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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 
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Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

آرزوگتمیری:مشاور امالک

(514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île

3 :

1442

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

21 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال

از مونتــــرال به تهـران از 

$1070
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5 سال اخیر  گرم ترین دوره 
از زمان ثبت داده های هواشناسی بوده است.

سازمان جهانی هواشناسی می گوید 
کره زمین از سال 2۰15 تا 2۰19 
یکی از گرم ترین دوره ها را جتربه کرده 
است. این ارزیابی در آستانه برگزاری نشست 
عمومی سازمان ملل منتشر شده که تغییرات 
اقلیمی از جمله مسائل مهم آن است...
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اقلیمی از جمله مسائل مهم آن است...
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INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM

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

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

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

 در کانادا میباشد و یا همچنان در ایران است؟! 

 انواع بیمه: 
 بیمه عمر و بیمه وام مسکن  

 بیمه خانه و خودرو 
 با بهترین نرخ موجود در بازار 

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

تسهیالت ویژه جهت : 
تازه واردین و دانشجویان 

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

تمدید وام مسکن، وام اول، دوم و سوم 

وام مسکن 
 با شرایط مختلف شغلى و اقامتى 

عرفان مرزبانپور 

مشاور امور مالى و بیمه 
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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 1۰ شب 

در خدمت شما هستیم (

رستوران ایستگاه غذا 
 FOOD station

بوفه انواع خورش ها، 
کوکوها، ساالد های 

ایرانی و پلو 

  5۰$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 1۰۰ ٪ 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

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000
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ILE PERROT TOYOTA
2100, boulevard du Traversier, Pincourt 
www.ileperrottoyota.com

*Conditions may apply. Details in store.

LEASE STARTING AT

$84/WEEKLY*

2019 CAMRY SE
PURCHASE FINANCING AT

1.79%*

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

$85/WEEKLY*

2019 RAV4 FWD

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

PURCHASE FINANCING AT

0.99%*

2020 COROLLA SE

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 2۰۰6

•  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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دوهفته نامه فرهنگی 
اجتماعی، در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(

محیط زیست

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک مسکونی  در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

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

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

}<< ادامه در صفحه: 28{

سومین گزارش هشدار دهنده 
اقلیم شناسان جهان: 

لحظه انتخاب برای جلوگیری از 
فاجعه اقلیمی فرا  رسیده  است

"گــروه کارشناســان میان دولتی 
تغییرات اقلیمی"

Groupe d'experts 
intergouvernemental sur 
l'évolution du climat 

(GIEC) 
در تازه تریــن گزارش 

مــورد  در  خــود 
ی  هــا مد پیا
تغییــرات اقلیمــی 
 ، س هــا نو قیا ا ر د

طبیعی  یخچال های 
دوگانــه  قطب هــای  و 

زمیــن کــه روز چهارشــنبه ۳ 
مهر/ ٢۵ ســپتامبر منتشر شد، 
به همه جهان هشدار داده است. 
این گــروه کــه مهم تریــن مرجع 
تغییــرات  مــورد  در  بین المللــی 
اقلیمی است، با صراحتی بی مانند 
اعــام می کنــد که »بایــد هرچه 
ســریع تر علیه افزایش انتشــار گاز 
دی اکسید کربن اقدام کنید، وگرنه 
دیر خواهد شــد و با باال آمدن آب 
دریاهــا، شــهرهای بســیاری زیر 
آب خواهنــد رفــت، رودخانه های 
زیــادی خشــک خواهنــد شــد، 
تعــادل زیســت-حیاتی دریاها و 
اقیانوس هــا دچــار تخریب جدی 
شــده و بســیاری از جانوران کف 

دریاها از بین خواهند رفت«.
این گزارش کــه حاصل کار بیش 
از ١٠٠ کارشــناس معتبر جهانی 
در زمینه تغییرات اقلیمی سازمان 
ملل است و بر پایه ٧٠٠٠ گزارش 
علمــی تهیــه شــده اســت، چند 
روز پــس از تظاهــرات میلیونــی 
جوانــان در نقــاط مختلف جهان 
که خواهان اقــدام فوری و عاجل 
رهبران سیاسی جهان برای مبارزه 
با گرمایش زمین شده اند، منتشر 

می شود.
در این گــزارش به صراحت تأکید 
شده اســت که اگر افزایش انتشار 
دی اکســید کربن همچنــان و بر 
اســاس روند کنونــی ادامــه یابد، 
موجب عدم تعادل بسیار عمیق و 
گسترده در اقیانوس ها و سردترین 
مناطِق زمین مانند یخچال های 
طبیعی در قطب ها، یخچال های 
طبیعــی درکوهســتان ها شــده و 
هیچکــس از نتایــج ناگــوار ایــن 

تغییرات در امان نخواهد بود.
"مایکل مردیت"، اقیانوس  شناس 
در انستیتوی قطب جنوب بریتانیا 
گــزارش  نویســندگان  از  یکــی  و 
حاضــر، بــه رویتــرز گفته اســت: 
»همه افراد در سراسر جهان تحت 
تأثیر تغییراتی قرار خواهند گرفت 
که ما مشــاهده کرده ایم«. با این 
وجود او می گوید »خطوط اساسی 
این گزارش، نشــانگر این موضوع 
اســت که مــا هنوز حــق انتخاب 
داریم و آینــده در این زمینه هنوز 
در لوح مرمر نقش نبسته است«.

رویتــرز می نویســد ایــن گــزارش 

پس از بیش از ٢٧ ســاعت رایزنی 
میان محققان "گروه کارشناسان 
میان دولتــی تغییــرات اقلیمی" و 
"دانشمندان اقلیم شناس جهان" 
ابتکارپرنــس  بــا  کــه 
ایــن  در  موناکــو 
کشور به گردهم 
آمــده بودنــد، 
نهایــی شــد. 
گــزارش  ایــن 

همچنیــن 
نتیجه دو سال کار 
مداوم این گروه وابسته 

به سازمان ملل است.
در گــزارش "گــروه کارشناســان 
میان دولتی تغییرات اقلیمی" که 
٢۵ ســپتامبر منتشر شــد، آمده 
اســت: گــرم شــدن اقیانوس ها و 
تســریع در ذوب شدن یخچال ها 
در گرینلنــد و قطــب جنــوب و 
یخچال هــای طبیعــی در کوه ها، 
بــه بیــش از ١٫۳ میلیــارد نفــر از 
مــردم کــره زمین کــه در مناطق 
نزدیــک  مناطــق  و  کوهســتانی 
سطح دریا زندگی می کنند، صدمه 

خواهد زد.
ایــن دانشــمندان بــر ایــن باورند 
کــه ســطح دریاها تا ســال ٢١٠٠ 
می تواند یک متر افزایش یابد. این 
میزان افزایش ١٠ برابر بیشــتر از 
افزایش ســطح آب دریاها در قرن 
بیستم بوده است. آنان می گویند 
که اگر انتشار گاز دی اکسید کربن 
ادامه یابــد، همانگونه که افزایش 
ســطح آب دریاها در سال گذشته 
رکورد زده است، باید انتظار داشت 
که در افق ســال ٢۳٠٠ میادی، 
ســطح آب دریاهــا و اقیانوس ها 
در محــدوده وحشــتناک ۵ متر، 

افزایش یابد.
 « می خوانیــم  گــزارش  ایــن  در 
یخچال های طبیعــی هیمالیا که 
١٠ رودخانه بزرگ، از جمله گنگ 
و یانــگ تســه  را تغذیه می کنند، 
می توانند به نحو غیرقابل انتظاری 
ذوب شــده و در نتیجه تأمین آب 
شــیرین بخــش بزرگی از آســیا را 

مختل کند...
ذوب شدن الیه های یخ در سیبری 
یا آالسکا می تواند در همین حال 
مقادیر زیــادی گازهای گلخانه ای 
دیگــر را آزاد کنند که به نوبه خود 
باعث تســریع در گرمایش زمین 
و آغــاز یک دور باطــل اقلیمی در 

جهان خواهند شد«.
درایــن گــزارش همچنیــن آمده 
اســت که اقیانوس ها نقش بسیار 
مهمی با جذب دی اکســید کربن 
در تنظیم و تعادل زیست محیطی 
کــره زمیــن بــازی می کننــد، اما 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای 
موجب گرم شدن آنها و درنتیجه 
باعــث اســیدی تر شــدن آب آنها 

می شود. 
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باور  »نمی خواهــم 
کنم شــما فوریــت مســاله تغییرات 
اقلیمی را فهمیده اید و در عین حال 
کاری نمی کنید، چرا که اگر بخواهم 

چنین چیزی را باور کنم آن وقت شما 
شیطان هستید« 

ایــن، بخــش کوتاهی از ســخنان گرتــا تونبرگ 
نوجوان ١۶ ساله سوئدی است که در اجاس اقلیمی 
سازمان ملل و سپس در جهان مورد توجه قرار گرفت.

نوجوانی که فعالیت های زیست محیطی خود را از سال 
گذشــته آغاز کرده و حاال به رهبری برای جنبش های 
دانش آمــوزی تبدیــل شــده اســت. او جنبش جهانی 
دانش آمــوزی برای آگاه ســازی از تغییــرات اقلیمی و 
گرمایــش زمیــن را راه انــدازی کــرد. »جمعه ها برای 
آینده« جنبشــی است که از سوئد آغاز شد و به آمریکا 
رســید؛ کشوری که رئیس جمهوری اش به گرم شدن 
زمین باور ندارد اما به صورت سرزده در اجاس اقلیمی 
سازمان ملل حاضر و با دهن کجی گرتا تونبرگ مواجه 

شد.
گرتا در ١١ ســالگی بیمار و افســرده می شود و دست 
از غــذا خــوردن و حــرف زدن می کشــد. او در دو ماه 
بیش از ١٠ کیلوگرم وزن از دست می دهد. »سندروم 
آســپرگر« اسم بیماری ای است که پزشکان تشخیص 
می دهند گرتا به آن مبتا شــده است. این موضوع به 
معنای آن اســت که گرتا تنها زمانی ســخن می گوید 
کــه فکر می کند بســیار ضروری اســت زیرا ایــن افراد 
نمی توانند به خوبی دروغ بگویند، همه چیز را سیاه یا 
سفید می بینند و فعالیت های اجتماعی برایشان دشوار 
است. او تا مقطع نهم تحصیلی درس می خواند و پس 
از آن تصمیم می گیرد به مدرســه نرود و هر روز با یک 
پوستر جلوی مجلس سوئد می نشیند. کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به اندازه توافق شده در توافق پاریس 
خواسته گرتا بود و برای این کار راهی جز مدرسه نرفتن 
و اعتصاب کــردن نمی دید. ادامه اعتصابات او  موجب 
شد توجه رسانه های جهان به دختری جلب شود که با 

نرفتن به مدرسه، سعی دارد توجه 
همه به تغییر اقلیم را جلب کند. او 
باعث شد توجه نوجوانان دیگر در 
سراســر دنیا به این موضوع جلب 
شود و در دسامبر ٢٠١۸، ٢٠ هزار 
دانش آمــوز در بیــش از ٢٧٠ نقطه 

دنیا دست به اعتصاب بزنند.
گرتــا در کنفرانــس تغییــر اقلیــم 
ســازمان ملل در ســال ٢٠١۸ نیز 
سخنرانی تاثیرگذاری داشت. او در 
بخشی از صحبت هایش بیان کرد: 
»محبوب بودن برای مــن اهمیتی ندارد. 
من بــه عدالت اقلیمی و موجــودات زنده 
زمیــن اهمیت می دهم. تمــدن ما قربانی 
شــده اســت؛ قربانی فرصت تعداد کمی از 
افراد برای اینکه دائما پول های هنگفتی 
به جیب بزنند. زیســت کره ما قربانی 
شــده تا افراد ثروتمند در کشورهایی 
مانند کشور من بتوانند در ناز و نعمت 

زندگی کنند.«
رهبر جنبش اقلیمی جوانان جهان این 
بار با کشتی بادبانی به آمریکا رفت تا ردپای 
کربنی کمتری داشــته باشد و در اجاس اقلیمی 

ســازمان ملل خطاب به برخــی از رهبران جهان بیان 
کرد: »نمی خواهم باور کنم شما فوریت مساله تغییرات 
اقلیمی را فهمیده اید و در عین حال کاری نمی کنید؛ 
چــرا که اگر بخواهم چنین چیزی را باور کنم آن وقت 
شــما شیطان هستید. من نباید اینجا باشم بلکه باید 
آن ســوی اقیانوس در مدرســه می بودم. با وجود آنکه 
شما باید برای ما جوانان امید به ارمغان می آوردید اما 
با حرف های تو خالی کودکی و رویاهای مرا دزدیده اید. 
مــردم رنج می برند. مــردم دارند از بین می روند. تمام 
اکوسیســتم در حال فروپاشی است. ما در آستانه یک 
انقــراض گســترده قــرار گرفته ایم اما همه آنچه شــما 
درباره اش حرف می زنید پول و مســاله رشد اقتصادی 

است. می گویید به ما گوش می دهید 

      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: 28{

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...

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

زمین...
زین پیش شاعران ثناخوان که چشم شان
در سعد و نحس طالع و سیر ستاره بود
بس نکته های نغز و سخنهای پرنگار
گفتند در ستابش
این گنبد کبود
اما زمین که بیشتر از هر چه در جهان
شایسته ستایش و تکریم آدمی ست
گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند
ای مادر ای زمین
امروز این منم که ستایشگر توام
از توست ریشه و رگ و خون و خروش من
فرزند حقگزار تو و شاکر توام
بس روزگار گشت و بهار و
خزان گذشت
تو ماندی وگشادگی بی کرانه ات
طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت
از آتش گداخته جاودانه ات
هر پهلوان به خاک رسیده ست گرده اش
غیر از تو ای زمین که در این صحنه ستیز
ماندی به جای خویش
پیوسته زورمند و گرانسنگ و استوار
فرزند بدسگالی اگر چون
حرامیان
بی حرمت تو تاخت
هرگز تهی نشد دلت از مهر مادری
با جمله ناسپاسی فرزند شناخت
آری زمین ستایش و تکریم را سزاست
از اوست هر چه هست در این پهن بارگاه
پروردگان دامن و گهواره وی اند
سهراب پهلوان و سلیمان پادشاه
ای بس که تازیانه خونین برق و
باد
پیچیده دردناک
بر گرده زمین
ای بس که سیل کف به لب آورده عبوس
جوشیده سهمناک بر این خاک سهمگین
زان گونه مرگبار که پنداشتی دریغ
دیگر زمین همیشه تهی مانده از حیات
اما زمین همیشه همان گونه سخت پشت
بیرون کشیده تن
از زیر هر بال
و آغوش بازکرده به لبخند آفتاب
زرین و پرسخاوت و سرسبز و دلگشا
بگذار چون زمین
من بگذرانم شب طوفان گرفته را
آنگه به نوش خند گهربار آفتاب
پیش تو گسترم همه گنج نهفته را
------
هوشنگ ابتهاج )ه.الف.سایه(

به رهبران جهانتلنگرهای یک دختر 16 ساله  

»رویاهای مرا و کودکی مرا با وعده های 
توخالی تان نابود کرده اید تازه من جزو 
خوش شانس ترین ها هستم. مردم دارند 

رجن می کشند، دارند جان می دهند. متام 
اکوسیستم ها دارند ویران می شوند. ما در 

آغاز یک انقراض عظیم هستیم. آن وقت شما 
دائم از پول حرف می زنید و از افسانه رشد 
اقتصادی ابدی؟ چطور رویتان می شود؟«
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

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

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

3285 Cavendish Blvd, Apt 355     Montréal, QC

برگرفته از مداد:
www.medad.ca

همه پرسی اصالح قانون 
انتخابات کبک در سال ۲۰۲۲

بــه گــزارش ســی تی وی، دولــت 
فرانسوا لوگو الیحه اصاح قانون 
انتخابــات را تقدیــم مجمع ملی 
کبک کرد. بر اســاس این الیحه 
که »قانون ۳۹« نامیده می شود، 
تعداد اعضــای مجمع ملی کبک 
همــان ١٢۵ نفــر کنونــی خواهد 
بود. با این وجــود، ۸٠ نفر از این 
نمایندگان به صورت مســتقیم با 
رای مردم و ۴۵ نفر نیز بر اســاس 

عملکرد انتخاباتــی احزاب در ١٧ 
منطقه استان تعیین می شوند.

یکــی از وعده هــای حــزب حاکم 
ائتــاف آینــده کبــک، اصــاح 
قانون انتخابات بود و این حزب، 
تفاهم نامــه ای در ایــن زمینه نیز 
با حــزب کبــک ســولیدر امضاء 
کرد. با این وجود به نظر می رسد 
فرانسول لوگو نمی تواند وعده اش 
در ایــن زمینــه را به خوبی عملی 

کند. بر اســاس وعــده انتخاباتی 
این حزب، قرار بود انتخابات سال 
٢٠١۸ آخرین انتخابات با این نظام 
رای گیری باشد. اما قانون ۳۹ قرار 
است سال ٢٠٢٢ به رای گذاشته 
شود و در صورت تصویب، اولین 
انتخابات بر اســاس آن در ســال 

٢٠٢۶ اجرایی می شود.
آقــای لوگــو اعــام کرد کــه فکر 
نمی کرده اصاح ایــن قانون این 
قــدر پیچیــده باشــد. در مقابل، 
حزب کبک سولیدر نیز لوگو را به 
عدم تعهدش به وعده داده شــده 

محکوم کرده است.

لغو 4 کنسرت سلن 
دیون در مونترال
Mario Anzuoni/Reuters

به گــزارش مونترال گــزت، چهار 
کنسرت سلن دیون که قرار بود در 
روزهای ٢۶، ٢٧ و ۳٠ ســپتامبر و 

نیز اول اکتبر در مونترال 
بــه اجرا در آیــد، با تاخیر 
 ،١۹  ،١۸ روزهــای  بــه 
٢٠ و ٢١ اکتبــر انتقــال 
یافت. ظاهرا این خواننده 
خاطــر  بــه  سرشــناس 
مشکل ویروسی به وجود 

گلویــش  بــرای  آمــده 
مجبــور بــه یــک هفته 
استراحت شــده است. 
گفتنی است سلن دیون 
تور جدید جهانی خود را 
از ١۸ ســپتامبر از کبک 

سیتی آغاز کرد.

سخنرانی والری پالنت در سازمان ملل
به گزارش سی تی وی ، 
والری پانت )شهردار 
مونترال(  در اجاس 
اقلیمــی  تغییــرات 
ملل متحد  ســازمان 
در نیویورک به عنوان 
شــهرداران  نماینــده 
جهان سخنرانی کرد. 

خانــم پانــت بــا 
بیان اینکه تا سال 
از  بیــش   ،٢٠۵٠
دوســوم جمعیت 
شــهرها  در  دنیــا 
می کنند،  زندگــی 
بر این نکته تاکید 
کرد که شهرها در 

خط مقدم مبارزه با پدیده تغییرات 
اقلیمی قــرار دارند. او با اشــاره به 
اینکه تردیدی باقی نمانده که باید 
برای کاهش اثرات پدیده تغییرات 
اقلیمی دست به کار شد، گفت که 
مونتــرال برنامه ای بــرای کاهش 
۵۵درصدی تولید آالینده ها تا سال 

٢٠۳٠ را در دست اجرا دارد.

