  کــه  تجربــه ای 
اضطــراب و حمات یادشــده پی 
خواهد برد و راهکار درمانی مناسب 
را توصیه خواهد کرد. رفتار درمانی 
شناختی )CBT( و استفاده از دارو 
دو راهــکار درمانی معمــول برای 
غلبه بر اضطراب هســتند؛ گاهی 
هم از هر دو روش به طور هم زمان 

استفاده می شود.
مدیتیشن و تکنیک های تنفسی 
هم بــرای کاهش اضطــراب مؤثر 

هستند.
•

3. پر بودن مثانه و اختالل 
شب ادراری

شــب ادراری اختالــی اســت که 
مبتایان به آن، شــب ها دست کم 
یک بار برای استفاده از دست شویی 
بیــدار می شــوند. البتــه بعضی از 
متخصصان بر این باورند که با یک 
بار بیدار شدن، نمی توانیم بگوییم 
کســی مبتا به این اختال است 
و تعداد دفعات باید بیشتر باشند. 
شب ادراری اختال نسبتا شایعی 
اســت. طی یکــی از تحقیقاتی که 
در این بــاره روی ۸۵۶ نفر صورت 
گرفت، مشــخص شــد که از میان 
ایــن افــراد، ۲۳ درصد زنــان و ۲۹ 
درصد مردان مبتا به شب ادراری 

هستند.
مصــرف بیــش از انــدازۀ مایعــات 
پیش از خواب، عفونــت ادراری و 
بیش فعالی مثانه از جمله علل رایج 

شب ادراری هستند. 
دیابــت نوع ۱ و دیابــت نوع ۲ هم 
اگر درمان نشوند ممکن است علل 
دیگــر ایــن اختال باشــند. وقتی 

قند خــون بیشــتر از حالت عادی 
باشد، بدن مایعات موردنیازش را 
از بافت ها بیرون می کشد؛ به دنبال 
آن، احســاس تشــنگی می کنیم و 
بیشتر مایعات مصرف می کنیم که 
به احتمــال زیاد تکــرر ادرار در پی 

دارد.
اگر با کم کردن مصرف مایعات از 
عصر به بعــد، بهبودی در کیفیت 
خواب شــبانه احســاس نکردید و 
باز هم بیدار شــدید، بهتر است با 
پزشک متخصص مشورت کنید و 

علت مسئله را جویا شوید.
•

4. مصرف نوشیدنی الکلی قبل 
از خواب

بــا وجود اینکه مصرف نوشــیدنی 
الکلــی به خواب رفتــن را آســان تر 
می کنــد، نظــم معمــول و حالت 
متعادل خــواب را به هــم می زند. 
نوشــیدنی الکلــی بــه روش هــای 
مختلــف توالــی و تعــادل مراحل 
مختلــف خــواب را کــه پیش تــر 
راجــع به آن گفتیم تحت تأثیر قرار 
می دهــد. مثا باعث می شــود که 
در نیمۀ دوم خواب شبانه، بیشتر 
در همــان مرحلــۀ اول از خــواب 
باقی بمانیم که امکان بیدار شدن 
به واسطۀ عوامل محیطی در آن از 

هر زمانی بیشتر است.
تأثیر الکل بر بدن، بسته به عواملی 
چون ژنتیک، تغذیه، وزن و حجم 
بــدن می توانــد متفــاوت باشــد. 
بــه همین خاطــر، رعایــت کردن 
تعــادل در مصرف آن برای هرکس 
متفــاوت خواهد بــود و به عوامل 
یادشــده بســتگی خواهد داشت. 
اما به طور کلی متخصصان توصیه 
می کنند دســت کم تا ســه ساعت 
قبل از خواب، از مصرف نوشیدنی 
الکلی خودداری شــود. نوشــیدن 
آب و مایعــات دیگر هم تا حدودی 
می توانــد اثر الکل را بر بدن خنثی 

کند.
البته نباید فراموش کرد که مصرف 
ایــن نوشــیدنی ها پیــش از خواب 
احتمال بیدار شدن برای دفع ادرار 

را بیشتر می کند.
•

5. آپنٔه خواب
اگــر شــب ها یک دفعــه از خــواب 
می پریــد و احســاس تنگــی نفس 
می کنیــد، احتماال بــه آپنه خواب 
اختــال  ایــن  شــده اید.  مبتــا 
چگونگی نفس کشیدن به هنگام 
خواب را تحت تأثیر قرار می دهد و 

سبب کند شدن یا به طور کلی بند 
آمدن تنفس می شود.

این اختال چند نوع مختلف دارد 
که در ادامه به طور مختصر به آنها 

اشاره می کنیم:
نوع اول آپنۀ خواب انسدادی 
اســت که در آن عضات گلو 
بیــش از حد شــل می شــوند 
و مجــرای تنفســی را تنــگ 

می کنند. 
ایــن مســئله، ورود  در پــی 
اکســیژن بــه بــدن محــدود 

می شود. 
نوع دیگر، آپنۀ خواب مرکزی 
اســت کــه در آن مغــز امکان 
ســیگنال های  فرســتادن 
عضــات  بــه  را  مناســب 
کنترل کننــدۀ تنفــس پیــدا 

نمی کند. 
نوع آخر هم آپنۀ خواب مختلط 
نــام دارد کــه دارای ویژگی هــای 

ترکیبی از دو نوع یادشده است.
آپنــۀ  اصولــی  تشــخیص  بــرای 
خواب، الزم اســت با دستگاه های 
مخصوص خواب شبانه و چگونگی 
تنفس تحــت نظارت قرار بگیرید. 
شایع ترین روش درمانی آپنۀ خواْب 
اســتفاده از دســتگاه فشار مثبت 
مداوم راه تنفسی )CPAP( است. 
این دستگاه نوعی ماسک است که 
شــب روی صــورت می گذارید و با 
اســتفاده از آن می توانیــد مجرای 

تنفسی تان را باز نگه دارید. 
البته راهکار درمانی بستگی به نظر 
پزشــک متخصص دارد و ممکن 
اســت او روش دیگــری را توصیــه 

کند.
•

6. پرکاری غدٔه تیروئید
غــدۀ تیروئید عملکرد تعــدادی از 

اندام های بدن را کنترل می کند. 
تیروئیــد  پــرکاری  دچــار  وقتــی 
می شــویم، اتفاقــی کــه می افتــد 
ایــن اســت کــه ترشــح هورمون 
تیروکســین بیــش از حد معمول 
می شــود. ترشح زیاد این هورمون 
به مروِرزمــان اثــرات مخربی روی 
بــدن  از  مختلفــی  قســمت های 

می گذارد. 
پــرکاری  رایــج  از جملــه عائــم 
تیروئیــد می تــوان به مشــکل در 
به خواب رفتن، بــاال رفتن ضربان 
قلب، عرق کردن )حتی شب هنگام 
در خواب(، اضطراب، رعشه و … 

اشاره کرد.
پزشــک متخصــص غدد قــادر به 

تشــخیص و درمان ایــن اختال 
خواهــد بــود. برای تشــخیص، از 
بیمــار خــون می گیرنــد و میــزان 
هورمون موجود در خون بررســی 
می شــود. اگر تشــخیص پزشــک 
پــرکاری تیروئیــد بــود، از یکــی از 
راهکارهــای درمانی معمول برای 
برطرف کردن آن اســتفاده خواهد 
کرد. معموال عملکرد غدۀ تیروئید 
را با تجویــز دارو کنترل می کنند. 
در کنــار این داروها ممکن اســت 
بتــا  مســدودکنندۀ  داروهــای  از 
هم اســتفاده شــود که بعضــی از 
نشــانه های پرکاری نظیــر افزایش 
ضربــان قلب را تا حدودی برطرف 

می کنند.
•

7. پرخوری قبل از خواب 
شبانه یا خنوردن غذا تا مدتی 

طوالنی و با شکم گرسنه 
خوابیدن

پرخــوری قبــل از خــواب عامــل 
دیگری است که می تواند بر کیفیت 
خــواب تأثیــر بگــذارد و می توانــد 
تبدیل به علت بیدار شدن از خواب 
در شب بشود. وقتی قبل از خواب 
وعدۀ غذایی سنگینی می خوریم، 
اتفاقی می افتد که آن را با اصطاح 
می شناســیم.  معــده  ریفاکــس 
اســید از معده تا گلــو باال می آید و 
شــب هنگام، احساس سوزش سر 
دل به ســراغ مان می آیــد. اگر هم 
غذایی که قبل از خواب می خوریم 
احســاس جمع شدن گاز در معده 
را بــه وجــود بیاورد، درد ناشــی از 
ایــن احســاس می توانــد از خواب 

بیدارمان کند.
بــه  مربــوط  ســکه  دیگــر  روی 
زمانی اســت که با شــکم گرســنه 
می خوابیــم. این کار هــم به اندازۀ 
پرخوری می تواند بد باشــد. وقتی 
با شکم گرسنه می خوابیم، صدای 
قاروقور آن بلند می شود، در شکم 
احساس گرفتگی می کنیم و اینها 
می توانند از خواب بیدارمان کنند. 
به عاوه، گرسنگی می تواند موجب 
افــت قنــد خــون شــود، به ویــژه 
برای مبتایان به دیابت. گرســنه 
مانــدن به مدتی طوالنــی می تواند 
ســبب بروز اختال هیپوگلیسمی 
شــود که همــان افت شــدید قند 
خــون اســت. این اختــال عاوه 
بــر تأثیرگــذاری بر کیفیــت خواب 
شبانه، عائم دیگری هم دارد که 
از آن جملــه می توان به احســاس 
ضعف بدن، لرز، سرگیجه و منگی 

اشــاره کرد. هرکسی ممکن است 
به هیپوگلیســمی مبتا شود، اما 
احتمال بروز آن در بیماران دیابتی 
بیشــتر است. کسانی که از آن رنج 
می برنــد باید با مشــورت پزشــک 
متخصص برنامه ای برای متعادل 
نگه داشــتن ســطح قند خون در 
نظر بگیرند. این برنامه مدت زمان 
خواب شبانه را هم شامل می شود.

•
8. سندرم پای بی قرار

سندرم پای بیقرار )RLS( اختالی 
است که باعث می شود در قسمت 
انتهایی پاها عائمی مثل خارش، 
درد، کشیدگی و سوزش بروز پیدا 
کنند. کســانی کــه از این اختال 
رنــج می برند، تمایل غیــرارادی و 
شدیدی به تکان دادن پاهای شان 
پیــدا می کنند. عائم ســندرم در 
طــول عصــر و شــب از همیشــه 
می شــوند.  جدی تــر  و  شــدیدتر 
به طــور کلی شــدت گرفتِن عائم 
مربــوط به زمانی اســت که حرکت 
و فعالیت بدن به حداقل می رســد 
و همان طــور که احتمــاال متوجه 
شدید، وقتی می خواهیم بخوابیم 
کمتریــن فعالیت بدنــی را داریم و 
عائم بیــش از هر زمــان دیگری 

آزاردهنده خواهند شد.
هنوز علت اصلی و قطعی ســندرم 
پای بی قرار مشخص نشده است، 
اما محققان احتمال می دهند براثِر 
عوامــل وراثتی باشــد. بعضی هم 
در حــال مطالعــه بــر روی ارتباط 
این سندرم با اختاالت مرتبط با 
ترشح هورمون دوپامین هستند. 
این هورمون نوعــی انتقال دهندۀ 
عصبی است و عضات بدن برای 
داشــتن عملکــرد مناســب به آن 

وابسته هستند.
در بعضــی مــوارد هــم اختاالت 
دیگری نظیر کمبود آهن هســتند 
که زمینه ساز بروز سندرم یادشده 

می شوند.
برای درمان این سندرم از داروهایی 
استفاده می شود که موجب افزایش 
ترشــح هورمون دوپامین در بدن 
می شــوند. داروهای دیگری مثل 
هــم  عضــات  شــل کننده های 
عائم ســندرم را بهبود می دهند. 
راهکارهــای درمانــی خانگــی هم 
برای تخفیف عائم سندرم وجود 
دارد که یکــی از آنها گرفتن دوش 

آِب گرم است.
•

علت بیدار شدن 
از خواب در شب 
8و راه های درمان آن

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
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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 
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
 یكشنبه 15  سپتامبر 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)

چگونه قوانین پوشش خشونت سیستمی را 
تقویت می کنند 

بی اثر کردن قوانین پوشش به نفع همگان است 
Serena (2018-01-24), 
“How dress codes reinforce 
systemic violence”, 
www.antiviolenceproject.org

برگردان: جلوه جواهری 
بیدارزنــی: قوانین پوشــش]۱[ به 
اشــکال متفــاوت،  مســئله آفرین 
ســالن های  مــدارس،  هســتند. 
ورزشی و مشــاغل غالبًا از قوانین 
پوشــش بهــره می گیرند تــا آنچه 
در محیط های خــود »حرفه ای« 
می نامنــد را تقویــت کننــد و یا از 
انحرافــات ناشــی از پوششــی کــه 
ممکن اســت بعضی آن را ُلختی یا 

»نامناسب« بدانند، بکاهند.
ایــن نیت هــا بــه ظاهــر بی ضــرر 
هستند، مقاصدی که می خواهند 
یک محیط کاری سالم برای همه 
کاربــران ایجاد کنند. بــا این حال 
الزم نیست الیه های زیادی از این 
مســئله را کنار بزنید تا به تأثیرات 

ستمگرانه این قوانین پی ببرید.
مثــًا فکر کنید چــه روی می دهد 

وقتی:
]صاحبان[ مشــاغل به کارمندان 
خود می گوینــد لباس »حرفه ای« 

بپوشند.
ورزشــی،  ســالن های  ]مدیــران[ 
کاربران خود را از استفاده از وسایل 

»منحرف کننده« منع می کنند.
]سیاست گذاران[ مدارس از دانش 
آموزان خود انتظار دارند پوششــی 
کــه انتخــاب می کننــد مناســب 
همان جنسی باشد که با آن به دنیا 

آمده اند.
در هر یــک از این مــوارد، نهادی 
که افراد را به پوشــش خاصی وادار 
می کند، در واقع نسبت به مناسب 
بــودن یا نبــودن انواع پوشــش ها 
و رفتارهــا، قضاوت ارزشــی کرده 
است. این نوع قضاوت های ارزشی، 
اغلــب چارچوب های ســرکوبگر و 
تبعیض آمیزی را ایجاد می کنند که 
به منزوی شــدن گروه های خاص 

می انجامد.
قوانین پوشش غالبًا به طور نابرابر 
زن ســتیزانه،  روش هــای  بــه  و 
نژادپرستانه، اســتعمارگرانه و ضد 

تراجنسیتی اعمال می شوند.
مــدارس و ســالن های بدنســازی 
برای دفاع از قوانین پوشش خود، 
اغلب استدالِل »منحرف کننده« 
را بــه کار می برند. آن ها به کاربران 

خــود  کاری  محیط هــای 
می گوینــد بــه چــه نحوی 
لباس بپوشــند تــا موجب 
دیگــر  کاربــران  انحــراف 
نشــوند. در بــه کار بــردن 
این اســتدالل، معمواًل به 
کســانی کــه هویــت زنانه 
دارنــد می گوینــد »خــود 
باعــث  بپوشــانید کــه  را 
انحــراف جماعــت مردانه 
نشــوید«. مثًا مدارســی 
از  را  دانش آمــوزان  کــه 
)پــرام(  رقــص  مجلــس 
خودشان به خاطر پوشش 
بیــرون  »تحریک آمیــز« 

کاری  و محیط هــای  می اندازنــد 
کــه تراجنســیتی ها و کســانی که 
خارج از دوگانه ی جنســیت )مرد 
و زن(]۲[ هویت یافته اند را مجبور 
بــه پوشــیدن لبــاس »زنانــه« یا 
»مردانــه« می کننــد. گویی مد، 

هویت جنسیتی دارد.
وقتی سیاســت گذاران مدارس به 
دانش آمــوزان می گویند پوششــی 
داشته باشند که موجب »انحراف« 
دیگــران نشــود، در واقــع باعــث 
برتری ســازی آمــوزش و پــرورش 
یک جنسیت بر دیگری، شرمنده 
کردن دانش آموزان و جنسی شدن 
بدنشــان می شــوند. به این ترتیب 
هنجار دگرجنس گرایی و دوگانه ی 
جنســیت )زن و مــرد( را تقویــت 
می کنند و این گمان را در خاطرها 
تثبیــت می کننــد کــه »پســران 

نمی توانند خود را کنترل کنند«.
مثال هــای بســیار زیــادی در این 
مــورد وجــود دارد و فقــط مربوط 
به قوانین پوشــش نیست. چنین 
برســاختن  بــه  اســتدالل هایی 
آن دســته از اعتبــارات اجتماعــی 
موجود درباره آزار و اذیت جنســی 
کمک می کنــد -اعتباراتی که به 
پلیس اجازه می دهد بگوید »شما 
نبایــد این لباس را می پوشــیدید، 
می شــود؟«  چــه  نکردیــد  فکــر 
آنچــه  دربــاره ی  سیاســت گذاری 
مردم می پوشــند به جای آن که به 
آن هــا بیاموزد با احتــرام و رعایت 
حــق رضایــت طرفین بــا دیگران 
رفتار کنند این پیش فرض را ایجاد 
می کند که پوشــش خاصی از شما 
در برابــر تجاوز جنســی محافظت 
می کند درحالی که افراد 
به شما آسیب می زنند 
نــه نــوع پوششــی که 

انتخاب کرده اید.
چنین باوری افســانه و 
مقصرپنــداری قربانــی 
است. لباس ها کسی را 
دعوت به تجاوز جنسی 
تجــاوز  نمی کننــد. 
ســابقه ای قدیمی تــر از 

دامن کوتاه دارد.
فراتــر  فرهنــگ  ایــن 
جنســی  خشــونت  از 

آشــکار اســت و در قوانین پوشش 
عمومــِی  تنانــه ی  آرمان هــای  و 
ناگفتــه  تجلــی می یابد – مثــًا با 
شرمگین کردن مردم وقتی لباسی 
را می پوشند که بر اساس باورهای 
عمومــی در مــورد پوشــش و تن 
»نامناســب« یا »وسوســه آمیز« 
قلمــداد می شــود؛ یــا بــه آن هــا 
می گوینــد فضای عمومــی را ترک 
کنید یا لباستان را تغییر دهید، در 
نتیجــه از تحقیر عمومی به عنوان 
ابزاری برای کنترل پوشــش مردم 

استفاده می کنند.
درباره این که چطور برتری ســفید 
خــود را در قوانین پوشــش پنهان 
بســیاری  حرف هــای  می کنــد 
برای گفتن اســت، مثــًا چگونه 
مســیحیان  پوشــش  هنجارهای 
سفیدپوست در مدارس بومی]۳[ 
به صــورت خشــونت آمیز تحمیل 
می شــد؛ از جمله با کوتــاه کردن 
اجباری موها بــرای آنکه کودکان 
جوان بومی را به لحاظ فرهنگی و 

جنسیتی تحقیر و منزوی سازند.
آموزشگاه هایی هستند که از طریق 
قانون پوشــش، پوشیدن »لباس 
گروهــی )بانــد(« را بــرای مردان 
جوان سیاه پوست و التین ممنوع 

می کنند]۴[.
ممنوعیت هایی کــه برای حجاب 
زنــان مســلمان، حتــی اگر نقض 
قانون حقوق بشــر باشــد و رقابت 
اعمــال  باحجــاب  ورزشــکاران 

می شوند.
واکنش سیاســی خشــونت آمیزی 
که ســیک ]هندی[ بالتج سینگ 
دیلــون هنــگام البی بــرای تغییر 
قانون پوشش »پلیس سواره نظام 
ســلطنتی کانادا«]۵[  کــه ریش و 
عمامه را ممنوع کرده اســت- با 

آن روبرو شد.]۶[
در مــدارس، جوانان سیاه پوســت 
را از آرایــش موهــای طبیعی  خود 
سیاه پوســت،  فرهنــگ  مطابــق 
منــع می کردنــد )از جملــه مــدل 
بافــت  مو بــه روش اضافــه کردن 
مو، بافت خطی، بافت گوشه سر، 
بافــت دردالک …(. در حقیقت، 
قوانیــن پوشــش در مــدارس بــه 
روشــی اعمال می شوند که جوانان 

در  آنچنــان  قوانیــن  ایــن   
نظام های ســتم و خشونت گر 
تنیده اســت که طــرح و اعمال 

آن ها خطرات جدِی تقویت نژادپرستی، 
تبعیض جنســیتی، تبعیــض طبقاتی و 
ســایر اشــکال ســتم را به همــراه دارد. 
بــا توجــه به ایــن زمینه فکــری، باید به 
سواالت زیادی توجه کنیم. آسایش چه 
کسی اولویت دارد؟ برای کدام هویت ها، 
جنسیت ها و فرهنگ ها معین می کنند 
که چه چیز مناسب است؟ از چه طریق 
نژاد، طبقه و جنســیت افــراد بر تجربه 