هزینه پارکینگ بیمارستان های کبک کاهش منی یابد
وعده هــای  از  یکــی 
اتئــاف آینده کبک 
)به رهبری فرانســوا 
انتخابات  در  لوگــو( 
کاهــش  پیشــین، 
هزینه پــارک خودرو 
بیمارســتان های  در 

اســتان بود. با این وجــود، ظاهرا 
هیچ برنامه ای برای عملی شــدن 

این وعده وجود ندارد.
بــه گــزارش گلوبــال نیــوز، دنیل 

)وزیر  مــک کان 
کبک(  سامت 
به تازگــی اعام 
بایــد  کــرد کــه 
منابع مالی الزم 
بــرای این طرح 
تامین شــود. از 
آنجــا که در آخریــن بودجه تدوین 
شــده )٢٠٢٠( هیــچ ردیفی برای 
این طرح اختصاص نیافته، احتماال 
بــه ایــن زودی هــا شــاهد کاهش 

هزینه های پارکینگ بیمارستان ها 
در استان نخواهیم بود. البته وزیر 
ســامت کبک قــول داده که این 
طرح تا سال ٢٠٢٢ عملی می شود.
در حــال حاضــر، هزینه پــارک در 
بیمارســتان ها ٢۵ دالر در هــر روز 
اســت. اتئاف آینــده کبک وعده 
داده بود دو ســاعت اول این زمان 
رایــگان بوده و به ازای هر ســاعت 
اضافــه فقط بیــن ٧ تــا ١٠ دالر از 

راننده دریافت شود.

جشن 9۰ سالگی کتابخانه کودکان مونترال
روز شــنبه )۵ اکتبــر( کتابخانــه 
ســالگرد  نودمیــن  مونتــرال، 
کتابخانه کودکان مونترال است 
و بــه همین مناســبت، جشــنی 
در این مکان برگزار خواهد شــد. 
در ایــن جشــن کــه ورودی آن 

بــرای خانواده هــا و نیز بچه ها در 
ســنین مختلــف آزاد و رایــگان 
اســت، برنامه هایی متنوع نظیر 
موســیقی،  اجرای  قصه خوانــی، 
نیــز  و  صــورت  روی  نقاشــی 
فعالیت هــای جذاب دیگــری به 

انجام می رســد. برای شــرکت در 
این جشن الزم نیست حتما عضو 
کتابخانه باشید. این ویژه برنامه از 
ساعت ١ تا ۴ عصر روز ۵ اکتبر به 

انجام می رسد.

خدمات رایگان دندان پزشکی: وعده حزب 
نئودموکرات به خانواده های کم درآمد

به گزارش گلوبال نیوز، جاگمیت 
سینگ )رهبر حزب نئودموکرات( 
بــا اشــاره بــه اینکــه یک ســوم از 
بیمــه  فاقــد  شــهروندان کشــور 
سامت هســتند، از طرح حزبش 
برای اجرای بیمه دندان پزشکی به 
منظور پوشش هزینه های خدمات 

این حوزه خبر داد. بر این اساس، 
تحــت  کانادایــی  میلیــون   ۳/۴
پوشــش این طــرح بیمــه ای قرار 
می گیرند. در ایــن طرح، خدمات 
دندان پزشــکی بــرای خانواده های 
بــا درآمــد زیــر ٧٠ هــزار دالر در 
ســال رایــگان خواهد بــود و برای 

خانوارهایی که درآمد ســالیانه ای 
بین ٧٠ هزار تا ۹٠ هزار دالر دارند 
نیــز تخفیــف قابل توجهــی تعلق 
می گیرد. آقای ســینگ اعام کرد 
کــه این طــرح ۸۶٠ میلیــون دالر 
هزینه ســاالنه دارد و از سال آینده 
می تــوان آن را اجرایی کرد. با این 
وجــود، او دربــاره ردیــف بودجــه 
برای تامیــن هزینه های این طرح 

توضیحی نداد.

شکاف 5۰ میلیون دالری بین حقوق مهاجران و 
نیروهای کار متولد کانادا

ایرانیان کانــادا: به گزارش 
شــکاف   Royal Bank
حقوقی میان نیروهای کار 
متولــد کانــادا و مهاجران 
گذشــته  ســال   ۳٠ طــی 

دوبرابر شده است.
در سال ١۹۶۸ مهاجران ۴ 
درصد کمتر از کانادایی ها 
درآمد داشــتند، این عدد 
اما بــه ١٠ درصد رســیده 

است.
تخمین زده می شــود که 
ایــن تفــاوت ســاالنه ۵٠ 
میلیــارد دالر بــرای کانادا 

آب میخــورد، که تقریبــا برابر کل 
هزینه مهاجرانی که نمیتوانند در 
رشــته خودشــان کار پیــدا کنند، 
یــا افرادی که هیچگاه به تســاوی 

حقوق نمیرسند است.
ایــن چالــش ۵٠ ســال اســت که 
 Credential وجود دارد. بهبــود
تاییــد  )فراینــد   recognition
اینکه تحصیات و ســابقه شغلی 
فرد مهاجر در کشــور دیگر برابر با 
اســتانداردهای تبیین شده برای 
نیروهای کار کانادایی است( یکی از 
شعارهای تبلیغاتی تکراری است، 
شــعاری که امســال نیز شاهد آن 
 Green ،هستیم. محافظه کاران
Party و NPD ایــن مورد را جزء 

اولویت هایشان اعام کرده اند.
امــا با توجه به اینکــه این موضوع 
مربوط به قوانین اســتانی اســت، 
دولت فدرال تا حدی می تواند آن 

را کنترل کند.
تشخیص چالش 5۰  میلیارد 

دالری
مهمترین مانعی کــه مهاجران در 
پیدا کردن شغل به آن برمی خورند 
این است که کارفرمایان کانادایی 
و  تجربــه  کــه  ایــن  ارزیابــی  در 
تحصیات مهاجران چقدر مطابق 
استانداردهای کانادا است، مشکل 
دارنــد. ایــن که کانادا هر ســال از 
١٧۵ کشور مهاجر میپذیرد این امر 

را سخت تر نیز کرده است.
تبعیض نیز مشکل دیگری است. 
اســتاد   Philip Oreopoulos
دانشگاه تورنتو نیز طی تحقیقات 
میدانــی نتایــج قابــل توجهــی به 
دست آورد. او ١۳,٠٠٠ رزومه برای 
کارفرمایان مقیم تورنتو فرســتاد، 
مشخص شد که افراد متولد کانادا 
که اسمی انگلیسی دارند از شانس 
بیشتری برای دریافت تماس برای 

اعام زمان مصاحبه برخوردارند.
هنگامی که از کارفرمایان درباره این 
امر پرسیده شــد، اعام کردند که 

نگران هستند که  افرادی 
که اسمی چینی، هندی، 
پاکستانی یا یونانی دارند، 
ممکــن اســت از توانایــی 
های زبانــی الزم برخوردار 

نباشند.
تالش های دولت فدرال

دولت فــدرال نیز تاثیراتی 
دارد و طی دهه های اخیر 
باعث تغییرات چشمگیری 
در انتخاب مهاجران شده 

است.
سیســتم  آغــاز  زمــان  از 
اکســپرس انتری در سال 
٢٠١۵، متقاضیــان مهاجــرت بر 
اساس ســن، تحصیات، توانایی 
های زبانی و ســابقه کاریشان رده 

بندی میشوند.
اتاوا بهتریــن کاندیداها را انتخاب 
میکند، افرادی که باالترین شانس 
برای وارد شدن به بازار کار را دارند.

آغاز برنامه نامزدی اســتانی کانادا 
از ســال ١۹۹۹ نیــز تاثیــر مثبتی 
داشته است، به کمک این سیستم 
مناطق و اســتان هــا میتوانند با 
توجه به نیازهایشــان مهاجران را 

انتخاب کنند.
خوشبختانه، مدارکی جدیدی که 
راجع به اســتخدام و حقوق وجود 
دارد نشــان میدهد که این چالش 
ممکن است تا ۵٠ سال آینده حل 
شــود چرا که اقتصاد کانادا بیشتر 
از قبــل متکــی بــر توانایــی های 

مهاجران است. 

Peyvand
Line

Peyvand
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کانادا... 

}<< ادامه در صفحه: 9{

کبک: بیشتر تبعیض های اسالم هراسانه گزارش نمی شود
کمیســیون حقوق بشــر اســتان 
کبک گفت اکثریت بزرگی از نفرت 
فراکنی هــای بیگانه هراســانه و 
اسام هراسانه به مقامات مسئول 

گزارش نمی شوند.
رئیس این کمیسیون می گوید در 
٧۸ درصــد پرونده هایی که مورد 
بررســی قرار گرفته، شــخصی که 
مورد تبعیض قرار گرفته قضیه را 

به مقامات ذیربط گزارش نکرده، 
درحالــی که ایــن تبعیض جدی 

بوده.
افرادی که در این پژوهش شرکت 
کرده انــد دالیل متعــددی برای 
گزارش نکردن تبعیض آورده اند 

از جمله: 
• اعتمــاد نداشــتن بــه مراکــز 

مسئول، 

• ناچیز قلمداد شدن تبعیضی که 
روی داده، 

• نداشــتن آگاهــی از چاره های 
موجود، و نگرانی از تبعات بعدی.

دولت قبلــی کبک که لیبرال بود 
در چارچوب برنامه پیشــگیری از 
رادیکال شدن افراد، این پژوهش 

را کلید زده بود.

بهترین ابزار برای ادغام مهاجران
 سپهر صاحلی

تردیدی نیست که کانادا از 
مهاجرپذیرترین کشورهای 
جهان به شــمار مــی رود. 
امــا ورود حجم زیــادی از 
مهاجــران بــه یک کشــور 
می تواند تــوازن فرهنگی، 
آن  اجتماعــی و سیاســی 
را بــر هــم زند. آیــا باید در 
برابر این پدیده، رویکردی 
قهــری در پیــش گرفــت 
و بــه سیاســت های اجبار 
مهاجران به سمتی خاص 

روی آورد؟
 Reobert( فالکونــر  رابــرت 
Falconer( پژوهشــگر دانشکده 
سیاست عمومی دانشگاه کلگری 
اســت که به طور خاص به بررسی 
سیاســت های مهاجرتی و مرتبط 
بــا پناهجویــان می پــردازد. او در 
مقاله ای در نشریه ونکوور سان به 
بیان دیدگاهــش درباره روند کانادا 
در خصــوص ادغام مهاجــران در 
جامعــه کانادایی پرداخته اســت. 
از نظــر آقــای فالکونــر، الگوی باز 
جامعه، سیاســت و اقتصاد کانادا، 
خودش بهترین شیوه برای ادغام 

مهاجران به شمار می رود.
دنیــا در ســال های اخیــر شــاهد 
بزرگ تریــن جابه جایــی جمعیت 
پــس از جنــگ جهانــی دوم بوده 

است.
کانــادا در ایــن میــان، مســتثنی 
نیست. تقریبا از هر ۴ نفر در کانادا، 
یک نفر از کشــوری دیگــر به دنیا 

آمده است. 
همچنین در سه سال آینده، یک 
میلیون نفر از کشورهای دیگر به 

کانادا مهاجرت می کنند.
کانــادا بــه تازگــی از نظــر پذیرش 
از  آوارگان و پناهجویــان،  تعــداد 
سایر کشــورهای دنیا پیش افتاده 
اســت کــه اصلی ترین دلیلــش را 
می تواند سخت گیری های دولت 
دونالد ترامپ در ورود مهاجران به 
این کشور دانســت. با این وجود، 
غیرســخت گیرانه  سیاســت های 
نخست وزیر ترودو را نیز نمی توان 

در این میان، موثر ندانست.
از ســال ٢٠١٧ تاکنون حدود ١۵٠ 
هــزار پناهجــو از کانــادا تقاضای 
پناهندگی کرده اند که بســیاری از 
آنها برای این کار، این تقاضا را در 
خاک کانادا ارائــه داده اند. در این 
شرایط، ممکن است سئواالتی در 
ذهن هر شــهروند کانادایی شکل 

 گیرد.
برخی افــراد شــاید از پاســخ های 

منطقی دولتمــردان در این باره و 
یــا راه حل های بالقــوه ای که برای 
مســاله مهاجرت و پناهجویان در 

کانادا وجود دارد راضی نشوند. 
برخی هــم ممکن اســت از حجم 
باالی مهاجران و آینده  کشور دچار 
هراس شوند. با این وجود، بیشتر 
کانادایی هــا یک ســری نگرانی ها 
و ترس هــای معقول دربــاره تاثیر 

تازه واردان بر آینده کشور دارند. 
این پرســش ها به خــوِد مهاجران 
تازه وارد مربوط نمی شود، بلکه به 
مســایلی همچون امنیت مرزها، 
نظام مهاجرتی کانادا و یا ارزش ها 
و باورهایــی که مهاجران به کانادا 

می آورند ربط دارد.
کــه  هســتند  ســئواالتی  اینهــا 
و  دانشــگاهیان  سیاســتمداران، 
روزنامه نگاران باید با چشم و گوشی 
باز به آنها توجه کرده و پاسخ هایی 

دقیق به آنها بدهند.
یکی از موضوعات مهمی که شاید 
ذهــن بســیاری از کانادایی هــا را 
به خود مشــغول کند، به مســاله 
ادغام مهاجــران در جامعه مربوط 
می شود. میزان تسلط تازه واردان 
به زبــان رســمی، حــس تعلق به 
کانــادا و نیــز پذیــرش ارزش های 
کانادایی از جمله مصداق های این 

ادغام به شمار می رود. 
اگر از این دید به ماجرا نگاه کنیم، 
بایــد بگوییم کــه کانــادا عملکرد 
خوبی در ادغام تازه واردان داشــته 

است.
سرشــماری ســال ٢٠١۶ نشــان 
همــه  از  درصــد   ۹۳ دادحــدود 
مهاجــران در کانــادا می توانند به 
زبان انگلیســی یا فرانسه صحبت 
کنند. این نظرســنجی نشــان داد 
که اکثریت مهاجــران در خانه نیز 
به یکــی از ایــن دو زبــان صحبت 

می کنند.
این میزان باال ممکن است عجیب 
بــه نظر برســد، امــا بایــد در نظر 

داشــت که آشــنایی بــه زبان های 
رســمی کانادا، یکــی از معیارهای 
پذیــرش آنها به عنــوان مهاجر به 

شمار می رود.
زبان رســمی یکی از ضرورت های 
شهروندی به شمار می رود که البته 
افراد مسن و یا کودکان را می توان 
در ایــن میــان اســتثنا دانســت. 
دانستن زبان رسمی حتی به مزیت 

شغلی نیز می انجامد.
تسلط به زبان رسمی و معیارهای 
در  شــهروندی،  بــرای  ضــروری 
صورتــی که فقط بخــش اندکی از 
مهاجران بتوانند شهروندی کانادا 
را به دست آورند، اهمیت چندانی 
نخواهد داشــت. اما آمارها نشان 
می دهــد درصد اعطای تابعیت در 

کانادا ۸۵ درصد است. 
بــه کامــی دیگــر، ۸۵ درصــد از 
مهاجران در نهایت شهروند کانادا 
می شــوند. ایــن در حالــی اســت 
که ایــن میزان در ایــاالت متحده 

۴٠درصد است.
ایــن بــدان معناســت کــه اکثــر 
مهاجــران باالخــره با یــک آزمون 
زبان روبرو می شوند و به سئواالتی 
درباره تاریخ، فرهنگ و ارزش های 
کانادایــی پاســخ می دهنــد و بــه 
وفاداری به قانون این کشور سوگند 

می خورند.
مهاجــران همچنیــن بایــد تعلق 
ارزش هــای  بــه  باالیــی  خاطــر 
مدنی در کانادا داشــته باشــند. بر 
اســاس داده های اداره آمار کانادا، 
۹۳درصــد از تــازه واردان از حــس 
تعلــق خاطــر شــدید و یا بســیار 
شــدیدی بــه کانــادا برخوردارند. 
برخی از این افراد )٢۴درصد( فقط 
بــه کانادا عشــق می ورزنــد، حال 
آنکه بیشتر آنها )۶۹درصد( عاقه 
شدیدی به کانادا و نیز کشور مبدا 
خود دارند. فقط ۳ درصد هستند 
که عاقه شان به کشور مبدا بیشتر 

از میزان عاقه شان به کاناداست.

جامعه باز: 

اگــر میــزان عاقــه بــه نمادهای 
کانادایــی را در ایــن مطالعه مورد 
بررســی قــرار دهیــم می بینیم که 
عاقه مهاجران به چیزهایی نظیر 
پرچم کانادا، پارلمان و حتی ورزش 
هاکی، از کانادایی هایی که در خوِد 
همین کشور متولد شده اند کمتر 

نیست.
البتــه با در نظر گرفتــن اینکه چرا 
مهاجران، کانادا را به عنوان مقصد 
خود انتخاب می کنند، این پدیده 

اصا عجیب نخواهد بود. 
چون مهاجران خودشــان کانادا را 
به عنوان مقصــد برمی گزینند، به 
این معناســت که از الگوی حاکم 
بر کشــور خــود )نظیــر رژیم های 
سوسیالیستی یا مذهبی( بیزارند 
و به همین دلیل، نمی توان انتظار 
داشــت کــه ارزش هــای حاکم بر 
کشور خودشان را به کانادا بیاورند. 
آنها کانــادا را به خاطر ارزش هایی 
کــه در نهایت به وضعیــت جاری 

کانادا انجامیده انتخاب می کنند.
البته این بدان معنا نیست که همه 

چیز بی نقص است. 
کانادا با درخواســت پناهندگی ٧۵ 
هزار نفری روبروســت که بسیاری 
از آنهــا، اطاعــات ناقصــی درباره 

خود ارائه کرده اند. اما این مســاله 
هیچ ربطی به بحث ادغام مهاجران 
نــدارد، بلکــه مشــکل در الگــوی 
پذیرش درخواســت پناهندگی در 

سطح فدرال است.
شاید این مشکل را بتوان با اصاح 
نظام مهاجرتی و پذیرش پناهجویان 
حــل کــرد. البتــه این اصــاح به 
معنــای توهین بــه تــازه واردان و 
پناهجویان نیست، بلکه اصاحات 
باید با هدف افزایش سرعت و دقت 
فرآیند پذیرش پناهجویان به انجام 

برسد.
اما برای آن دســته از مهاجرانی که 
اکنون در کانادا هســتند، بهترین 
ابــزار برای ادغــام را بایــد در ورود 
راحــت آنها به نظام سیاســی و نیز 

بازار کار جست.
جالب اینجاســت که برخــی افراد 
گســترده  پذیــرش  بــا  مخالــف 
مهاجران در کانادا به پژوهش های 
 Alberto( الســینا  آلبرتــو 
Alesina( استناد می کنند، آقای 
الســینا پژوهشــگری اســت که بر 
روی موضوع تنــوع جمعیتی کار 
کرده و به این نتیجه رسیده که هر 
قدر تنوع جمعیتی بیشــتر باشد، 
تضادهــای اجتماعی نیــز افزایش 

می یابد. 
اما واقعیت این است که این امر در 
کشــورهایی که دموکراسی در آنها 
ضعیف اســت و بازار کار محدودی 
دارنــد و در نتیجــه، یافتن شــغل 

دشوار است، صدق می کند.
جالب اینجاســت که پژوهش های 
بعــدی الســینا نشــان می دهد که 
تنوع جمعیتی در کشــوری که هر 
کســی می تواند در آن نخست وزیر 
شده و شغلی مناسب داشته باشد، 

مزایای زیادی هم به همراه دارد. 
جوامــع بــاز از ارتباطات اقتصادی 
دیگــر  کشــورهای  بــا  گســترده 
برخوردارند، محصوالت و خدمات 
متنوعی دارنــد و جمعیت نیروی 
کارشان نیز تنوع بیشــتری دارد. 
در چنین شــرایطی، فرآیند ادغام 
به خوبی پیش می رود و مهاجران 
و فرزندان شان به ارزش های کانادا 

پایبند خواهند بود.
بــه همیــن دلیــل می تــوان گفت 
که حفظ و نگهــداری از نهادهای 
اساســی کانــادا، محیــط ســالم 
کسب وکار و نیز جامعه باز در نهایت 
بــه ادغام هر چه بهتر مهاجران در 

جامعه کانادا می انجامد.
•

Peyvand
Line

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

www.slaec.ca

انگلیسی / فرانسوی  بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی  و فرانسوی 

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

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

افول حزب لیبرال و »ریاکاری «های جاستین ترودو
شایسته الهامی

٢١ ســپتامبر - یک ســال بعد از 
روی کار آمــدن حــزب لیبــرال به 
رهبــری جاســتین تــرودو در اول 
نوامبر ٢٠١۶ مقاله ای بر اســاس 
روزنامــه هــای فرانســوی زبان و 
 Power & Politics برنامــه 
تلویزیون CBC مقاله ای با عنوان 
" جاســتین تــرودو در مبــارزات 
انتخاباتی قول های زیادی داد که 
تحقق نیافت" نوشتم که در همین 

نشریه چاپ شد. 
در آنجا نوشتم که مردم از عملکرد 
حزب محافظه کار به رهبری هارپر 
به ســتوه آمده بودنــد و به لیبرال 
هــا رای دادند. ولی تــرودو هم به 
قولهایــش عمل نکرد. )میشــود 
گفت حتی بعد از چهار ســال هم 

عملی نشده است( از جمله: 
رفــرم قانــون انتخابــات، حقــوق 
بومیان، مســایل رفاهی سربازان، 

و... 
مســاله آخــر که بــرای مــن ایرانی 
بــه دلیل انجام کارهای شــخصی 
شــهروندان ایرانــی و جلوگیری از 
صرف وقــت و هزینه اضافی، مهم 
است، باز کردن ســفارت ایران در 
کانــادا بود،که متاســفانه از زمان 
هارپر بسته شد و ترودو هم عاوه 
بر اینکــه باز نکــرده، بتازگی اقدام 
بفروش ساختمان های متعلق به 

ایران و مردم ایران کرده است.
در ادامــه کار این حزب، مســایل 
دیگــری هم به وجــود آمد که من 
هر بار تا آنجا که توانستم نوشتم. 