آن ها از قوانین پوشش تأثیر می گذارد؟

از  بیشــتر  را  رنگین پوســت 
جوانان سفیدپوســت هدف 
قــرار می دهند و بــه »کانال 
مدرسه به زندان«]۷[ کمک 

می کنند.
قوانیــن پوشــش به منظــور 
انطبــاق  عــدم  کنتــرل 
جنسیتی نیز به کار می روند 
و دانش آموزان تراجنسیتی و 
کوئیر را هدف قرار می دهند 
که پوشش »نامناسب« برای 
جنسیِت فرض شده/ درک 
شده/ تعیین شــده ی خود 

دارند.
معمــواًل  پوشــش  قوانیــن 
سایززده]۸[ نیز هستند]۹[، 
به این دلیل که برای اعمال 
معیارهای غیرواقعی بدن به 
کار می روند و تن هایی را که 
مطابق این معیارها نیستند 

مجازات می کنند.
می کننــد  توجیــه  معمــواًل 
کــه قوانیــن پوشــش باعث 
می شــود مــردم بتواننــد از 
طریــق خریــد لبــاِس کمتر 
یــا  دانش آمــوزان  بــرای 
کارمندان )فــرم لباس(، در 
هزینه های خود صرفه جویی 
کننــد؛ امــا ایــن قوانیــن با 
انتظــارات طبقاتی شــان که 
به مردم می گوید لباس های 
بــه  -چــه  گران قیمت تــر 
لحــاظ قیمت خرید یا هزینه 
ایــن  بخرنــد  نگهــداری- 
اســتدالل را بی اثــر کرده اند 
)به عنوان مثــال به فرم های 
لبــاس مدرســه فکــر کنیــد 
که چگونه باید شســته رفته 

باشند(.
ایــده ی  طبقاتــی  تبعیــض 
ناســره اش را به شــیوه هایی 
می پرورانــد کــه بــه واســطه 
آن مــدارس و محیط  هــای 
کاری بــا به کارگیــری زبانــی 
ناخوشــایند در مــورد تمایل 
به داشــتن موسســه ای »با 
کاس« )با کاس به معنی 
برخورداری از کــردار و رفتار 

مشابه طبقه باال(، یا برابر پنداشتن 
صاحیت و موفقیت با یک سبک 
خــاص پوشــش و رفتــار، انــواع 
لباس هایی که افراد طبقات فقیر و 
کارگر استطاعت تهیه آن را دارند، 
منع می کنند. مطالعه ای در ایاالت 
متحده نشــان داد که در مدارس، 
قوانین پوشش به شیوه نامناسبی 

علیه افراد معلول اجرا می شود.
از قضا، یکی دیگر از استدالل های 
متــداول بــرای قوانیــن پوشــش 
در مــدارس ایــن اســت کــه آن ها 
زورگویــی  ضــد  کمپین هــای  از 
حمایت می کنند، با این فرض که 
با اجبار هر دانش آموز به پوشیدن 

لباس های هم شکل، »زمین  بازی 
مــدارس را هــم تــراز می کنند« و 
فرصت هــای آزار و اذیت و قلدری 
علیه دانش آموزاِن اقلیت را از بین 
می برند. چنین استداللی به ستم 
وجهــه ی فردیــت می بخشــد و با 
خشونت به صورت زیرپوستی رفتار 
می  کند و بار دیگر بار مســئولیت، 
هزینه ها و زحمــت تأمین امنیت 
دوش  بــر  مســتقیمًا  را  مدرســه 
دانش آموز می اندازد. در واقع نشان 

می دهد:
شما می توانید لباس های یک نفر 
را از او جدا کنید، اما نمی توانید او 
را از ســاختارهای ستِم سیستمی 

زندگــی  آن  در  -کــه 
می کنیم- رها کنید. 

زمانــی کــه نهادهــا از 
شــدن«،  »پذیرفتــه  
»حرفــه ای بــودن« و 
»ناراحت کــردن« دم 
می زنند، منظورشــان 
بر  مبتنی  معیارهــای 
بدن های سفیدپوسِت 
هم ســو- ســالِم 
اســت.  مردانــه]۱۰[ 
آن هــا بــه تاریخــی از 
اســتعمار، نژادپرســتی 
و پدرســاالری ارجــاع می دهند 
و ایــن عقیده را تقویت می کنند 
که تنها یک دوگانه ی )باینری( 
جنسیت، واقعی است و باید اجرا 
شــود. خاصه، قوانین پوشش 
اغلــب ابــزاری بــرای فرهنــگ 
مســلط بوده انــد و راهــی برای 
حفــظ و مراقبت از انواع خاصی 
قوانیــن  ازآنجاکــه  بدن هــا.  از 
پوشش به فرهنگ تجاوز مربوط 
اســت، گاه این ایده را برجسته 
می کنند که هر زمان افراِد زن-

هویت یافتــه بــه روشــی خاصی 
لباس می پوشــند، بدن هایشان 
به طور طبیعی جنســی می شود 
و به طــور طبیعــی در معــرض 
خطر تعرض قرار می گیرند. این 
ذهنیت به جای تمرکز بر شخص 
را  آســیب دیده  آســیب زننده، 

سرزنش می کند.
خبر خوب این که برخی از مدیران 
بــه شــناخت تأثیــرات مخرب 
قوانین پوشش بد بر مردم، روی 
آورده اند. هیئت مدیره مدرســه 
حــال  در  بــزرگ  ویکتوریــای 
بازنگری زبان قانون پوشش این 
مدرسه است تا هر چیزی را که 
دختــران را هدف قــرار می دهد 
حذف کند. چراکه وقتی صحبت 
از قوانیــن پوشــش و خشــونت 
جنسی می شود، موضوع پوشش 
نیست. مسئله حق  یکی بر برخی 
از انواع دیگر بدن هاست. مسئله 
فقدان آگاهی از رضایت و احترام 

به حد و حدودها است.
به ایــن ترتیب قوانین پوشــش 
چیزی فراتر از خشونت جنسیتی 
اســت. این قوانین آنچنــان در 
نظام های ســتم و خشــونت گر 
تنیده اســت که طــرح و اعمال 
آن هــا خطــرات جــدِی تقویت 
نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، 
تبعیض طبقاتی و ســایر اشکال 
ســتم را به همراه دارد. با توجه 
بــه این زمینــه فکــری، باید به 
ســواالت زیــادی توجــه کنیم. 
آسایش چه کسی اولویت دارد؟ 
برای کدام هویت ها، جنسیت ها و 
فرهنگ ها معیــن می کنند که چه 
چیز مناسب اســت؟ از چه طریق 
نــژاد، طبقه و جنســیت افــراد بر 
تجربه آن ها از قوانین پوشش تأثیر 

می گذارد؟
پوشــِش فرهنگــی چــه کســانی 
هنجاری اســت و علیه چه کسانی 
تبعیض روا می شود؟ قانون پوشش 
از چه کســی محافظــت می کند و 
به چه کســی آســیب می رســاند؟ 
قانون پوشــش با چــه روش هایی 
به فرهنگ حق جوئی و زن ستیزی 

کمک می کند؟
•

 فریاد خواهرامنان در 
ایران را به گوش جان 

بشنویم و حمایت از آنان 
را دریغ نداریم 

هموطنان همدرد،
   مــا چهــارده تن اززنان داخل کشــور، 
از فعــاالن حــوزه جنبش زنان ایــران در 
اعتــراض به ایــن "آپارتاید جنســی" که 
حاصل نگاه مردســاالرانه نظام فقاهتی 
اســت، علیــه ایــن نظــام ضــدزن کــه 
ارزش های انسانی ما را محو نموده است، 
به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام 
جمهوری اسالمی و تدوین قانون اساسی 
جدیدی هســتیم، نظام و قانونی که در 
آن کرامــت و هویت و حقــوق برابر زنان 
در تمامی عرصه ها برســمیت شــناخته 
شــود. بــا احتــرام به میثــاق 14 تــن از 
مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم 
اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و 
خارج از کشور را برافراشته اند، ما فعاالن 
جنبش زنان اعــالم می داریم که طی 40 
سال حکومت جمهوری اسالمی، با زور 
و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی 
و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده 
شده ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل 
تحمل نیســت.لذا با اعتقاد به تســاوی 
حقــوق زن و مــرد در تمامــی عرصه هــا 
مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشــر، 
خواستار حکومتی سکوالر دموکرات با 
حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم 
که بتوانــد تضمین کننده حقــوق زنان 

جامعه باشد..
مــا 14 تــن از فعاالن حوزه حقــوق زنان 
مصمــم هســتیم بــا شــیوه ای مدنی و 
بدون خشونت، مبارزه خود را همچون 
پیش قــراوالن آزادی وطــن با گفتن "نه 
به جمهــوری اســالمی" تا رســیدن به 
خواســته های کامل خــود ادامه دهیم. 
خواســته های مــا یــک مطالبــه ملــی و 
حقوق بشری اســت که با پیوستن شما 
هموطنان به ما و حمایت از خواسته های 
ما می تواند به جنبشی فراگیر و سراسری 

تبدیل شود
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»شعرک« هایى خواندنى از 
اکبر  ِاکسیر

من تعجب می کنم
چطور روز روشن

دو ئیدروژن
با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند

وآب ازآب تکان نمی خورد!
****  

پزشکان اصطالحاتی دارند
که ما نمی فهمیم

ما دردهایی داریم که آنها نمی فهمند
نفهمی بد دردی است

خوش به حال دامپزشکان!
****  

بهزیستی نوشته بود :
شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد

شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد
پدر یک گاو خرید
و من بزرگ شدم

اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت
جز معلم عزیز ریاضی ام

که همیشه میگفت:
گوساله ، بتمرگ !

****  
شیر مادر، بوی ادکلن می داد

دست پدر، بوی عرق
)گفتم بچه ام نمی فهمم (

نان، بوی نفت می داد
زندگی، بوی گند

)گفتم جوانم نمی فهمم(
حاال که بازنشسته  شده ام

هر چیز، بوی هر چیز می دهد، بدهد
فقط پارک، بوی گورستان

و شانه تخم مرغ، بوی کتاب ندهد!
****  

با اجازه محیط زیست
دریا، دریا دکل می کاریم

ماهی ها به جهنم !
کندوها پر از قیر شده اند

ـَلویه رفته اند زنبورهای کارگر به َعس
تا پشت بام ملکه را آسفالت کنند

جه سعادتی !
داریوش به پارس می نازید

ما به پارس جنوبی !
****  

نیروی جاذبه
شاعران را سر به زیر کرده است

بر خالف منج ّمها که هنوز سر به هوایند
تمام سیبها افتاده اند
و نیوتن، پشت وانت

سیب زمینی می فروشد
آهای، آقای تلسکوپ !