از جمله: 
در تاریخ ١۵ فوریه و اول می و اول 
اکتبــر و ١۵ نوامبر ٢٠١٧ مقاالتی 
نوشــتم که در همین نشریه چاپ 
شــد. بــرای جلوگیــری از طوالنی 
شــدن مطلــب، اشــارات کوتاهی 
میکنم تا بتوانم به مســایلی که از 
پارســال از همین زمان آغاز شــد 

بپردازم. 
•  ترودو در مورد کســری بودجه 
ده میلیــاردی کاری نکرده اســت 
حتی کســری بودجه را هم به سی 

میلیارد دالر رساند.
•  تــرودو بجــای اینکــه در داخل 
کشور به مشکات بومیان و بهبود 
بخشــیدن بپردازد، در ســخنرانی 
ســالیانه خود در مجمــع عمومی 
ســازمان ملل در تاریخ ســپتامبر 
٢٠١٧ بــا حالت تاثر اعام میکند 
کــه از وضعیت بومیان احســاس 
شــرم میکنــد، بــه آنهــا تحقیر و 
توهین و تجاوز شده و آنها قربانی 
دولتی شــده اند که نه به ســنت و 
نه به اعتقــادات، نه به قوانین، نه 
به شان و مقام انسانی و در نهایت 

به مدیریت آنهــا هیچکدام احترام 
نگذاشته است.

•  خیلــی هــا از جملــه مهمانان 
برنامه تلویزیون CBC و نمایندگان 
احزاب به این مســاله ایراد گرفتند 
کــه چرا ترودو مســاله داخلی را به 
ســطح جهانی بــرده و آنجا مطرح 
کــرده اســت. مگــر او مســئول و 
رهبــر نبود چــرا ان مشــکات را 
حل نکرده اســت. مگر قرار اســت 
کشــورهای دیگر مسایل ما را حل 
کنند. یــادآوری میکنــم که زمان 
انتخابات او برای ارتباط با بومیان 
به نشان همبستگی در دیدار با آنها 
کاههــای بومیان یــا به اصطاح 
خودمان کاه سرخپوســتی بر سر 

میگذاشت. 
•  در مورد حقوق بشر هم میگوید: 
ما میدانیم که مــردم دنیا از کانادا 
انتظار دارند که به اســتانداردهای 
بیــن المللی در مورد حقوق بشــر 
معتقد باشند چیزی که ما خودمان 

هم از خودمان انتظار داریم.
•  در مقالــه ای کــه اول مــاه می 
نوشــته بــودم، از قول یــک فعال 
محیط زیست به نام بيل مککيبن 

Bill Mckibben نوشتم که او از 
ترودو با نام "برادر مســتاجر جدید 

کاخ سفید " نام میبرد. 
در ادامه مطلب به دالیل آن اشاره 

خواهم کرد.
•  در ١۵ نوامبر همان سال مقاله 
ای بــا عنــوان " بهشــت مالیاتــی 
فراساحلی: کابوسی به زیان مردم 
عادی، به سود سوپر ثروتمندان ؟! 
نوشــتم. جریان از این قرار بود که 
ترودو در همان سخنرانی سازمان 
ملل روی دو موضوع تاکید داشت. 
مساله رفتار ناشایســت با بومیان 
کانــادا از زمانهــای دور و تغییرات 

اساسی در سیستم مالیاتی. 
•  او در رابطه با سیســتم مالیاتی 
در نطــق قبــل و بعــد از انتخابات 
میگویــد: مردم بایــد مالیات خود 
را عادالنــه بپردازند ما سیســتمی 

داریم کــه ثروتمندان را تشــجیع 
میکند کــه مالیات کمتری بدهد، 
ایــن وضعیــت باید تغییــر کند. او 
همیشه سنگ طبقه متوسط را به 
سینه میزد و میزند. ولی خیلی زود 
دســتش با افشاء اســناد و مدارک 

"بهشت مالیاتی" رو شد. 
•  ایــن خبر توســط رادیو کانادا و 
CBC و تورنتو اســتار تهیه شــده 
بود، کــه از اوایل ٢٠١٧ شــروع و 
در پنــج هزار صفحــه و حاوی ١۳ 

میلیون سند است. 
خاصه آن اینست که سه هزار نفر 
توانســته اند برای فرار از پرداخت 
مالیــات، ســرمایه هایشــان را به 
ســواحل دور مثــل جزایــر آنتیل 
انگلیــس، جزایر کیمــن، برمودا و 
اســراییل منتقل کننــد. در میان 
اسامی "متخلفان" مالیاتی اسناد 
"پارادایز" به نام هایی مانند ملکه 
انگلیس، ویلبر راس، مادونا، بانو، 
و نخست وزیران سابق کانادا، جان 
ترنر، برایــان مارونی، ژان کرتین، 

پل مارتین بچشم میخورد. 
در ضمــن از فــردی بنام اســتفن 
برافمــن کــه از دوســتان ســابق 
جاســتین ترودو اســت، صحبت 
میشــود که از ســال ٢٠١۳ رییس 
تهیه و جمع آوری پول برای حزب 
لیبــرال بــوده و توانســته پانــزده 

میلیون دالر جمع کند.
•  یادآوری میشود که برای آگاهی 
از این موضوع میتوانید به آرشــیو 
این نشریه در تاریخ مذکور مراجعه 

کنید.
-------

مطالب باال خاصه ای از عملکرد 
بــود.  لیبــرال  حــزب  و  تــرودو 
مســافرت ترودو به هند با خانواده 
اش در فوریه ٢٠١۸ پایان ماه عسل 
ایــن حــزب بخصوص بــرای خود 

جاستین ترودو بود.
مالیــات  بــرای  مســافرت  ایــن 
دهندگان نزدیک دو میلیون هزینه 
در بر داشت. ولی دو مساله باعث 
شد که انتقادهای مردم و رسانه ها 
شروع بشود، یکی دعوت از فردی 
در مهمانی ســفارت کانــادا که به 
ادعای رســانه هــا و مخالفین، در 
عملیات تروریستی شــرکت کرده 
بــود و دیگــری لبــاس پوشــیدن 
هــای او و خانــواده اش با ســبک 
لباسهای هندی برای جلب مردم 
کانــادا. قراردادهای تجاری او هم 
در هندوستان بر اساس نظر رسانه 
ها بیشتر به نفع هندوستان بود نه 

کانادا.
از ســپتامبر سال گذشــته تا حال 
مســایلی پیش آمد که باعث افول 
این حزب و بخصوص نشان دادن 
"ریاکاری " جاستین ترودو، آنهم 
بقــول نمایندگان احــزاب مخالف 
و مهمانــان برنامه های تلویزیونی 
شــده است؛ که همیشــه بوسیله 
پوشــیدن  یــا  و  گرفتــن  ســلفی 
جــوراب های تا به تا بخصوص در 
کنفرانسهای اقتصادی میخواست 
دیگــران را تحت تاثیر قرار بدهد و 
مسایل اصلی را به حاشیه بکشاند.

در اکتبــر ســال گذشــته مســاله 

اکتبر انتخابات 

قتــل جمــال قاشــقجی خیلــی از 
کانادایی ها توقع داشتند که ترودو 
هــم، بنابر قول هــای انتخاباتی و 
هم به دلیل مسایل حقوق بشری 
قرارداد ١۵ میلیــارد دالری فروش 
اسلحه به عربستان را کنسل کند. 
او هم مثل ترامپ این کار را نکرد و 
به بهانه سری بودن)!( این قرارداد 

از انحال ان سر باز زد.
در مــاه نوامبر دولت تــرودو خانم 
مانگ وانژو، دختر صاحب کشتی و 
شرکت عظیم »هواوی« را به دلیل 
تحریم های ایران در ساحل ونکوور 
به دلیل اینکه "حکومتش قانون را 

اجرا میکند" بازداشت کرد. 
چین هم از پارسال دو نفر کانادایی 
را زندانی کرده و در ضمن از خرید 
محصــوالت کشــاورزی ازجملــه 
کانــوال و گوشــت کانــادا امتنــاع 

میکند. 
مســلمًا این به ضرر مــردم کانادا 
اســت همانطــوری کــه در رابطه 
با قــرارداد نفتای ســابق و قرارداد 
جایگزیــن آن دامــداران هم دچار 

ضرر شدند.
در همــان زمــان بــه بهانه محیط 

زیست مالیات کربن را گذاشت. 
ولی نصب لوله های نفتی را با وجود 
مخالفت بومیان و مردم ادامه داد. 
هزینــه ان چهار و نیم میلیارد و با 
پول مالیات دهندگان تامین شده 

تا شرکتهای نفتی متضرر نشوند.

در همین حال هم مبلغ ١٢میلیون 
دالر بــرای تعویض یخچــال های 

فروشگاه های الباز کمک کرد.
در دســامبر ســال گذشــته خانم 
کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا 
به درخواســت مایک پمپیو و جان 
بولتون و الیوت ابرامز )برای تغییر 
رژیــم ونزوئــا و جایگزیــن کردن 
خــوان گوایــدو بجــای مــادورو(، 
نشســت هایی در اتاوا -و بعدًا در 

پرو- ترتیب داد. 
بنظر من تغییر رژیم هر کشوری به 
عهده مردم خود آن کشــور است. 
اگر توســط کشــور دیگــری انجام 

بگیرد نتیجه اش میشود لیبی.  
در ماه فوریه امسال با جریان شرکت 
 SNC- LAVALIN عظیــم 
و دخالــت دولت ترودو در پروســه 
دادگاه بــرای جلوگیری از دادگاهی 
شدن این شرکت و مداخله در کار 
وزیر و دادستان یعنی خانم جودی 
ویلســون ریبولــد جنجــال هــای 

زیادی پیش آمد. 
متاسفانه نوشتن در باره آن مطلب 
را طوالنــی میکند ولی نتیجه  آن، 
به کنار گذاشــتن دو نفر از بهترین 

وزرای کابینه او بود.
در ایــن هفته با رو شــدن چندین 
فیلم و عکس ترودو با چهره سیاه 
و قهــوه ای، در مجامــع مختلــف 
آخریــن ضربه به حزب لیبرال وارد 
شد. سراســر این هفته درباره این 

عکس ها در رسانه ها صحبت شده 
که هنوز ادامه دارد.

 این عکس هــا اولین بار در مجله 
تایم چاپ شــده است . ٢۹ سالگی 
زمانــی   ٢٠٠١ درســال  تــرودو 
که اســتاد دانشــگاه اســت؛ حتی 
تلویزیون های امریکایی هم راجع 
به آن بحــث های زیــادی کردند. 
اگرچه خود ترودو بارها عذرخواهی 
کرده اســت، ولی این مساله برای 
مردم کانادا مهم است و خود ترودو 
هم بارها از  آن ها بعنوان ارزشهای 
کانــادا صحبت کرده اســت )عالم 
بی عمــل( ایــن موضــوع میتواند 
اثرات زیــادی در روی مردم ایجاد 
کند، بخصوص که بیشــتر از چند 

هفته به انتخابات نمانده است. 
اگر این کار توســط فرد دیگری در 
حــزب اتفاق میافتاد مســلمًا او را 

مجبور به استعفا میکردند. 
در همین هفتــه محبوبیت حزب 

پنج درصد پایین آمده .
ایــن موضــوع نشــان میدهــد که 
متاســفانه او از ایــن روش در تمام 
بــرای جلــب  زندگیــش  مراحــل 
اطرافیان اســتفاده کرده اســت، و 
اگرچه زمانی از آن بهره برده است 
ولی این بار امــکان دارد با این کار 
حتی بــه حزب لیبــرال هم لطمه 

بزند. 
•

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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}<< ادامه در صفحه: 16{

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 

 

کبک منظر  از  اکتبر  انتخابات 
دیدگاه ۶ حزب اصلی درباره موضوعات مهم 

 »مــداد« - زمــان زیــادی به روز 
برگزاری انتخابات فدرال و تعیین 
و  اقتصــادی  سیاســی،  رویکــرد 
اجتماعــی کشــور در چهار ســال 
آینــده باقی مانــده اســت. احزاب 
هــم بــه شــدت می کوشــند نظر 
رای دهندگان را به برنامه های خود 

جلب کنند.
در این میان، کبک به خاطر ساختار 
جمعیتی و فرهنگی متفاوتی که با 
سایر استان ها دارد، انتظاراتی ویژه 
از دولت آینده و نمایندگان پارلمان 
خواهد داشــت. اما موضع احزاب 

درباره این خواسته ها چیست؟ 
سی بی سی در مقالــه ای به بررسی 
موضع رســمی و غیررسمی اعام 
شــده از ســوی احــزاب دربــاره ۴ 
موضوع کلیدی یعنی »سکوالریسم 
و هویت«، »مهاجرت«، »محیط   
زیســت« و »اقتصــاد و مالیات« 
پرداختــه که برگــردان آن را با هم 

می خوانیم:

•  سکوالریسم و هویت 
موضوع سکوالریسم در کبک پس 
از تصویــب قانــون ٢١ در مجلس 
اســتان بسیار بر سر زبان ها افتاده 
است. طبق این قانون کسانی که 
در شــغل های دولتــی دارای حق 
اعمال حاکمیت مثل قاضی پلیس 
و معلم کار می کنند، حق پوشیدن 
لباس مذهبی ندارند. معلمانی که 
از قبــل اســتخدام شــده اند از این 

قانون استثنا شده اند.
حزب لیبرال:

جاستین ترود جزو منتقدان قانون 
سکوالریســم کبــک اســت. او به 
تازگی در مصاحبه ای با نتفلیکس 
گفت کــه »در یــک جامعــه آزاد، 
نمی توانیــد تبعیــض را در قالــب 
قانــون درآورید« و اینکــه در حال 
حاضــر، دخالت دولــت در چالش 
قانونی و حقوقی در برابر قانون ٢١ 

»اثر عکس« خواهد داشت.
حزب محافظه کار:

اندرو شی یر قول داده که در صورت 
روی کار آمدن، اجازه تصویب هیچ 
قانونی مشابه قانون ٢١ را نمی دهد. 
همچنین نمایندگان محافظه کار 
پارلمان از استان کبک نیز آشکارا 
بر این نکته اشــاره کرده اند که این 
حــزب از اقدامات قانونی در دادگاه 

علیه این قانون حمایت نمی کند.
حزب نئودموکرات:

جاگمیت سینگ قول داده که نقش 
»قهرمان« را برای کبکی هایی که 
با این قانون مخالفند بازی کند، اما 
همانند محافظه کاران بر این نکته 
اشــاره کرده که به دنبال پیگیری 

این قضیه از طریق دادگاه نیست.

بالک کبکوآ:
فرانســوا  یــووس 
)رهبــر  بانشــه 
حزب( حمایت خود 

اعــام  قانــون ٢١  از  را 
کــرده و گفتــه کــه در برابــر 

تاش هــای دولت فــدرال برای 
مقابله با این قانون می ایستد.

حزب سبز:
الیزابت می )رهبر حزب ســبز( بر 
این باور است که قانون ٢١، نقض 
بند آزادی هــای مذهبی در فصل 
حقوق و آزادی های قانون اساسی 
اســت. بــا این وجود، حزب ســبز 
به دنبال ایفــای نقش میانجی در 
چالش حقوقی قانون ٢١ در دادگاه 

نیست.
حزب مردم:

ماکسیم برنیه )رهبر حزب مردم( 
به رهبران ســایر احــزاب به خاطر 
پرداختن به این قانون انتقاد کرده 
و گفته که احزاب نباید به این قانون 
کاری داشــته باشــند و باید به کار 
خودشان بپردازند. او در ماه مارس 
قــول داده بــود که قوانینــی برای 
جلوگیــری از پوشــاندن صورت با 
پوشش هایی نظیر نقاب در هنگام 
ادای سوگند شهروندی وضع کند.

•  مهاجــرت
حزب لیبرال:

لیبرال ها از برنامه دولت کبک برای 
کاهش ســطح مهاجرت به میزان 
٢٠ درصد در ســال انتقاد کرده اند 
و با اشــاره به اینکه این اســتان با 
کمبود نیروی کار روبروست، این 

تصمیم را نادرست دانسته اند.
دولت ترودو در ماه اوت اعام کرد 
که ٢۵٠ میلیون دالر به کبک برای 
پوشش هزینه های مربوط به ورود 
پناهجویانی که در سال های ٢٠١٧ 
و ٢٠١۸ از مرزهای جنوبی ایاالت 
متحــده وارد این کشــور شــده اند 

اختصاص می دهد.
دولت لیبــرال کانادا همچنین در 
تابســتان به تغییر قانون حفاظت 
از مهاجرت و پناهجویان پرداخت. 
بر اســاس تغییــرات ایجاد شــده، 
افرادی که قبا در یک کشور امن 
درخواســت پناهندگــی کرده انــد، 
نمی توانند به عنــوان پناهجو وارد 
کانادا شــوند. هدف از این تغییر، 
جلوگیــری از ورود پناهجویانی که 
از جاده مرزی روکسهام وارد کانادا 

می شدند، بوده است.
حزب محافظه کار:

این حزب اعام کرده که رویکردی 
»باز« در قبال تصمیم کبک برای 
کاهــش تعــداد مهاجران بــه این 
استان دارد، اما با برنامه این استان 

برای الزام تازه واردان به انجام 
آزمــون موســوم بــه ارزش ها 
بــرای دریافــت اقامــت دائــم 

مخالف است.
دولــت  می گویــد  شــی یر 
»عبــور  بــه  محافظــه کار 
غیرقانونی از مرزها« در جاده 
مرزی رکسهام پایان می دهد. 
این جاده از سال ٢٠١٧ شاهد 
ورود تعــداد زیادی مهاجر به 
کانادا بود. این برنامه شــامل 
ایجاد ایســتگاه مرزی اســت 
ورود  جلــوی  کــه 
غیرقانونی افرادی را 
که ادعای پناهجویی 

دارند، می گیرد.
حزب نئودموکرات:

جاگمیت ســینگ قول داده که 
٧۳ میلیــون دالر در ســال بــرای 
تامین هزینه های ادغام مهاجران 
در کبــک پرداخــت می کنــد کــه 
شــامل هزینه کاس های آموزش 
فرانسه است تا کمبود نیروی کار 
در مناطق غیرشــهری را تا حدی 

جبران کند.
ایــن حــزب می خواهــد توافقنامه 
 Safe Third( کشــور ســوم امن
را   )Country Agreement
معلق کند. بر اساس این توافقنامه 
که بین کانــادا و ایاالت متحده به 
امضاء رسیده اســت، پناهجویان 
می توانند بدون مشــکل بین این 
کشــور جابه جا شــوند. این حب، 
ایــاالت متحــده را کشــوری امن 

نمی داند.
حزب بالک کبکوآ:

بانشــه می گوید با تصمیم کبک 
برای کاهش میزان مهاجران هیچ 

مخالفتی ندارد.
حزب سبز:

این حزب با رفع ابهام در توافقنامه 
طرف سوم امن که امکان می دهد 
گذرگاه هــای  در  پناهجویــان 
غیررســمی )مثل جاده رکسهام( 
ادعای پناهجویی خــود را مطرح 
کنند، مخالف است. این حزب نیز 
همانند حزب نئودموکرات، ایاالت 

متحده را کشوری امن نمی داند.
حزب مردم:

برنیه پیشنهاد ایجاد دیوار حائل در 
جاده روکسهام را داده است. 

برنیــه پیشــنهاد داده کــه بــرای 
از  مهاجــران  ورود  از  جلوگیــری 
گذرگاه های غیررســمی، سراســر 
مــرز کانــادا بــا ایاالت متحــده به 
عنــوان مبدا رســمی ورود در نظر 
گرفتــه شــود تا بــه ایــن ترتیب، 
ماموران مــرزی بتوانند مانع ورود 

پناهجویان به خاک کانادا شوند.

•  محیط زیست
حزب لیبرال:

تــرودو اعام کرده کــه در کبک، 
هیچ کسی حامی ساخت خط لوله  

سراسری نفت نیست.
حزب محافظه کار:

شی یر می خواهد ساخت یک خط 
لوله بــرای انتقــال نفت غــرب از 
طریــق کبک به نیــو بروانزویک را 

ببیند. ا
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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 13۰۰ دالر 

جامعه... 
تحقیر و ذلّت مّلی، هزینه ی غرور و مقاومت 
اسالمی

مجید محمدی 
٢۶ ســپتامبر  - یکی از ادعاهای 
اســامی  جمهــوری  مقامــات 
مشروع ســازی  و  موجــه  بــرای 
حکومت دینی در ایران این اســت 
و  ضدغربــی  سیاســت های  کــه 
ضداسرائیلی رژیم و آتش افروزی ها 
و جاه طلبی هــای آن در منطقــه 
موجب غرور مّلی و استقال کشور 
شده است. اما در عالم واقع- و نه 
در عالم تبلیغات سیاسی و توهمات 
اســامگرایان- غــرور مذهبی و 
اســامی مقامات و هــواداران آنها 
موجب تحقیر مّلی شده و می شود. 
این بحــث را با چند مثال بســیار 
ملمــوس آغــاز کــرده و بــه علل و 

دالیل این تحقیرها می پردازم.
رویکرد جمهوری اسامی از یکسو 
مایه ی تحقیر ایرانیان در جامعه ی 
خود و از سوی دیگر موجب تحقیر 
ایرانیــان در دنیــا به خاطــر رفتار 

حکومت شان شده است

سوسک پنداری!
در قســمت پنجــم از فصل ســوم 
مجموعــه ی درخشــان »آینــه ی 
 )Black Mirror ( ســیاه« 
سربازانی را می بینیم که با گذاشته 
شــدن یــک تراشــه در مغزشــان 
انســان های عــادی را بــه صورت 
موجوداتی خشن و عجیب و غریب 
می بیننــد در حالــی کــه در عالــم 
واقــع آنها چنین نیســتند. در این 
مجموعه انسان های عادی که باید 
کره ی خاک از وجود آنها پاک شود 

»سوسک« نامیده می شوند.
نمونــه ی واقعی رفتار سوســک  وار 
بــا آدمیــان در عالــم واقــع رفتــار 
بــا  نــازی  آلمــان  نازی هــای 
یهودیــان و رفتار اســامگرایان با 
یهودیــان و شــهروندان غربــی و 
غیرباورمنــدان در جامعــه ی خود 
است. عبارت اســامگرایان برای 

افــرادی کــه انســان شــمرده 
و  »صهیونیســت«  نمی شــوند 
»غربــی« و »مرتد« و »ملحد« و 

»بی حجاب« است. 
از منظــر اســامگرایان یهودیــان 
و غربیــان »وحشــی اند« )عیــن 
سخنان خامنه ای در مورد تک تک 
شهروندان غربی( و کشتن آنها کار 
صــواب. حکم مرتــدان و ملحدان 
نیــز  قتــل اســت. روزنامه هــا و 
وبسایت های تحت نظر والیت فقیه 
وقتی کودکان اســرائیلی به دست 
فلسطینیان کشته می شوند در خبر 
آنها را »صهیونیست« می نامند )به 
این معنا که شایسته ی کشته شدن 

بوده اند(.
مقامــات جمهــوری اســامی در 

کاشتن تخم تنفر استادند. 
تمام رسانه های اسامگرایان چنین 
نگرشــی را هر روز تبلیغ می کنند. 
»غیرانســان های  خامنــه ای 
شایسته ی قتل و حذف« را دشمن 
خبیــث می نامد. مخالفانــی که از 
خشــونت حکومت گریخته باشند 
»فــراری« نــام می گیرنــد، گویی 
جذام داشته و از جامعه ی متشکل 
از انسان های کامل طرد شده اند. 

این رویکرد در دنیای امروز از یکسو 
مایه ی تحقیر ایرانیان در جامعه ی 
خود و از سوی دیگر موجب تحقیر 
ایرانیــان در دنیــا به خاطــر رفتار 

حکومت شان شده است.

سیاست نگاه به شرق
جمهــوری  ضدغربــی  سیاســت 
اســامی و دشــمنی »جاهلیــت 
ســنتی« )اســامگرایان( با غرب 
مــدرن«  را »جاهلیــت  آن  )کــه 
می نامند( مقامات را مجبور کرده 
است که اوال نظام های دیکتاتوری 
چیــن و روســیه را به مــردم ایران 
به عنوان شــرق بفروشــند )شرق 
فرهنگــی و فلســفی چیــز دیگری 

است( و ثانیا تا حدی که فراتر از 
انتظار اســت به این دو ابرقدرت 
باج بدهند. سپردن دارایی های 
ایــران بــه بانک هــای چینــی و 
برداشــت از حســاب ها با 
اجازه ی دولت چین در 
دوران تحریم ها، نقض 
جهانگــردی  مقــررات 
بــرای مســافران چینی، 
امکان ورود چینی ها به هر 
پــروژه ای بــدون مناقصه، و 
سپردن صید ترال به صیادان 
چینــی از مواردی اســت که مردم 
ایــران در برابــر چینی هــا تحقیــر 

شده اند.
بــر اســاس اظهــارات یــک مقــام 
بدون نام ایرانی در گفتگو با نشریه 
پترولیوم اکونومیســت بر اســاس 
توافــق جامــع شــراکت راهبردی 
ایــران و چیــن قــرار اســت چین 
٢۸٠میلیــارد دالر در حوزه نفت، 
گاز و پتروشــیمی  و ١٢٠میلیــارد 
دالر هــم در حوزه جــاده و راه آهن 
در طول ٢۵ســال آینــده در ایران 

سرمایه گذاری کند. 
ایــن منبــع ایرانی گفته اســت در 
عــوض ایــن امتیــاز، چیــن حق 
رجحان در هر قرارداد جدید برای 
توســعه هــر میــدان نفتــی جدید 
یــا نیمــه کاره و همچنیــن کلیــه 
پتروشــیمی   پروژه هــای صنعــت 
در ایــران دریافــت می کند. یکی از 
شــروط این قرارداد این اســت که 
۵٠٠٠ از کارکنان امنیتی چین برای 
محافظت از کارگران و متخصصان 
چینــی به ایران خواهنــد آمد. این 
قرارداد به صراحت حق حاکمیت 
مّلــی را بــه چین واگــذار می کند. 
مقامــات ایرانی نیز این قــرارداد را 

تایید کرده اند.
واگذاری کامل رژیم حقوقی دریای 
کاســپین )خزر( به تصمیم گیری 
و سیاســت های دولــت پوتین نیز 
تحقیــر مّلی در برابر روســیه بوده 
است تا در مواردی از رژیم در برابر 
سیاســت های آمریکا دفاع کند یا 
برخی ساح ها را به رژیم بفروشد. 
سیاســت نــه شــرقی- نــه غربی 
جمهوری اســامی در ســال های 
اول شــکل گیری نظــام دقیقــا به 
خاطــر غرب ســتیزی در نهایت به 
تحت الحمایگــی روســیه و چیــن 

انجامیده است. 
بــه خاطر همیــن تحت الحمایگی 

است که سرکوب مسلمانان ایغور 
و چچن توسط مقامات بطور کلی 

نادیده گرفته می شود.

خسارات جنگ هشت ساله
دولت عراق در یک جنگ هشــت 
ساله حدود ۵٠٠ تا ١٠٠٠ میلیارد 
دالر خســارت بــه ایــران وارد کرد 
)براساس تخمین های متفاوت(. 
اما جمهوری اسامی برای اهداف 
گسترش طلبانه در عراق و درست 
کــردن گروه هــای نظامــی مثــل 
حشدالشــعبی ایــن خســارات را 
کاما نادیده گرفته ســت. دریافت 
خسارت از کشوری که ذخایر کافی 
بــرای پرداخت آنها را  دارد )کویت 
سال هاست که دارد خسارات خود 
را دریافت می کند( بیشتر غرور مّلی 

می آورد یا نادیده گرفتن آن؟

»باید ببازی!«
باختــن قهرمانــان مّلــی پدیده  ی 
خوشایندی برای یک ملت نیست 
امــا مردم درک می کنند که ورزش 
بــرد و باخــت دارد. ولــی باخــت 
اجبــاری حتما تحقیرآمیز اســت. 
چهــل ســال اســت که بر اســاس 
سیاست عدم مسابقه با ورزشکاران 
مّلی اسرائیلی، ورزشــکاران ایرانی 
در مقابــل حریفان خود در مراحل 
مقدماتی با دســتور از باال می بازند 
یا خود را به تمــارض می زنند تا با 
حریفان اســرائیلی مواجه نشوند. 
یک سیاست نادرست ضداسرائیلی 
چهل سال است که موجب تحقیر 
ورزشــکاران ایرانــی و مــردم ایران 

می شود.

پیراهن بی کیفیت ورزشکاران
در نتیجه ی تحریم های آمریکا )که 
قرار نیســت در برابــر قلدری های 
سپاه پاســداران انقاب اسامی و 
روحانیون شــیعه ساکت بنشیند( 

نمی تواننــد  ایرانــی  ورزشــکاران 
بهترین لباس های ورزشــی یعنی 
لباس هــای آدیــداس و نایکی را بر 
تن کنند و به مارک های بی کیفیت 

مثل آلشپورت رو کرده اند. 
این لباس هــا در میادین ورزشــی 
بــر تــن ورزشــکاران زار می زنند و 
بینندگان در استادیوم و برصفحه ی 
تلویزیون این وضعیت را با چشمان 
خود احســاس می کننــد. اینگونه 
ورزشــی  میادیــن  در  تحقیرهــا 
نتیجه ی مستقیم احساس خوبی 
است که به مقامات برای غنی سازی 
موشــک،  پرتــاب  هســته ای، 
ارسال موشــک به تروریست های 
منطقه ای و عملیات تروریستی در 
کشــورهای غربی و منطقه دست 

می دهد.

حتقیر همگانی و هرروزه و 
همه جایی

بــه دلیــل رفتارهــای تروریســتی 
حاکمان، ایرانیــان در همه  ی دنیا 
در حــال تحقیر شــدن هســتند و 
مســبب همــه ی اینهــا حکومــت 
اســامی  تمامیت خواه جمهوری 
است. عدم صدور ویزا توسط ده ها 
کشــور برای ایرانیان، مشــکات 
ایرانیان در باز کردن حساب بانکی 
در برخی کشــورها، بی ارزشــی ارز 
ایران در برابر ارز دیگر کشــورها، و 
نگاه بسیاری به ایرانیان به عنوان 
تروریست همه موجب تحقیر مّلی 
هســتند اما حاکمان هر روز باد به 
غبغب می اندازند که همه  ی دنیا از 

»ما« هراس دارند. 
درســت اســت: مردمان عــادی از 
الت ها و اراذل و اوباش می ترسند 
امــا اراذل و اوبــاش وقتــی حاکــم 
باشــند بــرای بقیــه تحقیر بــه بار 

می آورند.

حتقیر مّلی در داخل کشور

جمهــوری اســامی بیــش از هر 
دولتی هــر روز ایرانیــان را تحقیر 
می کنــد. امــر بــه معــروف و نهی 
از منکــر یعنــی تحقیر هــرروزه ی 
گزینــش  شــهروندان.  تک تــک 
ایدئولوژیک، نظارت اســتصوابی، 
کسب مجوز، سانســور، پارازیت، 
فیلترینگ، جمــع آوری تجهیزات 
دریافــت از ماهــواره، شــاق زدن 
شــهروندان بــرای خــوردن غذا و 
نوشــیدن، و همه ی سیاست های 
فرهنگــی و اجتماعی نظام تحقیر 
شــهروندان  تک تــک  مســتقیم 
هستند. در چنین شرایطی غروری 
برای کســی باقــی نمی ماند. دلیل 
اصلــی مهاجرت انبــوه ایرانیان به 
کشــورهای دیگــر نه صرفــا فقر، 
بیکاری، و فقدان دمکراســی بلکه 
تحقیــر فــردی و جمعی هــرروزه 
است. این عوامل ممکن است در 
دیگر کشــورهای نیز وجود داشته 
باشــد ولی تا ایــن حد مــردم را از 

زادگاه خود نمی راند.
تصــور مقامــات ایــن اســت که با 
گذاشــتن دو تعبیــر »ایرانــی« و 
»اســامی« در کنار هم به عنوان 
توصیف کننده ی سیاست هایشان 
ایرانــی-  زندگــی  )مثــل ســبک 
پیشــرفت  الگــوی  یــا  اســامی 
اســامی- ایرانی( هم غرور مّلی و 
هم غرور اسامی را پاس می دارند 
اما متوجه نیستند که غرور اسامی 
)حاکمیت اسام سیاسی با قدرت 
مطلقــه ی روحانیــت و پاســداران 
روحانیــت( و مقاومــت اســامی 
)گســترش طلبی و غرب ستیزی( 
غــرور مّلی را زیر پا له کرده اســت. 
سوالی که از شهروندان ایرانی باید 
پرسید این است که آیا موشک پرانی 
و آتش افــروزی در منطقــه اینهمه 
تحقیــر آنهــا در داخل و خــارج را 

جبران می کند؟!
•

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(

Peyvand
Line

Peyvand
Line
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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

آمریکا و  اسالمی  جمهوری 
آیا جنگی )جدید( در خلیج ]فارس[ رخ خوهد داد؟

فرانسوا نیکولو
ترجمه: شهباز خنعی

ایــن که در ١٤ ســپتامبر چه 
کسی به دو پایگاه نفتی بزرگ 
در عربســتان سعودی حمله 

کرد اهمیت چندانی ندارد: 
آیا حوثی ها تنها بودند؟ 

با مشورت و هدایت جمهوری 
اسامی عمل می کردند؟ 

جمهوری اسامی به تنهایی حمله 
کرده بود؟ 

هرکســی با صدای بلنــد یا زیر لبی 
این را ابراز می کند که مســئولیت 
نخست با جمهوری اسامی است. 
این حکومت، با یادداشــت رسمی 
ای که تســلیم سفارت سوئیس در 
تهران – کــه حافظ منافــع آمریکا 
در ایران اســت- کرد به طور قاطع 
این اتهــام را رد کرد و درعین حال 
این پیام را به ایاالت متحده رساند 
که هرگونه حمله تافــی جویانه با 
پاســخ شــدید روبرو خواهد شــد. 
ایــن امر موجب انصراف ســعودی 
هــا و آمریکایــی ها از نشــان دادن 
واکنش شــده است. دونالد ترامپ 
با اقدام نظامی به حمایت از دوست 
خــود محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربستان ســعودی نخواهد آمد و 

لذا کسی تکان نمی خورد.

بن بست
بنابراین، آمریکایی ها و سعودی ها 
زندانی تناقض های خود شده اند. 
دونالد ترامپ مایل است جمهوری 
اســامی را بــه زانــو درآورد، امــا 
خواهان جنگ در خلیــج ]فارس[ 
از  درصــد  از ١۳  کمتــر  نیســت. 
آمریکایی ها هــوادار چنین جنگی 
هســتند که کشــته های جدیدی 
بــه وجود می آورد، بهای ســوخت 
در جایــگاه هــا را افزایش می دهد 
و بخــت تجدیــد انتخاب در ســال 

٢٠٢٠ را ازبین می برد. 
ترامــپ در گزینــه خــروج از توافق 
اتمی وین درسال ٢٠١٥ و تحمیل 
سیاست »فشار حداکثری« به رژیم 
ایران وامانده است. این امر به نقطه 
پایانی خود رســیده زیرا واشنگتن 
نتوانســته هدف نهایــی موردنظر 
خود را مشــخص کنــد که »تغییر 
رژیــم« یا تغییــر رفتــار جمهوری 

اسامی است؟ 
چهارچــوب بنــدی بهتر یــا ازهم 
پاشــی برنامه اتمی و موشک های 
بالیستیک است؟ شکست تحریم 
هــا در بــه زانــودرآوردن رژیم – که 
اکنون عیان اســت- و غیرممکن 
بودن تصور چیزی دیگر آمریکایی 

ها را در بن بست قرار داده است.
درمورد سعودی ها، فاجعه جنگ 
آنها علیــه حوثی های یمن درحال 
حاضــر به ســوی خودشــان، و به 
عبارت دقیق تر به ســوی ولیعهد 
محمد بن ســلمان برگشــته که با 
بی احتیاطی این جنگ را درســال 
٢٠١٥ آغاز کرد. اکنون آنها درخاک 
خــود مورد حملــه قرارمــی گیرند 
بدون آن که هزینه های فوق العاده 
نظامی یــا حضور آمریکا در منطقه 
توانسته باشد از آنها محافظت کند. 
امنیت و رفاه مردمشان زیر سئوال 
رفته زیرا وابســته به توانایی کشور 

در تولید و صادرات مســالمت آمیز 
نفــت و ازایــن رو وابســته به وجود 
صلــح در منطقه اســت. ایــن رفاه 
درعین حال شرط بقای خاندان آل 
سعود است که از این بابت شکننده 
تر از جمهوری اسامی است که از 
چهل سال پیش، به رغم تحریم ها، 
جنگ، محدودیت هــا و نارضایتی 
اکثریــت مردم همچنان برســر کار 

است.