گشتم نبود، نگرد نیست!
****  

مثل روزنامه ها، اول همه را سر کار می گذارند
بعد آگهی استخدام می زنند

بچه های وظیفه، یا شاعر شده اند یا خواننده!
خدا را شکر در خانه ما، کسی بیکار نیست

یکی فرم پر می کند، یکی احکام می خواند
یکی به سرعت پیر می شود
و آن یکی مدام نق می زند :

مرده شور ریختت را ببرد
چرا از خرمشهر، سالم برگشتی؟

****
تعطیالت نوروز به کجا برویم

پدر از بی پولی گفت و قسط های عقب مانده
مادر از سختی راه و بی خوابی و مالفه و حمام

ساعت شد 12 نصف شب
گفتیم برویم سر اصل مطلب

یکی گفت برویم شیراز
دیگری گفت نه خیر مشهد

ساعت شد 5 صبح
مادر گفت باالخره کجا برویم

پدر گفت برویم بخوابیم !
****  

جهان در اول دایره بود
بعد از تصادف با یک کفشدوزک

ذوزنقه شد

تا در چهار گوشه ناهمگون آن بنشینیم
و برای هم پاپوش بدوزیم !

و شانه تخم مرغ، بوی کتاب ندهد!
****  

من تعجب می کنم
به گزارش خبرگزاری پارس

میراث فرهنگی به وزارت نیرو پیوست
بانک پاسارگاد- شعبه تخت جمشید

وام ازدواج می دهد
استخر,نام سابق دشت مرغاب است

به همت کارشناسان داخلی
مقبره کوروش به جکوزی مجهز می شود

شعار هفته: آب آبادانی ست – نیست !
****  

رخش،گاری کشی می کند
رستم ،کنار پیاده رو سیگار می فروشد

سهراب ،ته جوب به خود پیچید
گردآفرید، از خانه زده بیرون

مردان خیابانی برای تهمینه بوق می زنند
ابوالقاسم برای شبکه سه ،سریال جنگی می سازد

وای ...
موریانه ها به آخر شاهنامه رسیده اند!!

****  
این پارک پارکینگ می شود

این درخت ،تیر برق
این زمین چمن ، آسفالت

و من که امروز به اصطالح شاعرم
روزی یک تکه سنگ می شوم

با لوح یادبودی بر سینه
درست،وسط همین میدان

****  
مواظب وسایل ون باشین!

من بودم و جمشید و یک پادگان چشم قربان!
از سلمانی که برگشتیم سرباز شدیم

در تخت های دوطبقه،
خواب های مشترک دیدیم

یک روز که من نبودم
تخت جمشید را غارت کرده بودند!

****  

شب خیرات
مادر ،یک ریز

دعای باران خواند
نزدیک های صبح

رود کنار خانه پر شد
از روی پل گذشت

یواشکی به اتاق رفت
و ما به خیر و خوشی یتیم شدیم!

****  
در راه کشف حقیقت

سقراط به شوکران رسید
مسیح به میخ و صلیب

ما نه اشتهای شوکران داریم
نه طاقت میخ و صلیب

پس بهتر است بجای کشف حقیقت
برگردیم و کشک مان را بسابیم!

****  
صفر را بستند

تا ما به بیرون زنگ نزنیم
از شما چه پنهان

ما از درون زنگ زدیم!
________

اکبر اکسیر )متولد ۱۳۳۲ در آستارا( شاعر، آموزگار 
بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، گرافیست، 

طنزپرداز معاصر ایرانی و صاحب نظریه شعر فرانو 
و مجموعه شعرهای در سوگ سپیداران، بفرمایید 

بنشینید صندلی عزیز، زنبورهای عسل دیابت 
گرفته اند، پسته الل سکوت دندان شکن است، 

ملخ های حاصلخیز، ماالریا، ما کو تا اونا شیم و من 
هارا شورا هارا می باشد. 

طنزپردازی در عین سادگی و ایجاز، از ویژگی های 
برجسته اشعار اکسیر هستند.

تغییــرات در یــک کشــور نیاز 
حتمی بــرای پویایی و رشــد و پیشــرفت 
است. اما نه هر تغییری. دو عنصر تعیین 
کننده این است که آیا یک تغییر به نفع آن 

کشور تمام خواهد شد یا خیر:
 ۱( سمت و سوی درست
 ۲( مدیریت عقانی آن. 

بدون حتی یکی از این دو، تغییر دست آورد 
مثبتی برای آن کشــور بــه همراه نخواهد 

داشت. 
اهمیت ســمت و ســو در آنست که باید با 
چرخ پیشرفت عمومی جهان هماهنگ و 
همســو باشــد. این به معنای تن دادن به 
هر فشار خارجی یا همرنگ جماعت شدن 
در صحنه ی جهانی نیســت، به معنی در 
نظر گرفتن پارامترهای کان تحول جهانی 
اســت تا اجــازه دهد مملکتی که تغییر در 
آن رخ مــی دهد از قافله ی تمدن بشــری 
جا نمانده و در مسیر درستی حرکت کند. 
مســیری که جایــگاه آن کشــور را در رده 
بندی قــدرت های جهانی حفاظــت و راه 
را برای صعود در نردبام پیشــرفت و ترقی 

هموار کند. 
مدیریــت یک تغییر نیــز از آن جهت مهم 

اســت که بتواند آن را به ســرانجامی 
برســاند. بدون مدیریت خــوب، هر طرح 
خوبــی، نتیجه ی بــد می دهــد. در این 
راســتا، باال بردن کیفیت دانش مدیریتی 
و بهــره گرفتن از تجــارب مدیریتی نقش 
نخست را دارد. اگر نتوانیم مدیریت خوبی 
را بر یک طرح اعمال کنیم به طور عملی 

فقط منابع و وقت خود را هدر داده ایم. 
حــال در نظــر بگیرید در مــواردی نیز هر 
دو بــد اســت و فاجعــه می آفرینــد؛ مثل 
دســت آورد انقاب ۵۷ تاکنون. در بعضی 
از موارد یکی خوب و دیگری بد اســت که 
نتیجه کمابیش منفی و بی فایده اســت، 
مانند جنبش ملی شدن نفت. تنها شکلی 
که شــانس موفقیت داریم این اســت که 
هردومثبت باشــد. هم راه درست باشد و 

هم راه به درستی طی شود. 

پرهیز از تکرار اشتباه: 
طــرح جمهــوری دوم و تــاش جبهه ی 
جمهوری دوم در این راستاست که مورد 
اول بتواند به درســتی صورت گیرد. یعنی 
انتخاب راه و ســمت و سو. چرا که اگر در 

ایــن بخش خطــا کنیم 
یک مدیریــت خوب هم 
نمی تواند مسیر غلط را 
درست کند. ما پیشنهاد 
مــی دهیم که بــه جای 
شــتاب  انتخــاب  یــک 
زده، برای گزیدن مسیر 
اقتصادی و رفتن به سوی 
ناکجاآبــادی دیگر، تمرکز 
را نخســت بــر روی وجــه 
سیاســی کار، که همانا تغییر رژیم حاکم 
اســت، بگذاریم و پــس از این امر مهم، با 
فرصــت کافــی و درایت و دانــش الزم، به 
امر تدوین اســتراتژی تغییرات اقتصادی 

بپردازیم. 
این تاکتیک ســبب می شود که از بخش 
نخســت کار، یعنــی راه درســت مطمئن 
شویم. در این میان، دولت دمکراتیکی که 
از دل انتخابــات آزاد دوران گــذار می آید، 
فرصــت الزم را خواهد داشــت که ویژگی 
های ســاختاری اقتصاد ایران را بشناسد 
و برای آن طرح و نقشه بریزد. حساسیت 
این موضوع به ویژه در آنســت که اقتصاد 
ایــران در حــال حاضــر یک شــتر-گاو-

پلنگ واقعی اســت که هیــچ توصیفی در 
علــم اقتصاد کاســیک در آن نمــی توان 
یافت. برخی از ویژگی های این اقتصاد من 

درآوردی چنین است: 
• از یک سو دولت در آن نقش فعال دارد. 
• از ســوی دیگر یک بخــش از دولتی ها 
به صورت بخش خصوصی عمل می کنند. 

)خصولتی ها( 

• از طرف دیگر بخش خصوصی غیروابسته 
به دولت هم در صحنه هست. 

• و ســرانجام یک بخــش تعاونی به حال 
خود رها شده نیز دست و پا می زند. 

این چهار بخش در یک آشــوب ساختاری 
عظیم کــه ضوابط را دور زده و بر اســاس 
روابط به پیش می رود در هم تنیده شــده 
انــد. هرکــس کــه بخواهد به این آشــوب 
ســاالری بزرگ اقتصاد ایران دســت ببرد 
باید بســیار ماهر، آگاه و مســلط بر پیچ و 
خم های ریز آن باشد و در غیر این صورت 
یک فاجعه ی جدید از دل آن بیرون خواهد 
کشید. این نیروی قابل و ماهر باید به چند 

سوال در باره ی ساختار باال پاسخ گوید: 
• سهم و نقش دولت در اقتصاد آینده ی 

ایران چقدر و چگونه باید باشد؟ 
• با پدیده خصولتی ها چه باید کرد؟ چقدر 
از ثروت آنان باید به دولت بازگردد و چقدر 

در بخش خصوصی باقی بماند؟ 
• بخــش خصوصــی چگونــه و بــه چــه 
میزان قرار اســت نقش ایفاء کنــد؟ آزادی 
و محدودیــت های بخــش خصوصی چه 

خواهد بود؟ 
• بخش تعاونی ها چگونه و به چه میزان 
باید مورد حمایت قــرار گیرد؟ آیا می توان 
امیدوار بود که این بخش دســت باال را در 
اقتصاد ایران پیدا کند؟ آیا خوب است که 

چنین شود؟ 
پاسخ دادن سریع و بی مبنا به این سواالت 
با خود مشــکات بسیار دیگری را خواهد 
آورد. آن چه نیاز داریم جواب هایی دقیق، 
عمیق و قاطع اســت که بتواند بر اســاس 

واقعیــت های رقــم دار از یک ســو و علم 
اقتصــاد و مدیریت از ســوی دیگر تهیه و 

تدوین شده باشد. 
نتیجه گیری: 