بالتکلیفی های تهران
آیا رژیــم حاکم برایــران آنچه را که 
موفقیــت درخشــان می پنــدارد، 

ازپیش تصورکرده بود؟ 
پیچیدگی عملیات، دقت حمله ها به 
تاسیسات بقیق و خوریص موجب 
حیرت کارشناســان شــده و ستاد 
های ارتــش منطقه و فــرا منطقه 
ای را به کار واداشته است. درمورد 
همدستی از داخل نیز پرسش هایی 
مطرح اســت کــه دســتکم برخی 
از موشــک یــا پهپادها را به ســوی 
هــدف هدایت کرده باشــد. حوثی 
ها با پذیرش مســئولیت حمله ها، 
اشاره ای تلویحی به کمک از داخل 
سعودی کردند. این امر نیز موردی 

برای نگرانی سعودی ها است.
امــا، رضایت رهبــران ایــران نباید 
موجب شود فراموش کنند که آنها 
نیز زندانی باتکلیفی ها هســتند. 
»مقاومــت حداکثــری« کــه آنهــا 
دربرابر »فشــار حداکثری« آمریکا 
انجام می دهنــد دارد به نوبه خود 
بــه صورت یــک هدف درمــی آید. 
محصور کردن خود دراین وضعیت، 
کاری که تندروهای نظام می کنند، 
ابتکار عمل، اعم از جنگ یا صلح، 
را به دست حریف می دهد و اقتصاد 
کشــور را به رکــودی عمیق تر می 

کشاند. 
امــروز، هریک از طرفین از دیگری 

امری غیرممکن را می خواهد: 
ایرانی هــا از آمریکا می خواهند که 
فــورا همه تحریــم ها را بــردارد؛ و 
آمریکایی ها در مقابل از جمهوری 
اسامی می خواهند که نشان دهد 
برای همیشــه از ســاح هسته ای 
و موشــک های حامل آن صرفنظر 
کــرده و از نفوذ خود در منطقه نیز 

چشم می پوشد. 
بنابراین، جمهوری اسامی هرگونه 
تماس بــا ترامپ را ردکــرده چون 
هــواداران متعصب آن براین باورند 

که این کار به معنای تسلیم است.

تغییر وضعیت و موقعیت ها
با این همه، حمله ها به عربســتان 
ســعودی وضعیــت را تغییــر داده 
است. شاید برای مدت چند هفته، 
نه چندان بیشــتر، پیــش از آن که 
اثر ایــن رویدادهــا از ذهن ها پاک 
شــود، حکومت ایران تــوان این را 
دارد کــه بدون دادن این احســاس 

بــه خارجی ها، و کمتر از 
آن بــه داخل، که درحال 
زانــو زدن اســت، گامی 
به ســوی حریف بردارد. 
این موقعیت ارزشمند و 
زودگذر را نباید از دســت 
داد. رهبران تهران شاید 
به این می اندیشند زیرا به 
حوثی ها نــدا داده اند که ایده ترک 
مخاصمه درمورد حملــه به خاک 
سعودی را مطرح کنند. این را نیز 
باید دید که برنامه امنیت و همکاری 
در منطقه که حسن روحانی، رئیس 
جمهــوری مــی بایــد بــه زودی به 
مناســبت برگزاری نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد مطرح 

کند چگونه از آب درمی آید.
هنــوز زمینــه ای برای دیــدار بین 
ترامپ و روحانی وجود ندارد. اولین 
مرحله این امــر می باید آمادگی دو 
طرف برای مصالحه هایی متقابل 

باشد: 
برداشتن دستکم بخشی از تحریم 
های نفتی دربرابر بازگشــت دقیق 
بــه رعایــت توافق هســته ای وین 
و  اســامی،  جمهــوری  ازجانــب 
در حرکتــی مکمل یافتــن راهی به 
قدرکافی بدون درد، برای آن که از 
جانــب تندروهای رژیم مورد قبول 
قرارگیرد، اما به قدر کافی قابل رویت 
باشــد برای آن که به ترامپ امکان 
دهــد آن را به عنــوان یک پیروزی 
درخشــان خود معرفی کند. دراین 
مــورد، نظارت و بازرســی بخشــی 
از ســانتریفوژ ها می تواند کارســاز 
باشــد. فرانســوی ها، که پیشــتر 
گفتگوهــای بســیاری بــا دوطرف 
داشته اند، نقشی برای بازی کردن 
دراین مورد دارند. تردیدی نیست 
که در روزهای آینــده مذاکراتی در 

نیویورک انجام خواهد شد.
اگــر بناباشــد درپی ایــن مذاکرات 
کاهشــی در تنش ها رخ دهد، این 
امر نمی تواند با نادیده گرفتن یمن 
رخ دهد. بنابراین، می توان تصور 
کرد که در مــاه های آینده دیداری 
در حد و ســطح تعییــن کننده رخ 
دهد که امکان دهد بتوان به سوی 
مرحلــه هــای بعدی پیــش رفت. 
ترامــپ می توانــد از این امر به نفع 
انتخاباتــی خــود اســتفاده  کارزار 
کند و حکومــت ایران هم، اگر این 
دیدار پیــش از انتخابــات مجلس 
قانونگذاری که بــرای فوریه ٢٠٢٠ 
اعام شــده صــورت گیــرد، از آن 
بهــره گیری نمایــد. در دوره پیش 
رو، تضعیف احتمالی دو تن از قاطع 
ترین مخالفان نزدیکی ایران و آمریکا 
یعنی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
سعودی دراین مورد نقش خواهد 
داشــت. به همین ترتیب، شــیب 
جنگ داخلی ســوریه به سوی آغاز 
یک راه حل سیاســی اســت. برای 
یک بار، برگ های بازی در دســت 
رهبــران تهران اســت. آیا خواهند 
توانســت دعواهای جناحی خود را 
کنار نهاده و ابتکار عمل را در دست 

گیرند ؟ 
اطمینانی دراین مورد نیســت، اما 
امیدوار بودن هم منع نشده است.
•
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Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

ایران... 

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

-----------

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

M    NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-238-3091

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

------------------
اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 
هرشنبه : ساعت 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

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

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

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

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

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

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

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

3285 Cavendish Blvd, Apt 355     Montréal, QC

برنامه دورهمی 
روزهای دوشنبه: 
- از  ساعت ۵ تا ۹ شب  -

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

Tel: 514-909-1972

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

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

لئونارد کوهن Leonard Cohen، زادٔه ۲۱ ســپتامبر    ۱۹۳۴  
در وست مونت )کبک( – مرگ ۷ نوامبر ۲۰۱۶(شاعر، رمان نویس 
و خواننده و ترانه سرای یهودی تبار کانادایی بود. شهرتش بیشتر 
به خاطر موســیقی او بود کوهن اولین کتاب شعرش را در سال 
۱۹۵۶ در مونترال منتشر کرد÷، اولین رمان او نیز در سال ۱۹۶۳ 
به کتابفروشــی ها آمد. درون مایه شــعرهای او دین، سیاســت، 
انزوا، روابط میان فردی و جنســی اســت. او سال هایی را نیز به 
تمریــن ذن بودایی ســپری کرد. کوهــن در ۱۰ مارس ۲۰۰۸ به 
عنوان عضو جدید تاالر مشاهیر راک اند رول معرفی شد. وی در 
تاریخ ۷ نوامبر سال ۲۰۱۶ درگذشت و مرگ وی ۱۰ نوامبر اعالم 
شــد.اینک اداره پست کانادا به هدف بزرگداشت این شاعر ملی 
کانادایی، در آستانه ی ۸۵ امین سالگرد تولد وی اقدام به چاپ 

سه تمبر نموده است. 

کانون فرهنگی خانه ما
برنامه های ماه های اکتبر و 

نوامبر در کانون فرهنگی خانه ما 
به شرح زیر به اطالع می رسد:

۲ اکتبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹
۹ اکتبر - شب شعر - ساعت ۱۹

۱۶ اکتبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹
۲۳ اکتبر - شب شعر - ساعت ۱۹

۳۰ اکتبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹
۶ نوامبر - شب شعر - ساعت ۱۹

۱۳ نوامبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹
۲۰ نوامبر - شب شعر - ساعت ۱۹

۲۷ نوامبر - برنامه پنجره - ساعت ۱۹ 
kanounkhanehma@gmail.com
www.facebook.com/kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/kanounkhanehma

5 یوفا: با کشورهایی که حقوق زنان 
را رعایت نمی کنند، بازی نکنید

کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال 
اروپــا از ۵۵ کشــور عضــو و 
این  باشــگاه های  همچنیــن 
قــاره خواســته اســت کــه با 
کشورهایی که دسترسی زنان 
بــه ورزشــگاه های فوتبــال را 
محدود می کنند، بازی نکنند.
بــه  ایــران  زنــان  ورود 
ورزشگاه های فوتبال تا کنون 

ممنوع بــوده اگرچه در مواردی 
به صورت گزینشی اجازه ورود آنها 

داده شده است.
چنــدی پیش ســحر خدایــاری، 
هوادار تیم اســتقالل که به دنبال 
تالش بــرای ورود به ورزشــگاه از 
ســوی مقام هــای قضایــی ایــران 
محکوم شــده بــود، خودســوزی 
کــرد. درگذشــت خانــم خدایاری 
کــه به "دختــر آبی" معروف شــد 
واکنش های زیادی در سراسر دنیا 

به دنبال داشت.

جهانــی  فدراســیون 
فوتبــال از مدت ها قبل به 

ایران اخطــار داده که باید به زنان 
اجــازه حضــور در ورزشــگاه ها را 

بدهد.
جانــی اینفانتینــو، رئیــس فیفا ، 
۲۳ ســپتامبر در مراســم انتخاب 
بهترین های ســال فوتبــال گفت 
زنان ایرانی اجازه حضــور در بازی 
مقدماتی جام جهانــی میان ایران 
و کامبــوج در تهــران را خواهنــد 

داشت.

رئیس فیفا گفت: "در ایران مشکلی 
وجــود دارد که زنان اجــازه دیدن 
فوتبال مردان را ندارند. ما در این 
زمینــه فعــال بودیم و مســئوالن 
فدراســیون فوتبــال ایــران بــه ما 
اطمینــان داده انــد و گفته اند این 
وضعیت از بــازی بعدی مقدماتی 
تیــم ملــی ایــران در روز دهم ماه 

اکتبر تغییر می کند."
دولتــی  مقام هــای  از  شــماری 
گفته انــد بــا حضــور زنــان در 
ورزشــگاه های فوتبــال موافق 
هستند اما به نظر می رسد این 
موافقــت، راه را برای ورود زنان به 
ورزشــگاه ها همــوار نمی کند. قوه 
قضائیه و شماری از رهبران دینی 
در ایــران بــا چنیــن کاری موافق 
نیستند و تهدید به "برخورد" با آن 

کرده اند.
تیــم های ملــی فوتبــال ایــران و 
کامبوج روز ۱۸ مهرماه در مرحله 
مقدماتــی انتخابــی جــام جهانی 
۲۰۲۲ در ورزشگاه آزادی به مصاف 

هم خواهند رفت.
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین

ترم جدید: 
)3۰ 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)

دیدگاه.. 
گمانه زنی و رای بی اساس در باب 

حمله به تاسیسات آرامکو
نسل جوان ایرانی امروز در حال و هوای جنگ نیست

مجید محمدی  

پــس از حمله به تاسیســات نفتی 
آرامکــو، تحلیل های بســیاری در 
بــاب عامــل، چرایــی، چگونگــی 
انجام، و چرایی و چگونگی پاســخ 
و پیامدهــای امنیتی و نظامی آن، 
عرضه شده اســت. برخی از آنها از 
جنس تبلیغات سیاســی، و برخی 
از جنس تحلیــل داده ها و مواضع 
طرف هــای درگیر هســتند. فراتر 
از ایــن واقعیات، حــدس و گمان، 
اتهام زنــی و تهدیدات بی اساســی 
است که از ســوی افرادی دیگری 

هم مطرح شده اند. 

انکار دخالت جمهوری اسالمی
مقامات رســمی دولتی  جمهوری 
اسامی ایران، دخالت در این حمله 
را صراحتــا یا تلویحا انکار کرده اند. 
امــا بر اســاس تحلیــل واقعیات و 
داده ها، هیچ نیرویی در منطقه به 
اندازه  ایران دارای اراده )دشــمنی 
بی بدیل با عربســتان ســعودی و 
خواست بسط حیطه  نفوذ(، تمایل 
)قطع صدور نفت دیگر کشورها در 
صورت تحریم های نفتی( و ظرفیت 
)موشــکی و پهپادی( برای انجام 
ایــن عملیات نبــوده اســت. تنها 
بدیل جمهوری اسامی به عنوان 
حمله کننده، حوثی ها هســتند که 
به گواهــی کارشناســان نظامی و 
امنیتــی، از ظرفیت الزم برخوردار 
نبوده اند. حتی محمد جواد ظریف 
نیز مطمئن نیســت که حمله کار 
حوثی ها باشــد. )سی ان ان - ١۹ 
ســپتامبر ٢٠١۹( حسین دهقان، 
مشاور نظامی خامنه ای، در مورد 

این حمله می گوید: 
»در قضیــه حملــه بــه آرامکــو«، 
عربســتان متوجه شــد که »بازی 
کــردن بــا دم شــیر خطــر جدی 
شــهریور   ٢۸ - )فــارس  دارد.« 
١۳۹۸( شــماری از امامــان جمعه 
نیــز حمله به تأسیســات آرامکو را 

واکنشــی به تحریــم نفــت ایران، 
و اقدامــی شــبیه به بســتن تنگه 
هرمز توصیف کردند.این عبارات، 
تلویحا، دخالت مستقیم جمهوری 
اســامی را در حمله به تاسیسات 

آرامکو، تایید می کند.  

تندروها علیه میانه روها
ژان ایــو لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانســه، بعــد از بعیــد دانســتن 

عاملیت حوثی ها، می گوید: 
»شــاید هدف حمله به عربستان، 
حســن  ماقــات  از  پیش گیــری 
روحانــی و دونالــد ترامــپ بــوده 
باشــد.« )رادیو بین المللی فرانسه 
- ١۹ سپتامبر ١۳۹۸( این حدس 
و گمان بی أساس، بر مبنای روایت 
نادرســت تندرو- میانه رو در قشر 
حاکــم جمهوری اســامی عرضه 
شده است؛ به این معنا که تندروها 
نمی خواهند روحانی مذاکره کند، و 
ممکن است که آنها دست به چنان 
اقدامی زده باشــند. این روایت که 
برای دو دهه از سوی اصاح طلبان 
برای متفاوت نشــان دادن خود از 
جنــاح مقابــل عرضه می شــد، در 
حــوزه  سیاســت خارجی رژیــم از 
اساس نادرست است و آب را برای 
تشخیص درســت تصمیم گیران، 
گل آلــود می کند. روحانی و ظریف 
و خامنــه ای در سیاســت خارجی 
و  بوده انــد  جهــت  هــم  کامــا 
هستند. روحانی و ظریف هیچگاه 
اصاح طلــب و میانــه رو نبوده اند 
و چنیــن ادعایی هم نداشــته اند. 
تعییــن کننــده  سیاســت خارجی 
و منطقــه ای حکومــت جمهوری 
اســامی ایــران، در نهایــت علــی 
خامنه ای اســت و مــوردی نبوده 
است که عناصر خودسر، کاری در 

این مقیاس انجام داده باشند. 

ناامنی در منطقه به دلیل وجود 
آمریکایی ها است

این، سخن حسین دهقان، مشاور 

نظامی خامنــه ای اســت. )فارس 
- ٢۸ شــهریور ١۳۹۸( او بدیــن 
ترتیب می خواهد ایاالت متحده را 
مقصر هر اتفاقی در منطقه بداند. 
هدف این گفته، طرح درخواست 
جمهــوری  مقامــات  همیشــگی 
اسامی ایران مبنی بر ترک منطقه 
از ســوی نیروهای امریکایی است 
تا آنها خاء موجود را به سرعت پر 
کنند. فراتر از آب های ســرزمینی 
ایــران در خلیــج فــارس و دریــای 
منطقــه ی  مایــل   ١٢( عمــان 
بین المللــی  آب هــای  ســاحلی(، 
به حســاب می آید و حضــور ایاالت 
متحده در این مناطق، آزاد است. 
این کــه ایاالت متحــده بر خاف 
غیرقانونــی جمهــوری  خواســت 
اســامی منطقه را ترک نمی کند، 
نمی توانــد توجیــه کننــده  اقــدام 
نظامی جمهــوری اســامی ایران 
علیه آن کشــور یا کشورهای دیگر 
منطقه باشد. با این منطق، امروز 
در همه   نقاط دنیا باید جنگ باشد، 
چون نیروهــای امریکایی در همه  
آب های بین المللی حضور دارند، یا 
می توانند داشته باشند. همچنین، 
بر اساس این منطق، هر گونه اقدام 
نظامی هر دولتی علیه دولت دیگر 
را بایــد بر عهده  امریکا گذاشــت؛ 
هرچنــد هیچ ربطی به آن کشــور 

نداشته باشد. 

حتریک دولت ترامپ، عامل 
حمالت

ســناتور کین )معاون پیشنهادی 
هیــاری کلینتــون در انتخابــات 
٢٠١۶( می گویــد: »آن هــا )دولت 
ترامپ( جــار و جنجــال می کنند 
کــه این حمله بدون تحریک قبلی 
صورت گرفت. اما این آمریکاســت 
کــه ایــران را تحریــک می کنــد.« 
ســپتامبر ٢٠١۹(  )هیــل - ١۸ 
به نظــر می آید که ســناتور کین با 
دولت ترامپ بیشــتر مشکل دارد 
تــا با جمهوری اســامی. برخی از 

دمکرات هــا ترامــپ را بزرگ ترین 
خطر برای ایاالت متحده می دانند 
و نه حکومت های پوتین، خامنه ای 
و شــی جینــگ پینــگ را. چگونه 
بی عملــی و انفعال دولــت امریکا 
در برابر حمله  ســپاه به نفتکش ها 
در دریای عمــان و انداختن پهپاد 

امریکایی می تواند تحریک کننده 
باشــد؟ اگر منظور از این ســخن، 
خروج از برجام و تحریم باشد، این 
حق هر کشــوری است که با دیگر 
کشورها و شــرکت ها معامله کند 
یا خیر، و پاســخ آن، اقدام نظامی 

نیست. 

جنگ متام عیار در صورت 
حمله  امریکا

این، ســخن محمد جواد ظریف 
اســت در مصاحبه با ســی ان ان 
از  بعــد   )٢٠١۹ ســپتامبر   ١۸(
برخی گمانه زنی ها در باب پاســخ 
نظامی ایاالت متحده به حمات 
بــه آرامکــو. اما ایران در شــرایط 
امروز، ظرفیــت جنگ تمام عیار 
را نــدارد. ایــران دارای ظرفیــت 
ایذایی است )موشکی و پهپاد(، 
امــا بــا ایــن ظرفیــت، نمی توان 
جنــگ تمام عیــار را اداره کــرد. 
کافی اســت تا تاسیســات برق و 
نفــت و زرادخانه هــای موشــکی 
و پهپــاد ســپاه مورد حملــه قرار 
گیرند؛ کشــور و ماشین نظامی 
آن تعطیــل خواهد شــد. در این 
شــرایط، بســیاری از نیروهــای 
سپاه و مدیران عالی قبل از همه 
به خانه های خود در آسیا و اروپا و 

امریکا خواهند گریخت. 
از حیث نیروی انسانی، نسل جوان 
ایرانی امروز در حال و هوای جنگ 
نیســت، که اگر بود، سپاه قدس، 
با وجود لشکری عظیم از بیکاران 
در ایران،  افغان ها و پاکستانی ها را 
برای جنگیدن در سوریه استخدام 
نمی کرد. ایــران از حیث هواپیما، 
ناو جنگی و دیگر ابزارها و مهمات 
نظامی در مضیقه است، و با شروع 
جنــگ در مضیقــه  بیشــتری قرار 
خواهد گرفت؛ زیرا کنترل بیشتری 
بر رفــت و آمــد کشــتی ها  اعمال 
خواهد شــد. کاهــش درآمدهای 
نفتی نیــز این مضیقه ها را افزایش 
خواهــد داد. کافیســت تــا بودجه  
٧۳۸ میلیــارد دالری ارتش امریکا 
را بــا بودجــه  چنــد ده میلیــارد 
دالری نیروهای نظامی جمهوری 
اسامی مقایســه کنید تا »جنگ 
تمام عیار« ســپاه و ایاالت متحده 
را پیش چشم آورید.  ظریف پیش 
از این متوجه این عدم توازن بود، 
اما با اخطارهای روزنامه  کیهان و 
فرماندهان ســپاه، متوجه شد که 
بــرای حفظ وزارت، مجبور اســت 
سخنان بی اساس را بر زبان بیاورد. 
•
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و امیدوار است که بتواند کبکی ها را 
به پذیرش این طرح ترغیب کند.