فرمولی که جبهــه ی جمهوری دوم ایران 
ارائــه می دهد به محتوا و مورد خاص این 
ســواالت نمی پــردازد. چرا که مــا در این 
جبهه ماموریت تدوین سیاست اقتصادی 
کان ایــران آینــده را نداریم. مــا فقط به 
روش شناســی مناســب برای تدوین این 
سیاست اشاره می کنیم. در واقع، جبهه ی 
جمهوری دوم تمرکز نظری و عملی خود 
را فقط بر امر سیاسی متمرکز کرده است. 
بدیهی اســت کــه در دوران گذار بایســتی 
دولت موقت تصمیمات مهمی را در عرصه 
ی اقتصادی اتخاذ و اجرا کند، اما این هیچ 
پیوند مستقیمی با تدوین استراتژی کان 
بازســازی و توســعه ی اقتصادی کشــور 
ندارد. چنین تصمیماتی برای اداره ی امور 
جاری کشور است در دوران گذار تا در طی 
آن انتخابات مجلس موسسان، تصویب و 
تایید مردمی قانون اساسی جدید و سپس 
برگزاری نخست انتخابات آزاد پیش بینی 
شــده در قانــون اساســی کشــور صــورت 
پذیرد. اما تدوین یک سیاســت دراز مدت 
برای شکل دادن به ساختارهای اقتصادی 
کشور امریســت که رئوس کلی و خطوط 
راهبردی آن در قانون اساســی تدوین می 
شود و طراحی و اجرای آن بر عهده دولت 
های پیاپی منتخب مردم ایــران در آینده 

خواهد بود. 
•

اقتصاد ایران در گذر از تغییر سیاسی آینده ی کشور
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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
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نگران نباش!
معّظــم  رهبــر  پیــش  روز  چنــد 
مســلمین و مســتضعفین جهان 
و حومــه در پیامــی مــا را احضــار 
فرمودند که خدمت شان شرفیاب 
شــویم. گفتیم ما را معاف کنید. 
پرسیدند چرا؟ گفتیم چون ممکن 
است شیطان بزرگ یا انگل استان 
یــا ســایر شــیاطین به بیت شــما 
موشــک بزنند و در این وســط ما 
نفله شــویم! خنده ملیحــی کرده 
و فرمودنــد: خراســانی تــو در این 
چهل سال کی دیدی یک گوله به 
طرف کاخ ما یا پادگان های سپاه 
بزنند؟ تــازه برعکس مک فارلین 
فرســتادند؛ عکــس هــای هوایی 
جنــگ را فرســتادند، چنــد هزار 
گرین کارت فرســتادند؛ پول نقد 
و طــا فرســتادند؛ خاصه با ما و 
طرفــداران ما کاری ندارند اگر هم 
بخواهند آزاری برســانند به مردم 
ضربه می زنند، نه به ما و اصحاب 
مان! بیــا و با خیال راحت کنار ما 

بنشین و نگران نباش!
رو به راه و پشت به شاه!

حضــرت رهبــر معّظــم اخیــرًا در 
گهربارشــان  ســخنان  از  فــرازی 
فرمــوده انــد: شــما ببینیــد، در 
آمریکا، خانواده ها پانزده، بیســت 
تا بّچه دارند و تشویق می شوند و 
هیچ کس مذّمت شان نمی کند. 
اما نوبت به کشور ما که می رسد، 
این طرف قضیه تشویق می شود، 
)یعنی کم  فرزنــدی و کنترل زاد و 
ولد و مانند این ها( صد بار گفتیم 
آسد علی آقا؛ جنس ناخالص نگیر! 
یا ساقی تو عوض کن این حرف ها 
رو مــی زنی همه مــردم دنیا بهت 
می خندند ! تو همیــن بچه ها رو 
نمیتونــی کار بــدی، نــون بدی و 
وسائل آموزش شان را فراهم کنی! 
این ها که ماندند از ناچاریه، البّته 
برای تو خوبه هر چه بیشتر کارگر؛ 
جیب بر؛ سپاهی و بسیجی داشته 
باشی اّمت بیشتری گیرت می آید 
ولی وقت اش که رســید مثل گارد 
جاویدان شــاه: رو به راه و پشت به 

شاه ولت می کنند و می روند.
دزد؟

گویا  ابراهیم حسینی رئیس  صنایع 
شــیر ایران پــگاه هــم زد به چاک 
و فــرار کــرد! او چنــد روز قبــل در 
ســفارت کانادا در استانبول دیده 
شــد؛ یــک طرفــدار آخونــد دیگر 
همســایه ما شــد! نزدیک به یک 
ســال است آخوندها فســاد اش را 
کشــف کرده انــد. می دانســتند و 
هیــچ اقدامی برای دســتگیری یا 
عــزل اش نکردنــد! بازهم بگوئید 

رهبر معّظم دزد نیست! 

جنس 
درجه یک؟

کمیســیون  ســخنگوی 
حقوقی مجلس آخوندی 

گفتــه: یــک قاچاقچی 
با بیســت کیلو تریاک 
دســتگیر شــد، ۳۰۰ 
تن از مسئولین برای 
تمــاس  اش  آزادی 
گرفتند !خوب مردک تو 
این ها رو بی مواد؛ خمار 
و دســت شــان رو توی 
حنا گذاشتی مثل بعضی 

هــا خوبه که می کشــند 
و انــکار می کننــد؟ یا مثل 
کوسه خوبه که به دخترش 
فحــش می دادنــد حمایت 
اش نکــرد که مبادا چهار تا 
رای رو از دست بده؟ به این 
ها میگن رفیــق! به این ها 
میگن نمک شناس! هوای 
ساقی شان رو دارند! از بس 
جنــس درجه یک بهشــان 

داده!
فتـــــو ا؟

یکی از دروغ های آخوند ها 
که باعث تعجب است، قضیه ربا یا 
سود پول است که آخوند ۳% سود 
بانکی در زمان شاه را دشمن اسام 
می دانســت ولی وقتی خودش به 
حکومت رسید تا ۳۸% هم گرفت! 
دیگری هم شرط و شرط بندی بود 
که همیشه می گفتند ملعون است 
آقــا، ملعون! ولــی زمانی که حاکم 
شدند، اّمت پرسیدند حکم شرعی 
شرط بندی چیست؟ و آخوند گفت 
شــرط بندی حرامه مگر در صدا و 
ســیما و اپراتورهــای تلفن همراه 
که میلیاردها تومان پول مردم رو 
به جیب های چون چاه خودشان 
بریزند! به نظر شما هدف این همه 
فتوا خداست یا گرفتن پول مردم و 

دوام حکومت ننگین اش؟
کاخ سفید؟

شــهردار قــم گفتــه: ۶ پســرم رو 
فرســتادم آمریکا برای علم  آموزی 
کــه برگردنــد و بــه نظــام خدمت 
کنند!  این علم آمــوزی زالوزاده ها 
بــاالی صد میلیون تومــان در ماه 
خــرج دارد، با بورســیه فرســتاده 
یا با حقــوق شــهرداری؟ و جالب 
است که شــاگرد اول ها و جهشی 
هــا خانه آخــرش به دانشــگاه آزاد 
بیرجنــد معرفی می شــوند که هر 
ترم دو میلیــون تومان بدهند و از 
استادان نمازخوان فیض ببرند ولی 
چون فرزندان این شهردار مومن و 
مکتبی نابغه اند، رفته اند به آمریکا 
تا زیر و زبر کاخ سفید را یاد بگیرند 
تا بعــد برگردند به قم و محاســبه 
کننــد که اگر آن جــا را قیمه قیمه 
کنند، از آن چند تا حسینیه در می 

آید؟
ُگــل کاکتوس؟

بــرای دمــی اســتراحت و دیــدن 
دوســتی رفتیم به گلخانــه زیبائی 
کــه درســت کرده اســت. ســخن 
به سیاســت کشــید، گفتیم: این 
خمینی فان فان شده مردم ما را 

فریب داد. گفت: فریب نداد گفت 
ایــران را گلســتان مــی کنیم ولی 
ببین کاکتوس هم گل است! کسی 
نپرســید گل کاملیا یــا کاکتوس؟ 
آن حضرت هم به ســلیقه خودش 
کاکتوس کاشت سرتاسر خار! حاال 
هم ما مردم ایران باید تاوان فریبی 

را که خورده ایم پس بدهیم.
پای بساط؟

چنــد روز پیش رهبر مســلمین و 
مســتضعفین جهــان و حومه در 
حضور بســیجیان ســاندیس خور 
به تمام قــدرت های جهان حمله 
کــرد و همه آن هــا را تهدید کرد. 
یکــی از خــوش خدمــاالن گفت: 
اگر آقا بمانند تا پایان ســال آمریکا 
و انگلیــس را می گیریــم و یکی از 
دوســتان در جــواب اش گفت: ما 
ضــرب المثلی داریم که می گویند 

پای بساط هر کاری شدنی است!
خدمت به اسالم!

رضــا آقاخانــی جوانی اســت که در 
آخرین حمله ۲۰۰ میلیــون دالر از 
پول مردم را باال کشــیده و قرار بود 
محاکمه و مجازات شــود. ناگهان 
خبر رسید که ایشان رفته و در عراق 
شده است نایب الزیاره رهبر معّظم! 
یک خبرنــگار فضول کــه کّله اش 
بوی ُقرمه ســبزی می دهد پرس و 
جو کرده و متوّجه شده که این بابا 
اتفاقی دوست برادر عراقچی بوده، 
بنابر این دوستان ترتیبی داده اند 
که در زمانی که قرار بوده آشــکار و 
محاکمه شود و اعتراف کند که این 
پول را با چه کس یا کسانی خورده، 
بــه کســی رشــوه داده و از زنــدان 
مرخصی گرفته و بــا هواپیما رفته 
به نجــف اشــرف و در آن جا مانده 
تا گرین کارت اش آماده شود بلکه 
بتواند برود به دیار کفر و عّده ای را 
به اسام، مشــرف و به این ترتیب 
خدمتی به اســام عزیــز و مذهب 

حّقه شیعه اثنی عشریه بکند.

گدای سامره؟
دیگــر داد آخوندها هــم در آمده 
اســت! آخوندی در برنامــه زنده 

تلویزیون لو داد که: 
قبل از این که به ویاهای لواسان 
گیــر بدید، به حوزه لواســان گیر 
بدید. اشــرافی  ترین حوزه علمّیه 
قم برای رئیس سابق قوه قضاییه 
اســت! جنــاب، چــرا از خیــرات 
جلوگیــری مــی کنــی چــرا نمی 
گــذاری مّلا بــا هــزاران میلیارد 
تومــان حــوزه شــیک بســازد؟ تا 
بتوانــد صدها آخوندک بســازد که 
بیاینــد جلوی خوشــی و آســایش 
مردم بایستند؟ چرا نمی گذارید از 
این خرمــن میلیاردها بخورد و به 
دختر جاســوس اش بدهد تا ببرد 
به انگل اســتان؟ یا دست کم این 
بابا که گدای ســامره است ببرد به 
میهن اصلی خودش یعنی کشــور 

برادر عراق؟!
روزهای آخر؟

وقتــی معــاون الریجانــی، طبری 
کارچــاق کن و خــر مّلانصرالدین 
را گرفتند، مّلا هیاهو کرد که چرا 
فردی الیق و متدّین را گرفتید؟ اگر 
آزادش نکنید من می روم به نجف! 
رهبر هــم که این روزها حســابی 
بی پول اســت می دانست که مّلا 
ده برابر آنچه شــایع است در پستو 
دارد! حــدس حضرت آقا درســت 
بود و پس از یک بازرسی کوچک، 
۱۹ میلیــارد دالر پول های بســته 
بندی شــده توی خورجین خرش 
پیدا شــد! ســاعتی پس از کشــف 
دالرهای برادران الریجانی؛ همگی 
با همســران، فرزنــدان و معاونان 
شــان ممنــوع الخــروج شــدند . 
می گوینــد در ســرباالئی قاطرهــا 
همدیگــر را گاز می گیرند فکر می 

کنم آخر کار است یاد روزهای آخر 
نظام پادشــاهی و مرحوم هویدا و 
نصیری و دیگر همکاران و افسران 

شاه افتادم.

45 میلیون رای؟
 ایــن روزهــا ایرانیان هشــتگی راه 
انداخته اند تخت عنوان »رای بی 
رای« به رهبر معّظم گفتیم: نگران 
نیستید؟ فرمودند: به قول لنین، 
مهم نیست چند تا و به چه کسانی 
رای بدهند! مهم این اســت که آرا 
چقدر و به ســود کی خوانده شود! 
اصًا فکر کن هیچ کس نیاید ســه 
میلیون بسیجی و جانباز و آخوند 
با خانواده های شان می شوند ۱۵ 
میلیون نفــر، به صنــدوق ها هم 
برنامــه داده ایم رای ها ســه برابر 
خوانده شود، ۴۵ میلیون رای برای 

ماندن من بسه!

متخّصص اعصاب؟
محســن حاتمــی، عضــو نظــام 
پرستاری شیراز، گفته: یک جّراح 
اعصاب در بیمارســتان دنا بعد از 
مکالمه تلفنی با پرســتار آی  ســی 
 یو، مســئول بخش را مورد ضرب 
و شــتم قــرار داده اســت. البّتــه، 
درگیــری بــا دخالت پلیــس پایان 
یافــت. ما فکــر می کنیــم این بابا 
چند ســال پیش به عنــوان بیمار 
رفتــه بود کــه درمــان شــود ولی 
چــون ایران شــهر هرت اســت از 
او پرســیدند بلدی قــرآن بخوانی؟ 
ایــن بابا هم از تــرس گفته بله و از 
سهمیه قران خوان ها اورا برده اند 
قســمت تخصص اعصاب! و حاال 
متخّصص شده ولی درمان نشده! 
از جّراحان اعصاب خواهشمندیم 
این همکار را درمان کنند تا بیش 

از این آبروریزی نکند.

حاج حسن جان!
هّمتی، رئیس بانک مرکزی اخیرًا 
مصاحبه ای کرده و در این گفتگو 
در راســتای خوشــخدمالی رهبــر 
معّظم سنگ تمام گذاشته که من 
از آقا خط می گیرم و همیشه با آقا 
ارتباط دارم ما فقط یک پرسش از 
آقای هّمتی داریم و آن این است که 
وقتی سیف آمد ۶۰ میلیارد تومان 
به حاج حسن آقای پرزیدنت رشوه 
داد و برای جبران این پول رشوه ها 
گرفت و تشت اش ازبام افتاد امروز 
کــه به تلــه افتاده و دســتگیر اش 
کــرده اند گفته مــن همه کارهایم 
را بــا اجازه حضرت پرزیدنت انجام 
داده ام! این یعنی حاج حسن جان 
نجاتم بده وگرنه تو را هم با خودم 
به پایین می کشم! تو چقدر دادی 
و چگونه می خواهی پس بگیری؟ 

تبــر یک؟
چنــد روز پیــش روز جهانــی چپ 
دســت هــا بــود. ایــن بــرای مــا 
مهم نیســت ولــی باید بــه خاطر 
دزدی هــای آخوندهــا روز ملــی 
» كج دســتان« هم داشته باشيم 
که ما آن روز را صميمانه به  برخی 
از مسئولین و به ویژه رهبر سیری 
ناپذیر مســلمین و مســتضعفین 
جهــان و حومه که برای همه مادر 
و بــرای ایرانــی ها نامادری اســت 

تبریک بگوئیم !
فرمانده کّل قوا؟

 روز ســی ام دی  مــاه ۹۶، رهبــر 
مسلمین جهان به نیروهای مسلح 
دستور داد تا بنگاه  های اقتصادی 
غیــر مرتبــط بــا ســپاه و ارتش را 
واگذار کنند. اکنون ۱۹ ماه پس از 
فرمان حضرت آقا به عنوان فرمانده 
کل قوا، ســپاه همچنــان کنترل 
کننده همه چیز از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد است؟ و زمینه  دزدی و پر 
کــردن جیب ســرداران را به بهانه 
دور زدن تحریــم هــا فراهم کرده  
اســت؟ این نشــان می دهد که در 
سیســتم آخوندی سگ صاحابش 
را نمی شناســد و ســپاه هم رهبر 
معّظــم را به عنــوان فرمانده نمی 
شناســد! فکر می کنیم بــه زودی 
آقا پس از توپ و تشــر به الریجانی 
ها بیفتد به جان ســرداران ســپاه 
ماســتخواران انقاب افاسی و در 
این راســتا یک پس گردنی محکم 
هم به آقا مجتبی بزنند و به ایشان 
بفرمایند کّره خر این چه گندی بود 

که باال آوردی؟!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – اّول ماه 
سپتامبر الحرام! سال ۲۰۱۹ دربدری خون 
جگری! برابر با دهم شهریور ماه سال 
۱۳۹۸ مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید. پیر خراسانی

کیومرث مرزبان، نویسنده و طنزپرداز به 23 سال حبس محکوم شد 

حکومت عدل علی!
از اّولین روز پیروزی انقاب باشــکوهمند 
افاســی، جانیــان حاکــم بر میهــن مان 
مدعی بودند که مافیائی که به راه انداخته 
اند در حقیقت حکومت عدل 
علی اســت! در روزهای اخیر 
دو خبر حیرت انگیز در رسانه 

ها آمده بود. 
• اّول ایــن کــه محمد علی 
نجفی شهردار سابق تهران و 
وزیر آموزش و پرورش سابق 
که خانــم میترا اســتاد را به 
قتل رسانده آزاد شده است! و 
• دّوم این که به جرم مخالفت با حجاب 
اجبــاری، خانــم صبا کرد افشــاری یعنی 
دخترکی که بیش ۲۰ ســال سن ندارد به 
۲۴ سال زندان و خانم ها منیژه عربشاهی، 
مژگان کشاورز و یاسمن آریائی مجموعًا به 
۵۵ سال زندان محکوم شده اند. ما که نه 
صــدای مان به گــوش و نه زورمان به این 
جنایتکاران حاکم می رسد، دیشب دست 
بــه دامن موال مّتقیان شــدیم که آقا جان 
قربانتــان بروم چــرا عدل شــما هم مثل 

ذوالفقارتان دو شاخه است؟
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مشكالتي كه  
امروز جوانان از 
آن خود مي دانند 
به نسبت 
نسل هاي گذشته 
تفاوت هاي 
آشكاري دارد. 
تحول در دوره 
جواني، اهميت 
استقالل، 
تغييرات در 
آموزش و وضعيت 
جديد تعامل 
نسل ها و مطرح 
شدن دغدغه هاي 
جديد  از جمله 
تحوالتي است 
كه ضرورت 
مطرح شدن و 
نظريه پردازي هاي 
كاربردي درباره 
جايگاه  جوانان و 
جواني در جامعه 
ايران را پررنگ 
مي كند

در بررسي مقايسه اي بين دو حادثه هولناك 
سال گذشته در جمله سعادت آباد كه منجر به 
قتل رقيب عشقي مي شود و ماجراي اخير قتل 
دختر جوان در حوالي پل مديريت، ضمن وجود 
نقاط مشترك در هر دو پرونده تفاوت هايي نيز 

مشاهده مي شود.
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رويگرداني از عقايد وهابيتمهريه 1000 سكه اي، بالي جان استاد زبان14
 عقايد انحرافي و متحجرانه وهابيون با باورهاي اعتقادي مسلمانان سازگاري 

نداشته و آنها در بسياري از موارد به توهين و تحقير ديگران روي آورده اند

13 اجراي طرح»اوقات فراغت« با 3 ميليارد تومان اعتبار13
 طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كميته امداد در قالب برگزاري اردوهاي 

تخصصي و تشكيل كانون هاي فرهنگي و تربيتي اجرايي مي شود

نگاه

جوان ايراني همچنان در اوج

 ايستادن روي قله دنيا
مي گوين��د ت��ا وقت��ي 
موهبتي ي��ا فرصتي را در 
اختي��ار داريم ق��درش را 
نمي دانيم و فقط آنگاه كه 
آن را  از دس��ت داديم، به 
قدر و قيمتش پي مي بريم. 
ش��ايد بجاترين مثال براي 
اي��ن ش��رايط، »جوان��ي« 
بگذرد،  وقت��ي  كه  باش��د 
همچنان غبطه مي خوريم 

كه اگر ايام شباب دوباره بازگردد چه بهره ها كه از آن نمي بريم!
قبل از اين دوره و در سنين پائين تر، شور و شوق رسيدن به اين مرحله وجود 
دارد و پ��س از آن، تالش براي حفظ حال و هواي آن. با اين وجود چه بخواهيم 
و چه نه، روزها درگذرند و بر چوب خط عمرمان مي افزايند. هرچه از ميانس��الي 
فرات��ر مي رويم و از جواني دورتر مي ش��ويم، نگاهمان حس��رت  بارتر و پرآرزوتر 
مي شود. اين است كه بتدريج »اگر جوان بودم...« و »اون وقت كه جوان بودم...« 
در حرف هايمان جايي باز مي كند. هرچه از پويايي آن دوران بهره برده باش��يم، 
بازهم به نظرمان كم مي آيد و همين اس��ت كه مدت هاس��ت »اكس��ير جواني« 