حزب نئودموکرات:
ایــن حــزب مخالــف بــاز کــردن 
مجدد پرونده خط لوله سراســری 

کاناداست.
بالک کبکوآ:

بانشه مخالف هر نوع تاش برای 
باز کردن دوبــاره پرونده خط لوله 
انرژی شــرق است. او نگفته که آیا 
از ساخت خط لوله گاز طبیعی بین 
انتاریو و منطقه ساگونای حمایت 
می کند یا خیــر و ترجیح می دهد 
منتظــر ارزیابــی زیســت محیطی 

اثرات اجرای این پروژه باشد.
حزب سبز:

ایــن حزب مخالف پروژه خط لوله 
سراســری نفت کاناداست و با هر 
تاشــی برای مطرح کردن مجدد 

آن مخالف است.
حزب مردم:

برنیــه گفتــه در صورتی که بخش 
خصوصی بخواهد از ســاخت این 
خــط لوله حمایت کنــد، از قدرت 
حاکمیتی اســتانی برای توقف آن 

استفاده خواهد کرد.
حزب لیبرال:

جاســتین تــرودو می گویــد کــه با 
بازگشــت مالیــات تک درآمــد کــه 
توسط اســتان ها صورت می گیرد 
مخالــف اســت. او بــه خبرنگاران 
گفت ســپردن وظیفــه ای که باید 
در اختیار دولت باشــد، تصمیمی 
نیســت که دولت آن را کم اهمیت 

بشمارد.
حزب محافظه کار:

اندرو شی یر خواســتار ایجاد نظام 
بازگشت مالیات تک درآمد توسط 
استان هاســت. به محض اینکه او 
این طرح را پیشــنهاد کرد، مجمع 
ملــی کبــک از آن حمایــت کــرد. 
روی  صــورت  در  داده  وعــده  او 
کار آمــدن، یــک وزارت جدیــد را 
برای پرداختن به موضوع توســعه 

اقتصادی کبک ایجاد کند.
حزب نئودموکرات:

ســینگ قول داده طی شــش ماه 
اول پــس از انتخــاب بــه عنــوان 
نخســت وزیر، جلســه ای بــا همه 
نخســت وزیران اســتان ها تشکیل 

داده تــا دربــاره گســترش طــرح 
مســتمری کبک و کانــادا مذاکره 

کنند.
بالک کبکوآ:

ایــن حــزب می خواهــد صاحبان 
مزارع را از پرداخت مالیات بر سود 
سرمایه معاف کند تا انتقال اماک 

درون خانواده ها ساده تر شود.
حزب سبز:

هنــوز موضع خاصی در این زمینه 
اعام نشده است.

حزب مردم:
ماکســیم برنیه هنوز هیــچ وعده 
خاصــی درباره کبک نداده اســت. 
بــا ایــن وجــود او اعام کــرده که 
ممکــن اســت برنامه برابرســازی 
)equalization program( را 
متوقف کــرده و یک فرمول جدید 
برای این کار پیشــنهاد کند. بین 
٢٠١۸ تــا ٢٠١۹، کبــک نزدیــک 
بــه ١٢ میلیــارد دالر از بودجه این 
برنامه، کمک مالی از دولت فدرال 

دریافت کرده است.
  •

کبک: انتخابات کانادا ..   << ادامه از صفحه: 11

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.

آستانه...  در  ایران 

ایران در آستانه 
تاِج خاِر جنگ طلبی

آرمان امیری
صدور بیانیه مشــترک سه کشور 
انگلســتان،  و  آلمــان  فرانســه، 
یک پیام آشــکار و صریح داشت: 
حــاال دیگر آمریکا تنها کشــوری 
نیســت که برجام را متوقف کرده 
و خواســتار مذاکره مجدد است. 
اروپایی ها نیز جناح عوض کرده اند 
و به تیم مقابل پیوســته اند. آنچه 
امروز شــاهدش هستیم، یکسره 
محصــول تدبیــر باورمنــدان به 
سیاست »صبر موشکی« است؛ 
بد نیســت یک مــرور کوتاهی هم 
داشــته باشــیم که از کجا به کجا 

رسیدیم.
سال گذشته که ترامپ به صورت 
یک جانبه از برجام خارج شد، نه 
تنها در افکار عمومی جهان، بلکه 
حتی در مواضع رسمی دولت های 
طــرف برجــام بــه عنــوان یــک 
»قانون شــکن غیرقابل اعتماد« 
معرفی شــد. چهــره ای دوســت 
نداشــتنی که می رفت آمریکا را به 
منزوی ترین دوران چند دهه اخیر 
خودش پرتاب کند. حتی اگر این 
اتفاق هم نمی افتاد، دست کم در 
مورد یــک موضوع هیچ تردیدی 

وجود نداشت: 
»اجماع خیره کننده و کمرشکنی 
کــه اوبامــا توانســت علیــه ایران 
بســیج کنــد، هرگــز گــرد دیوانه 
غیرقابل اعتمادی چــون ترامپ 
شکل نخواهد گرفت«. این سقوط 
جایــگاه آمریــکا، متــرادف بود با 

صعود جایگاه ایران در سطحی که 
نه به ادعای خودش، بلکه با تاکید 
مــداوم تمامــی دیگر کشــورهای 
حاضر در برجام، کشوری متعهد، 
دیپلماتیک و اسیر زورگویی یک 

جانبه ترامپ بود.
منتقدان سیاســت دیپلماســی و 
مذاکــره می توانند بگویند که این 
جایگاه مظلوم و دیپلماتیک، عما 
ســودی به حال ایران نداشــت و 
جلوی فشارهای اقتصادی ترامپ 
را نگرفت. حرف درســتی اســت، 
اما مشروط بر اینکه این منتقدان 
آلترناتیو موثرتری در چنته داشته 
باشند. یعنی پیشــنهادی که اگر 
نگوییم کل مشکل را حل می کرد، 
بلکــه دســت کم کار را از آنکه بود 
بدتر نکنــد. این پیشــنهاد البته 
وجــود داشــت و پیاده هم شــد: 
سیاست »نه جنگ و نه مذاکره«! 
سیاستی که البته با یک سیاست 
اعام نشده و غیررسمی دیگر هم 

تکمیل می شد: 
»فشار منطقه ای«. 

در واقــع، جناح متکــی به »توان 
موشکی« امیدوار بود تا با مختل 
کردن مسیر نفت و انرژی در خلیج 
فارس و همچنین تحت فشار قرار 
دادن همسایگان منطقه ای، عما 
آمریــکا و متحــدان اش را بــه زانو 
در بیــاورد. چندین عملیات یک 
جانبه ایران در منطقه و ســکوت 
طرف های مقابل، خیلــی زود به 
نشــانه »اقتدار نظامی« و برتری 

نیــروی منطقه ای کشــور تعبیر 
شد و ماشــین تبلیغاتی سیاست 
»صبر موشکی« را هر روز قوی تر 
ســاخت. نقد کارنامه گروهی که 
سرمســت از »اقتدار موشــکی« 
هســتند دشــوار اســت، اما ناظر 
خردمند می تواند وضعیت نهایی 
حاصل شــده را با مبــداء حرکت 

مقایسه کند.
اقتصــادی  فشــارهای  امــروز، 

همچنان پابرجاست. 
بدتر اینکه بــا تحریمی که از مرز 
15مــاه گذشــته، ذخایــر ارزی 
کشــور رو به انتهاســت و توان 
مقاومت اقتصادی هر روز کاهش 
می یابد. عمل جراحی بیمار آنقدر 
به تعویق افتــاده که دیگر معلوم 
نیســت اصا توانایی تحمل این 

عمل را داشته باشد. 
از سوی دیگر، در عرصه جهانی، 
جایگاه یک کشور »دیپلماتیک، 
متعهــد و مظلــوم« را از دســت 
داده ایم. ترامپ با صبوری غیرقابل 
پیش بینی خودش در چند ماجرای 
تکان دهنده توانست ژست یاغی 
و جنــگ طلب اش را تعدیل کند. 
در مقابــل حملــه به پهبــاد هیچ 
واکنشــی نشان نداد و در واکنش 
به حمات عربســتان نیــز تا این 
لحظه خویشتن داری کرده. حاال، 
حتی اروپایی هایی که در تمام این 
مــدت تاش می کردنــد از طرقی 
همچــون پیشــنهاد اینســتکس 
یا پیشــنهاد ١۵ میلیــارد دالری 
مکــرون به ایــران کمــک کنند، 
دوش به دوش ترامپ ایستاده اند. 
بی تردیــد ایــن خدمتی بــود که 
نزدیک ترین دوستان و هم پیمانان 
ترامــپ هــم نمی توانســتند به او 
بکننــد؛ این تنهــا حکومت ایران 
بــود که با دســت خــودش، تاج 
خار اتهام »جنگ طلبی« را از سر 
ترامپ برداشت و بر سر خود فرو 

کرد.
•

جان مردم ما را به خطر نیندازید. 
منطقه را به آتش نکشید!  

امیر ُمبینی
سرنوشــت مردمان و کشــورها را 
نباید به رویدادها و ماجراجویی ها  و 
توطئه های عیان و نهان پیوند داد. 
صلح گرانقیمت ترین چیزیست که 
 وجود دارد. کدام نتیجه و ســود و 
پیامد ارزشــی باالتــر از صلح دارد. 
 حادثــه ی انفجــار در منابــع نفتی 
عربســتان ســعودی نمی تواند کار 
عقل ســلیم  و انسان های مسئول 
بوده باشد. این انفجار ها مهمتر از 
آسیب اقتصادی و  به خطر انداختن 
صلح در منطقه، یک جنایت علیه 
محیط زیست هستند.  آتش و دود 
این انفجارها قبل از همه طبیعت و 
محیط زیست را آسیب  می رساند. 
هر که این کار را انجام داده باشــد، 
با هر بهانه ای، کاری بس  نابخردانه 
انجام داده است و عمل او محکوم 
اســت و باید از کرده ی خود  عبرت 

بگیرد.
مســئول  و  آزادیخــواه  ایرانیــان 
در برابــر جــان مــردم و  امنیــت 
کشــور خــود، ضمــن مخالفت با 
جمهوری اســامی، بدون بررسی 
 خونســردانه ی نهادهای مســئول 
نمی توانند اتهام هــا را، متوجه هر 
نیرویی  که بشود، باور کنند. چنین 
اقدامی برای هیچ کدام از دولتها و 
نیروهای  منطقه خاورمیانه چیزی 

جز زیان در بر ندارد.
دولــت آقای ترامــپ در این لحظه 

نباید شــرایط بی بازگشــت جنگی 
 را در مقابــل ایــران آمــاده کنــد. 
ســازمان ملل متحد بهترین داور 
برای  رسیدگی به این حادثه است. 
ایران دشمن هیچ کشوری نیست 
و جنــگ  نمی خواهد. مــردم ما در 
محاصره ی ســتیزه هایی که سراپا 
به زیان آنان اســت،  گیر افتاده اند. 
مردم ایران از این وضعیت خســته 
شــده اند و برای تغییر  آن نیازمند 
فرصت هستند. ستیزه های برون 
مــرزی فرصت های مــا را  به آتش 

می کشد.
ایــران جنــگ نمی خواهــد. صلح 
رســاترین صدای ایران است. رژیم 
 ایــران دســت از تنــش و تحریک 
بــردارد و دولت آقــای ترامپ و نیز 
دولت  اســرائیل و دولت عربستان 
سعودی برای زدودن تنش و ستیز 

و جنگ  تاش کنند. 
جان مردم ما را به خطر نیندازید. 

منطقه را به آتش نکشید!  
جهــان بیــش از ظرفیــت خــود 
غرق خشونت شــده است. اکنون 
لحظه ی  مهار این خشونت هاست 

نه افزودن بر آنها.
مــردم ایــران قبل از آن که کشــور 
در آتــش جنگهــا غرق شــود باید 
 صــدای اعتــراض فراگیر خــود به 
این رژیم ناالیق و نامناسب روزگار 
 را بــه اوج برســانند. ایــران باید از 

جهنم جمهوری اسامی به سوی 
 دموکراسی و مردم ساالری راستین 
عبــور کند. ما باید به خفت تازیانه 
عــدم  بــرای  دختران مــان   زدن 
متابعــت از روســری تحمیلی و یا 
تماشــای  معصومانه ی مسابقات 
ورزشی در میدانها پایان دهیم. ما 
باید به چیرگی  خرافات زیر نام دین 

پایان بدهیم.
مایانی که بر فراز هر قاعده و قانونی 
 هراس افکنی می کنند مسئول اصلی 
شــوربختی مردم ما در تمام طول 
 تاریــخ معاصر هســتند. آخوندها 
بایــد به مســجد برگردنــد و دولت 
باید به  مــردم برگردد. خطر آفرینی 
بــرای کشــور و مردم کافیســت! 
شما مسئول  کشــیده شدن ایران 
به دامچاله ی بدخواهان هســتید. 
مــردم صلح می خواهنــد  و آرامش 
و رفاه و زندگی خوب. مردم همان 
چیزهایــی را می خواهند که  شــما 
بــا دزدیدن ثروت های کشــور نثار 
بستگان خود کردید. بیهوده مردم 
 را بــا وعده های پوک بهشــت های 
نابــوده فریب ندهیــد. اگر مردم با 
شما  همفکر بودند نیازی نداشتید 
که برای تحمیل روســری و حفظ 
بی عدالتــی  و مهــار اعتراضات به 
ســرنیزه متکــی شــوید. متمــدن 

باشید و صداها را  بشنوید! 
•
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که »هر برخورد محدود به جنگی 
تمام عیار« گسترش می یابد.

اینکــه جمهــوری  امــکان  البتــه 
اسامی به اقدامی تافی جویانه در 
برابر حمله نظامی محتمل آمریکا 
روی بیــاورد، قطعیت نــدارد، اما 
حکومــت تمایــل دارد بــه نوعــی 
موضع بگیرد که مقامات آمریکایی 
اراده آن را در محاسبات شان جدی 

بگیرند.
حــال آیــا واقعا آنطور که حســین 
سامی، فرمانده کل ســپاه، ادعا 
کــرده جمهــوری اســامی دارای 
آن توان دفاعی و تســلیحاتی است 
کــه حمله نظامی موردی آمریکا را 
به جنگی در منطقه و کشــورهای 
باعــث  و  کشــیده  آن  همســوی 

فروپاشی آنها شود؟
ارزیابی واقعیت ها نشــان می دهد 
ادعای سامی را فقط باید بلوفی در 
چارچوب شخصیتی وی به حساب 
آورد کــه کارویــژه اش رجزخوانــی 
بــرای تقویت موقع نظام در جنگ 
روانی است که البته به دلیل اغراق 
و بی پشــتوانگی نتیجــه معکوس 

دارد.
امــا دســتان جمهوری اســالمی 
چندان خالی هم نیست و درگیری 
نظامی بــا آن می تواند یک جنگ 
فرسایشــی طوالنی بــرای آمریکا 

مشابه طالبان ایجاد کند.
ســناریوی وقوع رویارویی نظامی 
را می توان چنین در نظر گرفت که 
حمله اولیــه آمریکا به مراکز ایرانی 
به زنجیره ای ار درگیری مســتقیم 
دو طرف منجر می شود که عمدتًا 
در حریم هوایی و موشکی خواهد 
بــود. جمهــوری اســامی ناوها و 

پایگاه هــای آمریــکا را هــدف قرار 
از حملــه  و بخصــوص  می دهــد 
قایق های تندرو و زیردریایی هایش 
اســتفاده می کند. آن طور که یکی 
از فرمانده های سپاه پیشتر تهدید 
کرده بود، حمله به یک زیردریایی 
هسته ای می تواند آب خلیج فارس 
را آلوده ســاخته و مشــکلی بزرگ 
برای کشــورهای جنوبی حاشــیه 
خلیــج فارس در تأمین آب شــرب 

ایجاد کند.
می توان متصور شــد که حزب الله 
لبنان به اسرائیل حمله کند و حشد 
الشعبی پایگاه های آمریکا در عراق 
را هــدف قــرار دهــد و حوثی های 
یمن و متحدان شــان نیز حمات 
به عربســتان ســعودی را تشــدید 
کنند. در این رویارویی دولت های 
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی و بحرین و اســرائیل نیز در 

کنار آمریکا قرار می گیرند.
در  روســیه  دولــت  اســت  بعیــد 
درگیری نظامی مداخله کند و تنها 
می کوشد تا جلوی تحرکات آمریکا 
در شــورای امنیت سازمان ملل را 

مسدود کند.
اما گســترش دامنــه جنگ باعث 
می شــود تا ســطح مداخله ارتش 
آمریکا و استفاده از جنگ افزارهای 
تسلیحاتی گسترده اش افزایش پیدا 
کرده و در نتیجه جمهوری اسامی 
در جنگ مســتقیم در میان مدت 
چاره ای جز شکســت نــدارد و اگر 
بخواهــد به مقاومــت ادامه دهد، 
تقریبًا زیرســاخت های اقتصادی و 
دفاعی کشور نابود می شود و بعید 
اســت شــرایطی متفاوت بــا عراق 
در زمــان جنــگ اول خلیج فارس 

به وجود بیاید.
رصد کردن شــرایط نشان می دهد 
بعیــد اســت جمهــوری اســامی 
بتواند خارج از پایگاه اجتماعی اش 
در درگیری با آمریکا یارگیری قابل 
اعتنایی انجام دهد. برآیند نظرات 
در جامعــه مخالــف شــکل گیری 
جنگ و تقابل در سیاست خارجی 
اســت. در لبنان و عراق نیز موازنه 
قــوای موجــود در آن کشــورها و 
تمایــل غالب بــه پرهیــز از تبدیل 
کشورهای فوق به جبهه درگیری 
ایــران و آمریــکا باعث می شــود تا 
حزب اللــه لبنان و حشدالشــعبی 
نیــز کارت های بازی معــدودی در 

اختیار داشته باشند.
امــا آنچــه در درازمــدت آمریــکا و 
متحدان منطقه ای اش را آسیب پذیر 
می ســازد، نیــاز به حفــظ حضور 
ســطح بــاالی نظامــی طوالنی و 
عملیات نامتقارن نظامی جمهوری 
اســامی و شبکه نیروهای همسو 
است که توان فرسوده سازی برتری 
نظامی آمریــکا را دارد. دولت های 
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی و بحرین شرایط سخت تری 
پیــدا می کنند و رشــد اقتصادی و 

امنیت آنها به خطر می افتد. 
در افزایش قیمت نفت و اختال در 
مســیر ترانزیت انرژی های فسیلی 
و فشــار آن بــر اقتصــاد جهانی در 
کوتاه مــدت و میان مــدت، دیگــر 
ماحظــه آمریکاســت کــه اروپا و 

چین در آن اشتراک نظر دارند. 
اروپــا نســبت بــه افزایــش مــوج 

مهاجرت نیز آسیب پذیر است.