ارزشمندترين دارايي است كه بسياري براي آن به هر طريقي تالش مي كنند.
اما اصل صحبت از جواني هم متعلق به خود جوان هاس��ت و در واقع كساني 
كه حال و هوايش��ان هم با س��ن و سالشان همخواني دارد. اين كه از 18 سالگي 
تا آخرين س��ال دهه س��وم عمرمان كه جوان خوانده مي شويم، چه ايده هايي را 
در ذه��ن مي پرورانيم و چگونه عمل بدان را آغاز مي كنيم و چه توش��ه اي براي 
باقي عمر برمي داريم، شاكله اصلي حيات مان را براساس پشتوانه هاي كودكي و 
نوجواني مشخص مي كند. روزهايي كه حس مي كنيم بر فراز قله دنيا ايستاده ايم 
و البت��ه هرچ��ه اراده كنيم، به دس��ت مي آوريم، جز در جوان��ي، چه وقت مهيا 

است؟
اما بعضي افراد از جواني آنچه مي پندارند، فقط سبكبالي است و راحت خيالي 
و تالشي هم كه مي كنند را جز در مقايسه با همساالنشان نمي توان قابل قبول 
خواند. گذران بي هدف روزها و استفاده نكردن از فرصت ها – آن طور كه بايد – 
از آس��يب هايي است كه بعضي جوانان ناخودآگاه با آن درگير مي شوند و همان 
طور غافل، اين مقطع را پشت سر مي گذارند. حواس شان نيست كه هر يك روز 
جواني، ارزشي برابر چندين روز سال هاي بعد از آن دارد و ثمره اي كه از آن، در 

كوله بار زندگي مي توانند ذخيره كنند، نامحدود و غيرقابل ارزشگذاري است.
شاخصه ديگر يك جوان عالوه بر انرژي وصف ناپذير، فكر كردن و برنامه  ريزي، 
اميدواري و ايماني محس��وب مي ش��ود كه الزم است به امروز و آينده اش داشته 
باشد. اگر مسير درستي را براساس آموزه هاي پايدار و كاربردي جامعه اش، پيش 
بگيرد، روزگارش به خير و بركت طي مي شود. توانايي هاي متعددي از هر حيث 
و منفعت براي اين ايام برش��مرده ش��ده كه داشتن ذهن فعال و هدايت پذيري، 
به عنوان قابليت هايي ش��گرف بايد هم مورد توجه خود جوانان و هم خانواده و 

اطرافيان آنها باشد.
آن فعل نيكويي كه در جواني از انس��ان س��ر مي زند، تأثير و اهميتي بيش از 
ديگر اوقات دارد، چرا كه همين روزهاست كه انتخاب بين لغزش و تدبير جلوه 
مي كند. خلق نيكو و جان تندرس��ت و منش عدالت طلب جوانان را شايد بتوان 
مهمترين اهرمي خواند كه هر كدام از ما را به سوي »عاقبت به خير«ي مطلوب 

همگان، متمايل و راهنمايي مي كند.

 استاد زبان خارجي وقتي براي ديدار خانواده اش به ايران مي آمد هرگز تصور 
نمي كرد با شكايت همسرش ممنوع الخروج شود
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 افقي:
و  غذاه��ا  از  آلف��ا-  از  بع��د   -1

چاشني هاي محلي گيالن
2- جان��وري پ��ر زاد و ول��د- نوعي 

شنا- كوچكتر از اقيانوس
3- اله��ه عش��ق- ك��وره، كان��ون- 

مرواريدها
4- رديف- اشاره به شخص نامعلوم- 

داخل- جمع غني
5- هتك حرمت و حيثيت كس��ي 
كه به حكم قانون دس��تگير شده... 
اس��ت- ناتمام- به فرمايش پيغمبر 
اس��الم )ص( ... نگهب��ان و امانتدار 
اموال ش��وهرش مي باش��د و در اين 

باره مسئوليت دارد
6- لباس- شل، رقيق- درون دوات

7- نامي پسرانه- قارچ- پرحرفي
8- زمين دار بزرگ- اندازه عرض در 

طول- با سوز آيد
خ��زان-  اينترنت��ي-  صفح��ه   -9

ريشه دار، بنيادي
10- علم نجوم- نويسنده- از مصالح 

ساختماني
11- ني��ز- حال��ت بيهوش��ي ويژه در 

بيماري- نام دخترانه
12- بهتان زدن- زهر- قربانگاه مكه- 

قورباغه درختي
13- از الفب��اي فارس��ي- پيگي��ري، 

تمرين- تشنه فريب
14- مرمر- زن شلخته- جمع نادر

15- فيلمي از حسين تبريزي- چيز
 عمودي:

1- از گياهان طبي- ارمغان
2- بالنگ- دايي ش��يرازي- مايه هاي 

افتخار
3- فاض��الب- مانند ه��م- از صفات 
پروردگار عالم به معني توبه پذيرنده و 

بخشاينده گناه
آس��يب-  نيك��وروي-   -4
بازيكن خودي در تيم- فلز 

رسانا
5- مخفف چشم- گوشه و 

پهلو- پيام
6- پيامبر صبور- س��وگ و 

عزا- نمونه خروار
7- جم��ع نكت��ه- پيش��ه 

تصويربردار- ييالق كرج
8- زمخت- دان��ه به دانه- 

آراسته و منظم
بي رن��گ  عناص��ر  از   -9
معرفي كننده  سوره  گازي- 
اولوالعزم- مخفف  پيامبران 

سياه

10- خدا آن را از شما دور كند- مزد- 
افترا

11- زن��گ بزرگ كليس��ا- م��اه دوم 
پائيز- الفباي موسيقي

12- رفوزه- اندوه- مزه خرمالو- موش 
خرما

13- كش��وري در خاورميان��ه- م��ادر 
رستم- انبار غله

ف��ارس-  اس��تان  در  ش��هري   -14
مستقيم- بيابان

سوبس��يد-  فارس��ي  مع��ادل   -15
س��ومين فرزند حض��رت فاطمه)س( و 
علي بن ابيطال��ب)ع( كه مقب��ره و بارگاه 
ايشان در دمشق سوريه واقع شده است

 افقي:
1-چانه- اثر آليس مونرو)2009(

2- يكدنده- تابناك- ثروتمند
3- اثري از اليزابت كاستووا نويسنده 
امريكاي��ي- س��د اس��تان مرك��زي- 

پرنده اي خوش آواز
4- به دنيا آوردن- پايه- نفس چاق- 

زبان باستاني
5- فيل��م تهمين��ه ميالن��ي- پدي��د 

آمدن- همسر زن
6- اال- از نام هاي دختران- طعنه

رؤي��اي  آبگوش��ت-  نوع��ي   -7
دست نيافتني كيمياگران- بينوا

8- شهر ايتاليا- ش��تافتن- حكومت 

عصر هيتلر
9- رنجوري- دلواپس- شرح و بيان

10- نوردهنده- باران شاعر- ميداني 
در تهران

11- گل س��خت و پخته- نوعي نان 
باريك لوله اي شكل- دستورها

12- پ��ي در پ��ي ب��ودن- نوع��ي 
مجازات- خوبي- به اندازه

13- اش��اره ب��ه نزدي��ك- ماه��ي 
خوراكي خليج فارس- امان از سردر 

گم آن!
14- بانگ اسب- در پناه- رجزخواني 

در ميدان مسابقه
15- بازيگر فيلم س��ينمايي دعوت- 

جلو
 عمودي:

1- تزئينات ب��ي ارزش و زائد- گياه 
بومادران

2- پ��چ پ��چ- صدمه و رن��ج- واحد 
ساختماني كوچك

3- آگاه��ي- مل��خ دريايي- س��وم 
شخص جمع

4- جهان ديگ��ر- افزون خواهي هر 
چيزي- ابر حامل باران- كلمه اخطار 

و تنبيه
5- اثري از آداليد كلرمونت تونز)نامزد 
بهتري��ن رمان گنكور 2010(- مويز- 

دعا، پرستش
6- ميوه هندي- يخچه- حمام تكي

همگ��ي-  كل،  قالب��ي-  ط��الي   -7
نوشتن

كار  اصي��ل-  اس��ب  تواناي��ي-   -8
نسنجيده

9- در امانت روا نيس��ت- هنر هفتم- 
كوهي دركهگيلويه و بويراحمد

10- قطار- همگي- ش��عري آهنگين 
كه در مراس��م سوگواري 

مي خوانند
11- ميل ورزشي- به هم 

سودن- داغ كردن
دنبالش  ب��ه  12- حتم��ًا 
خ��ط  مي آي��د-  خ��ورد 
آهني- تاقچه اي در ديوار- 

انكاركننده
مغول��ي-  رس�����م   -13

جزوه دان- مخفف ليكن
س��كون-  راحت��ي،   -14
م��اده اي كه در برگ چاي 

وجود دارد- نمايان
پ������ادش��اهان  از   -15
هخامنشي- اثري از آرتور 

كونان دويل انگليسي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4837حل جدول عادی شماره 4837

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 4838

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی
دنـــــــــا  ............................. 900-3633

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گلفروشی
وحیــد ......................................... 983-1726

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 
موسیقی )جشن ها( 

تپش دیجیتال. ........................ 223-3336
وام مسکن

606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 
وکیل دعاوی

امیرکفشداران. ............................. 574-4540
ویدیو

تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

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 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 27

استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

تپش دیجیتال
5 1 4 -

2 2 3 -
3 3 3 6

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

فروش بیزنس 
مغازه خیـاطی
---------------------

فروش سرقفلی مغازه خیاطی
 و تعمیرات لباس با 26 سال سابقه 

 . cote st luc در خیابان
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن ذیل تماس بگیرید. 

514-923-8579
ap15-mayPd

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

اتومبیل
یک دستگاه اتومبیل 

 2007 Chevrolet Aveo
دنده دستی، رنگ 

مشكی، کارکردکمتراز 
80000 کیلومتر، 

دروضعیت بسیارخوب 
با تاییدرسمی سالمت 

اتومبیل از طرف تعمیرگاه 
شورولت 

تلفن تماس: 

8944-527-514
abedi free

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

فروش سالن زیبایی 
سالن زیبایی استتیک در قلب ان. دی. جی در منطقه ای خیلی مناسب، با بهترین امكانات: 

پدیكور، مانیكور، 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

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

رستوران برای فروش
فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری 

رستوران معروف ایتالیایی 
در قلب وست آیلند 

با سابقه و فروش عالی و سود باال 
-------------

برای اطالعات بیشتر  لطفا با شماره تلفن
514-249-1643
)امیر(   تماس بگیرید.

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 (

Offer of employment   استخــد ام
A community organisation has a vacancy for 

the position of a community case worker
Needs an academic background 

in social sciences, social work or psychology
Languages required: 

French, English, Farsi and/or Dari
Commensurate salary based on academic 

background and experience
For those interested please call Nancy Libo: 

 514-274-8117 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour
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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 تكمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

• ترجمه رسمی کلیه مدارک و خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694 تدریس فارسی 

تدریس زبان فارسی 
در وست آیلند 

پروین عبائی
Tel.: 514-675-4405

abaee:azsepfree

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همكاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

فروش کلیه بلیت 

برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-

223-3336

استخدام
به چند نفر 

آشپز و راننده 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در رستوران در مرکز شهر  نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-266-1355
jayazaug19

کلبــه  
 عموجان

6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

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 (

عكس پاسپورتی ،
 سیتیزنی کانادایی 
و کارت PR  اندازه سر 
و جزئیات دیگر بایستی 
______________رعایت شود 
عکس برای سوءپیشینه 
)واشنگتن یا ایران( 

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت، گردن،

و از بین بردن جوش ها و کک مک های 
acne قهوه ای صورت

با تخفیف 15% برای هموطنان عزیز

LASER SPA INSTITUT LEAخدمات آرایشی
سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 706-8324

آموزش کلیه سازها و آواز توسط اساتید دانشگاه
آموزش موسیقى کودك از 2 تا 5 سال

با مدیریت آرش تیموریان

پانسیون 
به یک خانم کارمند 

ویا خانم دانشجو 

ماهانه 500 دالر 

با تمام امكانات 

و اینترنت ومبله

در منطقه

5740 blvd cavendish 
لطفًا برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید:

Tel.: 514-400-7879
free

مشاوره و خدمات زیبایی   
•  میكرونیدلینگ
)Dermapen(      

•  میكروبلیدینگ
•  هاشور ابرو
•  خط چشم

•  بن مژه
•  خط لب

•  رژ لب
•  پاکسازی پوست و صورت

<< حتی در محل شما >>
9116-663 (514):.Tel

M.Royal.Beauty   :اینستاگرام
PendJn01

  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را برای ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca
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آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

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

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

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

143

اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند، 
بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره 
همه مــا بوده و این وســیله مفید 
همــه جا مــورد اســتفاده مــا قرار 
میگیرد. عکاسی و فیلمبرداری هم 
از جملــه کاربردهای بیشــمار این 
تلفن هاست که با توجه به  کاربری 
راحت و سبک بودن آنها محبوبیت 
بســیار زیادی در بین عاقمندان 
دارد. ویژگی قابلیت انتشــار فوری 
تصاویر در فضــای مجازی، زمینه 
ساز تحول بزرگی در زمینه انتشار 
تصاویر و اطاع رسانی گسترده در 

سطح دنیا شده است: 
از قابلیت ثبت عکسهای باکیفیت 
و ویدئوهــای ۴K گرفتــه تا امکان 
پخش زنده برای پوشش دادن یک 
رویداد اجتماعی، دقیقا همانند یک 

فرستنده سیار رادیو تلویزیونی! 
همین مسئله باعث شده که لوازم 
جانبی فراوانی برای استفاده بهینه 
از تلفنهای هوشــمند، در معرض 
فروش و دسترســی کاربــران قرار 

گیرد. 
لرزه گیر یا »استابیایزر« از جمله 
ادواتــی اســت که قبا فقــط جزء 
تجهیــزات پرهزینه فیلمبــرداری 
حرفه ای به حســاب می آمد و اما 
طی دو سه سال اخیر، اکثرا توسط 
افرادی که در شبکه های اجتماعی 
مطلــب تهیــه میکنند و یــا حتی 
توســط کاربــران عادی نیــز مورد 

استفاده قرار میگیرد. 
دستگاه لرزه گیر

 DJI Osmo Mobile 3 
بــرای بهبــود ثبت تصاویــر تلفن 
های هوشمند تهیه شده تا نتیجه 
کار، شــبیه فیلمبــرداران حرفــه 
ای باشــد. همانطور که از نام این 
وســیله بــر می آیــد، با کمــک آن 
میتوان تکانهای مزاحــم دوربین 
موبایــل را در زمــان تصویربرداری 
حذف نمود تا ویدئوهای حاصله، 
باکیفیت تر و زیباتر بنظر برسند. 
برای دســت بــکار شــدن، نیاز به 
زمان زیادی نبوده و در عرض چند 
ثانیه میتوان تلفن هوشــمند را به 
سرعت بر روی آن نصب و مشغول 
فیلمبــرداری شــد. این دســتگاه 
محصول شرکت معروف DJI است 
که ســازنده پهپادهــای معروف و 
باکیفیت »فانتوم«، »اینســپایر« 
و چند محصــول دیگر میباشــد. 
محصــوالت این شــرکت به حدی 

در بین کاربران کل دنیا محبوبیت 
 ،DJI پیدا کرده که چند سالیست
وارد بــازار بورس ســهام نیز شــده 

است. 
دقــت عمل و کیفیت این وســیله 
آنقدر باالســت که میتوان در حال 
دویدن یا حرکت، بهترین تصاویر را 
از سوژه های ثابت و متحرک ثبت 

کرد. 
و اما ویژگی های بارز و جالب توجه 

DJI Osmo Mobile 3 لرزه گیر
•

قبــل از هــر چیــز، ایــن دســتگاه 
بســیار کوچــک و قابــل تا شــدن 
بــوده و حجــم کمــی را اشــغال 
میکنــد. بنابرایــن برخاف ســایر 
لــرزه گیرهای حجیم، بــه راحتی 
در داخل یک کوله پشــتی و ساک 
دستی کوچک جا شــده و دغدغه 

حمل آن را نخواهیم داشت. 
•

بــا وجــود مجهز بــودن ایــن لرزه 
گیر به ســه دستگاه »گیمبال« یا 
موتورهای جذب کننــده لرزه ها، 
دارای وزن بســیار کمــی در حدود 
۴۵۰ گرم بوده و دســت فیلمبردار 
را خسته نمیکند. بنابراین کار با آن 
بســیار راحت میباشد. کسانی که 
با دســتگاههای لرزه گیر کار کرده 
باشــند بخوبی میدانند که چنین 
وســایلی بسیار ســنگین و حجیم 
بوده و فشــار بســیار زیــادی را به 
مچ دست و شــانه فیلمبردار وارد 

میکند.
•

ویژگی دیگر این وســیله این است 
که میتوان با فشــردن یک دکمه، 
از پان افقی به پان عمودی رفته 
و کادر تصویــر را بــرای ایجاد یک 
افکت متفاوت تغییر داد تا تصاویر 

حاصله یکنواخت نباشند.
•

این دســتگاه لــرزه گیــر از طریق 
سیســتم »بلوتــوث« بــه تلفــن 
هوشــمند وصل شــده و نیازی به 
اســتفاده از کابــل نمیباشــد. لذا 
میتوان با کمک کنترلهای فراوانی 
که بــر روی دســته این لــرزه گیر 
وجــود دارنــد، بدون دســت زدن 
به تلفن، تنظیمــات دوربین را به 

سرعت تغییر داد. 
•

کارکرد دیگری بر روی این وســیله 
 Active Track وجود دارد که به

موسوم بوده و میتوان با کمک آن، 
دوربین را بر روی سوژه مورد نظر 
قفــل کرد تا دوربین بدون احتیاج 
بــه چرخــش دســت فیلمبــردار، 
خودبخود به سوی سوژه مورد نظر 

بچرخد و چشم از او برندارد!
•

ایــن دســتگاه، یــک »برنامــک« 
یــا اپلیکیشــن را در اختیــار کاربر 
میگــذارد که با کمــک آن میتوان 
کار ادیت، صداگذاری و حتی تهیه 
»استوری« برای انتشار در شبکه 
های اجتماعی را براحتی انجام داد. 
بنابراین برای ادیت و آماده سازی 
تصاویر، به کامپیوتر و یا هیچ نرم 
افزار دیگری نیاز نداریم و نتیجه کار 
با سرعت بسیار باالیی آماده انتشار 

میشود.
•

عاوه بر فیلمبرداری، امکان ثبت 
عکس را نیــز به کاربر میدهد تا با 
کمک آن، عکسهای زیباتر و واضح 
تری تهیــه کنیم. به عنوان مثال، 
ثبــت عکســهای پانورامیک، یکی 
از دیگر ویژگیهای »برنامک« این 

لرزه گیر میباشد. 
• 

ویژگــی جالــب و برجســته ایــن 
دســتگاه و »برنامک« آن اینست 
که هر کاربری بدون داشتن دانش 
و تجربــه ادیت ویدئــو میتواند به 
راحتــی از امکانــات ایــن وســیله 
استفاده کرده و کارهای قابل قبولی 

ارائه نماید. 
•

همچنیــن در صورتــی کــه باتری 
موبایل رو به اتمام باشــد، میتوان 
از طریــق یک کابل رابــط، باتری 
موبایــل را با باتری لرزه گیر شــارژ 
نمود تا در کار فیلمبرداری وقفه ای 

ایجاد نشود.
•

از همه جالبتر اینکه کل کارکردهای 
مختلف و نوآورانه این دستگاه فقط 
با مبلغ ۱۲۹ دالر در اختیار کاربران 

عاقمند قرار میگیرد. 
این دستگاه از نیمه سپتامبر امسال 
در بازار کانادا توزیع خواهد گردید.

اطاعات فنی این متن از وبسایت 
شــرکت DJI  ترجمه و بازنویســی 

شده اند.
زندگی تان بی لرزه!

معرفی لرزه گیر یا استابیالیزر
DJI Osmo Mobile 3
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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
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

پیش فروش

کاظم تهرانی 
 خرید، فروش، اجاره امالک مسکونی و جتاری 

 مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره 
 پرداخت هزینه محضر توسط ما 

 پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال 
 تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره

 ارزیابی رایگان منزل شما    
 به همراه تیم حرفه ای ما 

• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star 
   Signature Club includes:
Swimming pool, 
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators 
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

مشاور امالک در مونتریال: مسکونی    و    جتــاری

اوکازیون خوب برای سرمایه گذاری 
---------------
رستوران برای فروش
---------------

رستوران در پررفت و آمدترین قسمت بلوار سن لوران 
 با درآمد خوب 
 دارای  18 صندلی داخل و بالکن 
 دیس های گوناگون 
پیتزا، همبرگر، پوتین  و... 
 با کلیه وسائل و جتهیزات داخل رستوران 
قیمت: 
75000.00  (+ GST, QST)



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 
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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

از مونترال به تهران از  

<<  تـور اروپا 
• جزایر کارائیب 

• دبی  

$1070
تور کوبا از 

$750