}<< ادامه در صفحه: 38{

آستانه...  در  ایران 

ایران و آمریکا »در آستانه جنگ« 
یا »نزدیک شدن مذاکره«

 علی افشاری
٠١  مهــر - خــورد نظامــی و یــا 
جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا 
از ســال ١۳۸٠ تــا کنون در عرصه 
سیاســی ایــران و جهــان مطــرح 
بوده و در طول این ١۸ ســال روند 
پرفراز ونشــیبی پیدا کرده اســت. 
اما علی رغم این بازه زمانی نســبتًا 
طوالنی، عوامل مناقشه آمیز متعدد 
و تنش ها به صورت شگفت انگیزی 
منجــر به رویارویی نظامی بین دو 
طرف نشــده اســت. دو طرفی که 
یکدیگــر را »شــیطان بــزرگ« و 

»محور شرارت« نامیده اند.
ایــن موضوع مســتقل از تصمیم 
دولتمــردان وقــت در دو ســوی 
منازعــه و چــه بســا تصــادف بــه 
عواملــی بر می گشــته کــه هزینه 
بــر  را  آن  ریســک های  و  جنــگ 
فواید احتمالی اش برتری داده اند. 
خویشتنداری مقامات آمریکایی و 
همچنین محاسبات و مانورهای 
آقای خامنه ای باعث شده تا ماشه 
برخــورد نظامی کشــیده نشــود. 
در اکثــر اوقــات فضــای جنگــی 
برقرار بوده و پشتوانه شکل گیری 
مذاکــرات بــه گونــه ای شــده که 
ســخن کارل فون کاســویتس، 
را  جنــگ،  مشــهور  نظریه پــرداز 
بازتاب داده اســت: »جنگ صرفًا 
یک عمل سیاســی نیســت، بلکه 
یک ابزار سیاسی واقعی نیز هست، 
ادامه بده و بستان سیاسی، اجرای 
همــان هدف بــا وســایل دیگری 

است«.
دولت ترامپ در چارچوب این نظر 
با اســتفاده از حربه تهدید جنگ، 
سیاســت »فشــار حداکثری« بر 
جمهوری اســامی برای تحمیل 
مذاکــره را اجرا کرده اســت. البته 

دولــت آمریکا یک بــار در واکنش 
به ســاقط کردن پهپــاد آمریکایی 
توســط ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی، تا آستانه حمله به برخی 
از مراکز نظامی و تأسیساتی ایران 
پیش رفت که در آخرین لحظات به 

دستور ترامپ متوقف شد.
اکنون نیز به نظر می رســد ترامپ 
در واکنش به ارزیابی سازمان های 
اطاعاتی آمریکا مبنی بر انتســاب 
انفجار در تأسیسات نفتی آرامکو و 
خطوط انتقال انرژی در عربستان 
مجددًا عملی کردن تهدید نظامی 
را نپذیرفتــه اســت. امتنــاع او در 
وهلــه نخســت محصــول دیدگاه 
بــا  مخالفــت  در  شــخصی اش 
نظامی گــری و جنگ اســت که در 
کمپین انتخاباتی بر روی آن مانور 
داد و روشــن ســاخت کــه دولــت 
او جنــگ و برخــورد نظامــی را به 
عنوان راهبرد پیش برنده سیاست 
نمی داند و تنها از آن به عنوان اهرم 
فشار می خواهد استفاده کند. البته 
ترامپ اگر مجبور شــود، مشــابه 
حمله موشکی به سوریه در استفاده 

از ابزار نظامی درنگ نخواهد کرد.
کاهــش  خواهــان  او  همچنیــن 
معــادالت  در  آمریــکا  مشــارکت 
میدانی خاورمیانه است. درگیری 
جمهــوری  بــا  محــدود  نظامــی 
اســامی ممکن اســت به افزایش 
حضور نظامی آمریکا منجر شــده 
و جبهه هــای درگیری دیگر را هم 
گســترش دهد. یــک دلیل خاص 
هم برای مخالفت ترامپ و بسنده 
کردن بــه اقداماتی چون »افزایش 
تحریم هــا«، »اقدامات خرابکارانه 
سایبری محتمل« و »تقویت توان 
دفاعی عربستان از طریق اعزام نیرو 
و نــاو یواس اس نیتز برای پر کردن 

پدافنــد  حفره هــای 
هوایــی عربســتان« 
و  دارد  وجــود 
نشــدن  بســته  آن 
مذاکــرات  امــکان 
میانجی گرانه فرانسه 
برای پیدا کــردن راه 
حلــی جهت شــروع 
مذاکرات ۵+١ است.
در واقــع دولت هــای 
آمریــکا  و  ایــران 
در مرحلــه  را  خــود 
پیشامذاکره می دانند 
از  اســتفاده  بــا  می کوشــند  و 
ابزارهای مختلف شــرایط مذاکره 
را بــه نفع خود تغییر داده و قدرت 
چانه زنی شان را افزایش دهند. ابزار 
اصلی دولت آمریکا تحریم و انزوای 

اقتصادی و سیاسی ایران است. 
جمهوری اســامی نیــز از طریق 
نیروهای همســو می کوشــد تا به 
صورت کنترل شده در مسیر انتقال 
انرژی در خلیج فارس اختال ایجاد 
کند. البته اولویت و گزینه مطلوب 
جمهوری اسامی امتناع از مذاکره 
است اما توانایی مقاومتش در برابر 
تحریم هــا بخصــوص در ارتباط با 
تأثیــر تجمیعی آنهــا در گذر زمان 
زیر ســؤال اســت. از ایــن رو نگاه 
آنها بــه مذاکرات احتمالی کاهش 
خواســته های آمریکا و تحمل پذیر 
کردن مفــاد توافق جدید به مثابه 

یک »شر اجتناب ناپذیر« است.
البتــه تنش هــای اخیر ســکته ای 
در رونــد تشــنج زدایی ایجاد کرده 
و دوباره فضــای جنگی به صورت 
نسبی قوت یافته است. فعًا بعید 
اســت دو طــرف بــه میــز مذاکره 

نزدیک شوند.
امــا نگرانی اصلــی ترامپ و جریان 
مســلط در نهادهــای نظامــی و 
امنیتــی آمریکا از گرفتار شــدن در 
جنگی با آینده و ابعاد نامشخص در 
خاورمیانه است که باعث افزایش 
موجــود  نظامــی  درگیری هــای 
در افغانســتان و عراق و چه بســا 
ســوریه می شــود. راهبــرد کنونی 
آمریــکا کاهش حضــور نظامی در 
خاورمیانه است. از این رو تکیه گاه 
اصلی تاش هــای مقامات نظامی 
و دیپلماتیک جمهوری اســامی 
در ایجاد بازدارندگی در برابر حمله 
احتمالی امریکا انتقال این پیام بود 

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
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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

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... 

نور آبی موبایل با چشم های شما چه می کند؟
تلفن های هوشــمند، لــپ تاپ و 
ســایر دســتگاه های الکترونیکی، 
حاوی نور هســتند. نــور آبی این 
دســتگاه ها ممکــن اســت بــرای 

چشم های شما مضر باشد.
 ،Healthline گــزارش  بــه 
دانشــمندان در دانشگاه تولدو در 
اوهایو آمریکا هشدار داده اند که نور 
آبی این دستگاه ها می تواند منجر 

به دژنراسیون ماکوال شود. 
ایــن بیمــاری یکــی از علــل مهم 
افت  بینایــی در ایــاالت متحــده 

است.
دکترآجیت کارون آراتنه، اســتادیار 
گروه شــیمی و بیوشیمی دانشگاه 
»دژنراســیون  می گویــد:  تولــدو 
ماکــوال نتیجــه مرگ ســلول های 
گیرنــده  نــور موجــود در شــبکیه 
اســت. این ســلول ها به هیچ وجه 

مجددًا بازسازی نمی شوند.« 
ایجــاد  بــا  ماکــوال  دژنراســیون 
مشــکاتی در وضــوح دید مرکزی 
مشــخص شــده افراد مبتــا، در 
خواندن، تمرکز و تشخیص چهره 
افراد دور، دچار مشکل می شوند. 
بدترین اتفاق در مورد دژنراسیون 
ماکوال این است که به تدریج اتفاق 
می افتد و در بسیاری از موارد باعث 

کوری کامل می شود. 
به گفته دکتر کارون آراتنه، نورهای 
قرمز، ســبز و زرد چنیــن تاثیری 
روی سلول های گیرنده نور موجود 
در شــبکیه ندارند. شــاید نور آبی 
نســبت به سایر رنگ ها طول موج 

کوتاه تر و انرژی بیشــتری داشــته 
باشــد. همین انرژی اضافی دلیلی 
برای بروز تغییرات و واکنش های 

شیمیایی و مرگ سلول است. 
البته هنوز مشخص نشده که چه 
میزان نور آبــی و چقدر زمان الزم 
است تا چنین آسیبی به سلول های 
شبکیه وارد شود. ضمن اینکه این 
آزمایش هــا در محیط آزمایشــگاه 

انجام شده نه روی خود چشم. 
بــا این حــال، اگرچه دژنراســیون 
ماکــوال در افــراد باالی ۶٠ ســال 
بیشــتر رخ می دهــد، امــا افزایش 
استفاده از فناوری ها، سن ابتا به 
این بیماری را کاهش خواهد داد. 
بر اســاس گزارش ها، بیــش از ١١ 
میلیون آمریکایی دچار دژنراسیون 
ماکوالی وابسته به سن شده اند و 
پیش بینی می شود این عدد تا سال 

٢٠۵٠ به ٢٢ میلیون نفر برسد. 
به گفتــه کارشناســان، نــور آبــی 
دســتگاه های  از  ساطع شــده 
الکترونیکــی به خصوص در هنگام 

تاریکی، می تواند منجر به خشکی 
چشــم نیز بشــود. بــرای کاهش 
این مشــکل، شــرکت های بزرگی 
مانند اپل و سامسونگ تنظیمات 
Night Shift و فیلتــر رنگ آبی 
را روی تلفن هــای همــراه فعــال 

کرده اند. 
گفتنــی اســت نور ســرد و یــا آبی 
ساطع شده از صفحه نمایشگر هر 
دســتگاهی باعث کاهش ترشــح 

هورمون ماتونین نیز می شود. 
ایــن هورمــون چرخــه خــواب و 
بیــداری را تنظیــم می کنــد. در 
نهایــت کاربر پس از مدتــی کار با 
گوشی خود، خواب راحت و آرامی 

را تجربه نخواهد کرد.
)دویچه وله(
How to Turn on 
   Night Shift
Open Control Center. Firm-
ly press the Brightness con-
trol icon, then tap to turn 
Night Shift on or off.

شبکه 8۰۰ هزار کیلومتری 
کابلهای زیردریایی اینترنت

اینترنتی که ما اســتفاده می کنیم 
عمــا بی ســیم نیســت. بیش از 
۳٠٠ کابــل اطاعــات اینترنتی از 
طریق اقیانوس ها به دست چندین 

میلیارد انسان می رسد.
تاش اصلی برای این شیوه انتقال 
بــرای اولیــن بــار بعــد از اختراع 
تلگــراف، حدود ٢۸٠ ســال پیش 
صــورت گرفته اســت. اولیــن بار 
استفاده از سیم ها در زیر اقیانوس 
اطلــس بــرای تمــاس تلگرافی، با 
همکاری انگلیسی و امریکا به کار 

گرفته شد.
کشــتی های مخصــوص حمل و 
اتصال کابل اینترنت این روزها به 
طور مداوم در حال نصب و توسعه 

ارتباط مجازی جهان هستند. 
قطــر کابل در نواحــی کم عمق به 
قطــر یــک قوطــی نوشــابه گازدار 
است ولی در اعماق هزاران متری 
اقیانوس ها  کابل ها، قطرشان در 
حد یک ماژیک نقاشی است، چون 
خطر صدمــه دیدن شــان، کمتر 

است.
کشــتی های نصب کابل اینترنت 
بایــد متوجــه صخره هــا، مناطق 
دارای جمعیــت انبــوه ماهــی ها، 
سنگواره دریایی و عوامل مختلف 
دیگر باشــند. کشــتی هــای غرق 
شــده کــه مــی تواننــد بــه مــرور 
زمــان فــرو بریزند و کوســه ها که 
عاشق جویدن کابل ها هستند از 

تهدیدهای اساسی برای قطع شدن 
کابل ها است.

خود کابل ها هم مدام افزایش می 
یابند و همزمــان و به مرور 
به خاطر توسعه تکنولوژی 
مــدام  اطاعــات،  حمــل 

تعویض می گردند. 
در حــال حاضــر ۹۹ درصد 
اطاعات اینترنتی از طریق 
کابل هــای زیر اقیانوس ها 

تامین می شود.
هفت ســال پیــش، مقدار 
مصــرف هــر انســانی کــه 
اینترنت داشــت ۵هزار مگا 
بایــت بــود ولی ایــن روزها 
مصرف سرانه هر فرد به ١۴ 

هزار مگابایت رسیده است.
بــرای همیــن مقــدار اطاعــات 
اینترنتــی قابل حمل هــر کابل زیر 
دریــا تا همیــن دو ســال پیش ۸ 
هزار مرتبه بیشــتر شــده اســت و 
این بر ترافیــک و مقدار کابل های 
شــرکت های بزرگ اینترنتی مدام 

می افزاید.
کابل هــا معمــوال در فاصله چند 
کیلومتری شــهرها با اســتفاده از 
تونل هــای زیرزمینی مخصوص، 
وارد شــهرها مــی شــوند و از آنجا 
توســط کمپانــی هــای مختلــف 
ارتباطات به ایستگاه های هر کدام، 

کشیده می شوند.
•
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مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره  

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در  کانادا

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به 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
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  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 

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!
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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
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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

یک ذهن منفی، خوشی ها را انکار می کند
روانشناســان معتقدند انســان ها 
معمــوال دو نــوع واکنش نســبت 
به ماجراهــای خوب زندگــی بروز 

می دهند:
بعضی آدمها به اتفاقات خوبی که 
قرار اســت پیش بیاید مثل شروع 
یک کار جدید یا  آغاز یک آشنایی، 

خوش بینانه می نگرند.
عده ای هم هستند که از هر دلیل 
نگران کننده استفاده می کنند تا از 
ماجرای خوبی که قرار است پیش 

بیاید ناراحت شوند.
روانشناسان می گویند ما انسانها 

معموال به تاثیر منفی از یک خاطره 
پناه می بریم. 

ما حتی دوســت داریم به خودمان 
احساس گناه بدهیم از اینکه زندگی 

خوبی داریم.
ما حتی ممکن است فکر کنیم این 
خوشــی حق ما نیست. حتی اگر 
هیــچ بهانه ای نیابیم به خودمان 
مــی قبوالنیم که چه فایــده که از 
این اتفاق خوشحال باشیم و لذت 
ببریــم وقتــی که قرار اســت تمام 

شود.
یکــی از تحققیــات نشــان داد ٧ 
نوع حســاب و کتــاب منفی وجود 
دارد که باعث می شــود با دســت 
خودمان، شادی را از خود دور می 

کنیم: 

چرا بعضی مردان دنبال زنان جوان تر هستند
مــردان از میانســالی بــه بعــد، 
تستوســترون  کمتــری در بدن 
شان ایجاد می شود. کاهش این 
هورمون مهم مردانه، باعث تغییر 
بســیاری از احساســات و رفتــار 

مردان می شود.
برای همین خیلی از مردان مسن 
اگــر بتوانند زن جوان می گیرند. 
قدیــم ها نمی دانســتند چرا ولی 
این روزها ثابت شــده است فقط 
حتی ۵ دقیقه حــرف زدن با یک 

زن زیبــای جوان باعث می شــود 
تستوســترون یک مرد مسن، ١۴ 

درصد افزایش یابد.
تحقیقات نشــان می دهد مردانی 
که بعد از ۳۶ سالگی پدر می شوند 

مرض ناشی از ژن پیر و مسئله دار 
را بــه فرزندانی که تولید می کنند 

منتقل می کنند.
در ســایر بررســی ها مطرح شــده 
اســت هــر چــه ســن پدر بیشــتر 

باشــد انواع بیماری روانی نظیر 
در  اوتیســم   و  اســکیزوفرنی 

فرزندان شان بیشتر می شود.
مــردان بــاالی ۶٠ و ٧٠ ســال 
بعــد از ازدواج با زنان جوان، می 
توانند پدر بشــوند ولی تضمین 
برای ســامت فرزندان شان، به 

شدت کاهش می یابد.
دلیلــش اصلــی ایــن اســت که 
طبیعت می خواهد تولید نســل 
و تکــرار ژن در هر قبیله بشــری 
توســط جوانترین و قوی ترین ها 
صورت بگیرد تا فرزندانی ســالم و 

مقاوم برای قبیله فراهم کنند.

•
١- اگر فقط اتفاقات بد را در نظر 

بگیریم
•

٢-  اگر فکر کنیم ما الیق این همه 
شادی نیستم

•
۳-  اگر فکر کنیم شــانس ما دارد 

تمام می شود
•

۴- اگر به خودمان یادآوری کنیم 
احساس شادی مان موقت است

•
۵-  اگر باور کنیم که آدم بدشانسی 

هستیم
•

۶- اگــر خیــال کنیم کــه دقت و 
تمرکز نداریم

•
٧- اگــر حس کنیم مردم، شــاد 
بودن ما را جدی نمی گیرند و فکر 
می کنند داریم ادای شــاد بودن را 

در می آوریم
•

Peyvand
Line
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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 13۰۰ 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 3۰ سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

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

اسکار تلویزیونی... 

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

12 جایزه امی برای سریال "بازی تاج و ختت"

٢٢ سپتامبر - برندگان مهم ترین 
جایــزه تلویزیونــی آمریــکا معرفی 
شــدند. ســریال های "بازی تاج و 
تخت" و "چرنوبیل" جوایز امسال 
را درو کردنــد. یــک زن موفــق به 

دریافت دو امی شد.
هفتادویکمین دوره جوایز امی که 
"اسکار تلویزیونی" نامیده می شود 

در لس  آنجلس برگزار شد. 
در مراســم پــر زرق و برقــی کــه 
گرداننده نداشت، دو بار نام سریال 
تلویزیونــی "بــازی تــاج و تخت" 
اعام شــد: به عنــوان "بهترین" 
سریال درام و برای پیتر دینکلیج به 
عنوان "بهترین" بازیگر مرد نقش 

مکمل در یک سریال  درام.
دینکلیج سال گذشته میادی نیز 
برای بازی در همین ســریال یک 

امی دریافت کرده بود.
"بــازی تــاج و تخت"هفتــه پیش 
١٠ جایــزه مربوط بــه بخش های 
گوناگون فنــی را دریافت کرد و با 
دو جایــزه ای کــه این بــار  گرفت، 
مجموع جوایز خــود را به ١٢ امی 

رساند که رکورد به شمار می رود.
این ســریال که در ماه مه امســال 
پس از هشــت فصل پایــان یافت، 
بــرای دریافــت امــی در ۳٢ بخش 
نامزد شده بود. این میزان نامزدی 
نیــز در تاریــخ ایــن جایــزه رکورد 

محسوب می شود.
"بازی تاج و تخت" ٢٠١۵ و ٢٠١۶ 

نیز پیشتاز برندگان امی بود.
این ســریال تلویزیونی کــه از روی 
داســتان فانتزی "آواز یخ و آتش" 
نویســنده آمریکایــی جــرج آر.آر.

مارتین ساخته شده، داستان چند 
قلمروی افسانه ای است که بر سر 

"تاج و تخت" با هم می جنگند.

موفق ترین های دیگر
کوچــک  ســریال  موفق تریــن 
هفتادویکمیــن دوره جوایــز امــی 
"چرنوبیل" بود که ١٠ امی را از آن 

خود کرد.
در  کــه  "چرنوبیــل" 
 ٢٠١۹ ژوئــن  و  مــه 
در شــبکه تلویزیونــی 
اچ بــی او  آمریکایــی 
پخش شــد بر اساس 
فاجعــه ای هســته ای 
که در آوریل ١۹۸۶ در 
شمال اوکراین رخ داد 

ساخته شده است.
شــبکه اچ بــی او در مجمــوع ۳۴ 
راس  در  و  کــرد  دریافــت  امــی 
قــرار  تلویزیونــی  "بهترین هــای" 
گرفت. نت فلیکس )بــا ٢٧ امی(، 
نشــنال  امــی(   ١۵ )بــا  آمــازون 
جئوگرافیــک )۸ امــی( و شــبکه 
تلویزیونــی ان بی ســی )بــا ٧ امی( 
رده هــای دوم تا پنجــم را به خود 

اختصاص دادند.
جایــزه بهترین ســریال کمدی به 
"فلی بگ" از آمازون رســید. فوبی 
والر بریج، نویسنده این سریال نیز 
جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی در 
یک سریال کمدی را دریافت کرد.

مهم تریــن ســورپرایز ایــن دوره از 
جوایــز امی گزینش بیلــی پورتر به 
عنوان بهتریــن بازیگر مرد در یک 

سریال درام است. 
پورتــر که در ســریال "پــوز" نقش 
اول را ایفا می کند، سیاه پوســت و 
همجنس گراست. انتخاب او مورد 
تحسین شمار زیادی از ناظران قرار 

گرفت.
پورتــر هنگام دریافت جایزه گفت: 
»من حق دارم اینجا باشــم، شما 
حــق دارید اینجا باشــید، ما همه 

حق داریم اینجا باشیم«.
فیلم "آینه ســیاه: بندراســنچ" به 
عنــوان بهتریــن فیلــم تلویزیونی 

معرفی شد.

"بهترین" های دیگر
دیگــر جوایز امی از این قرار بودند: 
جودی کامر بازیگــر نقش اول زن 

درام  ســریال  یــک  در 
)"کشــتن ایــو"(، بیــل 
هــدر بازیگر نقــش اول 
ســریال  یــک  در  مــرد 
کمدی )"بــری"(، ژارل 
ژروم بازیگــر نقــش اول 
مرد در یک سریال کوتاه 
یا فیلم تلویزیونی )"وقتی 
ما را می بینند"(، میشل 
ویلیامز بازیگر نقش اول 
زن در یک سریال کوتاه یا 
فیلم تلویزیونی )"فاسی/

وردون"(، جولیــا گارنــر 
بازیگر مکمل زن در یک 
سریال درام )"اوزارک"(، 
تونــی شــالهوب بازیگــر 
یــک  در  مکمــل  مــرد 
)"خانم  ســریال کمدی 
میــزل شــگفت انگیز"(، 
الکس بورســتین بازیگر 
یــک  در  مکمــل  زن 
ســریال کمــدی )"خانــم میــزل 
شــگفت انگیز"(، بن ویشاو بازیگر 
مــرد مکمل در یک ســریال کوتاه 
یا فیلم تلویزیونی )"یک رســوایی 
خیلی انگلیسی"(، پاتریشیا آرکت 
بازیگــر زن مکمل در یک ســریال 
کوتاه یا فیلم تلویزیونی )"اکت"(، 
نویســنده  آرمســترانگ  جســی 
فیلمنامه سریال درام "هیچ کسی 
منتظر نیســت"، جیسون بیتمن 
کارگردان ســریال درام "اوزارک"، 
هــری برادبیــر کارگــردان ســریال 
کمــدی "فلی بــگ"، جــوآن رنک 
کارگردان سریال کوتاه "چرنوبیل"،  
کریگ مازین نویســنده فیلمنامه 
کینــگ  روی  دان  "چرنوبیــل"، 
کارگردان سریال ورایتی "ساتردی 
نایت الیو" و جان اولیور نویسنده 
ویــک  "لســت  ورایتــی  ســریال 

تونایت".
عــاوه بــر ایــن، ســریال ورایتــی 
شــبکه  الیــو"  نایــت  "ســاتردی 
ان بی ســی و تاک شو "لست ویک 
تونایت"  شبکه اچی بی  او هر کدام 

یک امی دریافت کردند.
نامزدهای امی از میان برنامه های 
تلویزیونی انگلیســی زبانی انتخاب 
شــبکه های  در  کــه  می شــوند 
تلویزیونــی آمریکایــی روی آنتــن 

می روند.
برندگان امی در ١٢٠ رشــته را ٢۴ 
هزار عضو آکادمی علوم و هنرهای 
تلویزیونی آمریکا انتخاب می کنند.
•
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جامعه... 2
چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند؟

محمود سریع القلم
دانشــجوِی  یــک  اخیــرًا 
کنجــکاِو دکتــری از ایــن 

نویسنده پرسید:
“کم نداریــم مدیرانی که 
تحصیاِت عالیــه دارند، 
از دانشگاه های خوب دنیا 

فارغ التحصیل شده اند و بسیار هم 
جهان دیده هســتند. چــرا آنها در 
مدیریت، تا این حد اشتباه کرده و 

هم چنان اشتباه می کنند؟”
به این دانشــجو گفتم برای پاسخ 
به این ســوال نیاز به زمان، فکر و 
مطالعــه دارم، چرا که واکاوی این 
موضــوع، محتــاج دقــت و بحث 

طوالنی است. 
بــه نظرم رســید که این دانشــجو 
با یــک یا چنــد فرض این ســوال 
را مطــرح می کنــد. اگــر بتوانــم 
فرض های او را استخراج و بررسی 
کنم شاید پاسخ  های مناسبی برای 
دغدغۀ او پیدا کنم. به نظر می رسد 
در ذهن این دانشــجو، یک فرِض 

اصلی و کانونی شکل گرفته است:
میــاِن داشــتِن مــدرک تحصیلی 
)بخصوص از یک دانشگاِه خارج( 
و منطقی و کارآمد عمل کردن یک 

رابطۀ مستقیم وجود دارد.

بررســی  بــه  زیــر  در 
ایــن فــرض پرداختــه 

می شود:
•

١( تحصیــاِت عالــی 
و اخذ مــدرک ضرورتًا 
مســاوی بــا داشــتن 
روحیۀ یادگیــری و اصاح پذیری 

نیست؛
•

٢( داشتن مدرک ضرورتًا مساوی 
با داشــتن روحیۀ مشــورت کردن 

نیست؛
•

۳( داشتن مدرک ضرورتًا روحیه ی 
انتقادپذیری به همراه نمی آورد؛

•
۴( داشتن مدرک ضرورتًا به روحیۀ 
تصمیم گیــری جمعــی و گروهی 

منجر نمی شود؛
•

۵( داشــتن مــدرک ضرورتــًا بــه 
معنــای آگاهی از مصلحــِت عامه 

نیست؛
•

۶( داشــتن مدرک ضرورتًا به فهم 
دقیق منافع ملی نمی انجامد؛

•

٧( داشتن مدرک ضرورتًا قانون و 
اخاق پذیــری را در رفتار صاحب 

مدرک پدید نمی آورد؛
•

۸( داشــتن مدرک ضرورتًا متانت 
رفتاری ایجاد نمی کند؛

•
۹( داشــتن مــدرک 
ضرورتًا انســان را با 

شخصیت نمی کند؛
•

داشتن مدرک   )١٠
و تخصــص ضرورتًا 
شناخِت  زمینه های 
عمیق از تاریخ کشور 
فــوق  تحــوالِت  و 
العاده پیچیدٔه جهانی 

را مهیا نمی کند.
تحصیل کرده و صاحب مدرک در 
کشوری که “سیستم” ایجاد کرده 
و ویژگی های فــوق را غیر فردی و 
نهادینه کــرده، منطقی و معقول 

عمل می کند.
تحقِق هرکــدام از ایــن ده ویژگی، 
تربیِت خــاص می خواهد.هنگامی 
کــه سیســتم حاکــم نیســت، به 
تعبیر اخاقیــون، خودخواهی ها، 
مجریــان،  منافــِع  تک روی هــا، 

تلقی های فــردی، چرخــۀ ناتماِم 
ســعی و خطــا و لــذت بــردن از 

امکانات رایج می شوند. 
اگر مصلحِت عامه و منافع ملی در 
ســتون فقراِت و نظام عصبی یک 
سیستِم اجتماعی-سیاسی جایگاِه 
محسوس و نامحسوس پیدا کنند، 
مدیِر تحصیلکرده، به طور طبیعی 
خود را بدان سیستم وفق می دهد 
کرده هــای  تحصیــل  کمااینکــه 
هنــدی،   IT توانمنــِد  بســیار 
وقتــی در شــرکِت مایکروســافت 
شــده  اســتخدام   )Microsoft(
و وارِد سیســتم مدنی-تخصصی 
آمریکا می شوند، تمامی 
خصوصیاتی کــه در این 
سیســتم ها  / شرکتها
کاربــرد ندارنــد را کنــار 
می گذارنــد. مهمتریــن 
اســتخدام  معیار هــای 
مایکروســافت،  در 
 ، ح صــا ا ، ی دگیر یا
و  گروهــی  تصمیــم 
اشــتباِه  از  جلوگیــری 
مرتبۀ دوم است. حتی اگر تحصیل 
کرده و با مدرک فوق دکترا از یک 
جامعۀ اســتبدادی و قبیله ای هم 
آمده باشــد، به تدریج این فرهنگ 
سیستمی را به تعبیر روان شناسان 

درونی )Internalize( می کند.
حتی اگر صاحــب مدرکی بخواهد 
بر اساس مصلحت عامه، شناخت، 
منافع ملی، کار جمعی و مشورت 
در کشــورهای جهان ســوم عمل 
کند، بــه تدریــج نــاکام می ماند. 

تحصیــل کرده در جهان ســوم در 
نهایت در دو کار متوقف می شود:

لــذت از زندگــی و توجیــه وضــع 
موجود.

یک سیستم باید بر اساس یادگیری، 
مشــورت، شــنیدن دیدگاههــای 
مختلــف و تصمیم گیــری جمعی 
بنا شــود. یک سیستم باید قبل از 
تصمیم ســازی، شناخت را نرمال 
قلمداد کنــد تا فــرِد تحصیلکرده 
بتوانــد از تخصــص خــود در آن 

سیستم بهره برداری کند.
چون در کشــورهای جهان سوم، 
سیســتم تصمیم گیــری اولویت 
ندارد، گردِش اطاعات و شــنیده 
گوناگــون  رهیافت هــای  شــدن 
و اصــواًل موضــوع شــناخت قبل 
از تصمیــم گیــری، صرفــًا حالت 
تزئینی پیدا می کند. یکسان سازی 
درســت مقابل سیســتم است. در 
سیستم، پیامد های مثبت و منفی 
هر انتخابی بررســی می شوند. در 
سیستم، زمان، آینده، کارآمدی و 
کیفیت، خارج از سلیقه های فردی 

حاکم می شوند.
چرا در سیستم، رســانه ها و افکار 

عمومی مهم می شوند؟ 
چون خارج از مدار هاِی قدرت فکر 
کردن، خــود به خود انتخاب های 
عقانــی را در دســترس مجریــان 
قــرار می دهــد و از کانالیزه شــدن 
و  ســازی  تصمیــم  فرایندهــای 
تصمیم گیری جلوگیری می کند. 
معمواًل بیش از یک ســاعت طول 
نمی کشــد که CNN، اطاعات و 

قضاوت  هــای اشــتباِه ترامپ را به 
رخ او می کشد. یکسان سازی فکر 
در یک جامعه، یعنی چند بار تکرار 

کردن یک اشتباه طی یک سال. 
در کشورهای جهان سوم، مجری 
به اصطاح تحصیل کرده، حتی در 
دانشگاه های خوب دنیا، به تدریج 
تخصص خود را کنــار می گذارد و 
خاقیت و نوآوری محتمل خود را 
در خدمت به یکسان سازی به کار 

می گیرد. 
شــاید بزرگترین مزیت دموکراسی 
این است که از غالب شدن یک راه 
حل و یکسان سازی آن جلوگیری 

می کند. 
دموکراسی در هر دورٔه هشت ساله 
یا ده ساله ای به عده ای متخصص 
فرصت می دهد تا افکارشــان را در 
معرِض سنجش عموم قرار دهند. 
بحث و بررسی دیدگاههای مختلف 
باعث جلوگیری از تکراِر اشتباهات 

می شوند.
اصواًل یک جامعه یکســان ســاز، 
نیازی به تحصیل کرده و متخصص 
نــدارد. همــه در حــال انطبــاق 
هســتند. در جوامع یکسان ساز، 
اصواًل تصمیم سازی نمی شود بلکه 
به حوادث، واکنش های کلیشه ای 
نشان داده می شود. کارهایی که به 
عنوان مثــال، طارق عزیز، یکی از 
برجسته ترین تحصیل کرده های 
جهان عرب، در سیســتِم یکسان 

ساِز صدام انجام می داد.

•

شاید بزرگترین 
مزیت دموکراسی 

این است که 
از غالب شدن 
یک راه حل و 

یکسان سازی آن 
جلوگیری می کند. 
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 در روز یکشــنبه ١۵ ســپتامبر٢٠١۹ کارزار 
عدالــت۸۸  برنامــه ای برای یــادآوری جان 
باختگان سیاسی دهۀ ۶٠ در ایران و بدست 
جمهوری اســامی در تورنتــو برگزار کرد که 
مِن ایرانی حاضر در جلســه را غرق حیرت و 

خشم نمود!
در آفیش تبلیغی این برنامه محور و میهمان 
ویژه، آقای مهدی اصالنی از جان بدربردگان 
قتل جمعی زندانیان در تابستان ١۳۶٧توسط 
جمهوری اســامی اعام شده بودند و -به 
باور من - بهمین دلیل ایرانیان سه و حتی 

چهار نسل سالن را ُپر کرده بودند.
من شخصأ از مونترال رفته بودم و اگر حضور 
و سخنرانی آقای مهدی اصانی نبود، هرگز 
چنین ســفری نمــی کردم. مــن حتی برای 
یادمان های سیاسی دهۀ ۶٠ که به من کامأل 
مربوط اســت یا برنامه های دیگر سیاســیـ  
هنری در شهر مونترال و با ده دقیقه فاصله 

از منزلم هرگز شرکت نمی کنم. 
ضدیــت مــا ایرانیان بــا جمهوری اســامی 
حقیقتی اســت مقدس که با ســالوس و ریا 
نمیشــود آلود و تا ما نسل دهۀ شصت زنده 
هســتیم در حد توانمان نخواهیم گذاشــت 
بازاریان دکان سیاست بر ما و عزیزان سربدار 

ما خیمۀ کاشی شان را بنا کنند.
بلــه، برای دیــدن و گوش فــرا دادن به آقای 
مهدی اصانی، این شــیرمرد جان بدربرده 
از قتــل دســته جمعی زندانیان سیاســی در 
تابستان ١۳۶٧ که صداقت وجودش و دقت 
کلماتــش و زبان بی نظیرش شــنوندگان و 
خوانندگانش را مسحور می کند، من را نیز، 
با وجود عدم توان جســمی، به تورنتو برای 
دیدارش و به او گوش سپردن و از او شنیدن 

کشاند. 
یک روز پیش از سفر وقتی به دکتر کانادائی ام 
گفتم که عازم تورنتو هستم اول حیرت زده 
مرا نگاه کرد و بعد یادآوری کرد که باید بطور 

اورژانس به...
با وجود مســاله جدی ســامت، آنچه برای 
مِن ضد رژیم مهم بود این موقعیت استثنائی 
گوش ســپردن به ســخنرانی آقــای مهدی 
اصانــی بــود و دیگر هیچ. وقتی در ســالن 
ســخنرانی بودم متوجه شــدم پدربزرگان و 
مادربزرگانی کهنســال به ســن پدر و مادرم 
)اگــر زنده بودند( و حتی ُمســن تر از آنها تا 
افرادی به ســن نــوه و نتیجۀ آنهــا با هدفی 
مشــابه من در سالن حضور دارند و با وجود 
محدودیتهــای فیزیکــی خــود را به جلســه 

رسانده اند. 
یک ســالن پر از ایرانیان رنگارنگ سیاسی و 
غیرسیاسی و داغدیده از جمهوری اسامی 
که می خواستند به رادمردی راستگو و بسیار 
افتاده چشم بدوزند و گوش فرا دهند که قصۀ 
پرغصۀ قتل های سیاسی و گذشتۀ زندانیش 
تمــام هســتی اش را ُپر نمــوده؛ آنچنان که 
گویی هرگز از بند ۸ گوهردشت خارج نشده 
و زمانش گذشتۀ حال است نه گذشتۀ پایان 

یافته. 
اصانی مردیســت برای تاریخ، گواه نه فقط 
جنایــت و جنایتکار بلکه بیش از آن شــاهد 
هم سلولیها و هم بندانش که سربدار و جان 

بخاک شدند. 
او هرگــز از »خود« نمی گوید تا همیشــه از 
یــاران خاورانش بگوید، تا آن ســینه بخاک 
ســپردگان گمنــام را با فــوران احســاس و 
عاطفۀ سرشارش در زبان ویژٔه خودش زنده 
و مشهور کند. همین خصوصیات برجسته 
اســت که هموطنانمان از هر جرگۀ فکری را 
به پای شــهادت دادن های او می کشاند. با 
وجود او من احساس می کنم عزیزانم نمرده 
اند، در ســوراخی یا چاله ای گمنام به خاک 
تبدیل نشده اند، آن انسانهای قریب به اتفاق 
جوان و عدالتخواه و مردم دوســت فراموش 
نشده اند و این احساس را دیگرانی چون من 
نیــز دارند. زیرا آقای اصانی همۀ آن عزیزان 

را با هویت های خودشــان و در اوج عشــق 
و احتــرام به آنها پاس میــدارد. هیچکس را 

حذف نمی کند بلکه همه را ارج می نهد.
»کارزار عدالــت ۸۸« برعکس آفیش اعام 
شده، حدود دوســاعت ونیم اولیۀ برنامه را 
به زبان انگلیســی و با متن و ســخنرانیها و 
بزرگداشت ها و تبلیغات سیاست مداران و 
سیاســت ورزان کانادایی فدرال و محلی، از 

احزاب مختلف، گذراند. 
کاش برگزارکننــدگان برنامه شــان را از قبل 

اعــام می کردند و از کانادایی ها نیز دعوت 
میکردند تا در جلســه ای یا سمیناری تحت 
عنــوان »نقــض حقــوق بشــر در جمهوری 
اســامی ایران« بزبان انگیســی حضور بهم 

رسانند. 
امــا برگزارکنندگان این جلســه به ســخنران 
اعام شدٔه رســمی و هنرمندان اعام شدٔه 
ایرانی - پس از تمام کانادایی های بی ربط 
به برنامۀ اعام شده - وقت دادند. سرانجام 
که حضار خشمگین منجمله من بایست می 

رفتیــم؛ حتی یک قول 
برگزارکنندگان راست از آب درنیامد. 

بــه بــاور مــن، ایــن توهیــن بــزرگ بــه ما 
بازماندگان کشتار ۶٧ و به تمامی حاضران در 

جلسه غیر قابل بخشش است. 
مونترال ١۸ سپتامبر٢٠١۹

از میان نامه های رسیده 
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... جامعه... طنـــز 
اثر آموزه های اسالمی در انتقاد ناپذیری ما

شکوه میرزادگی
------

فرهنگ نقد در کشورهای 
پیشرفته

نقد و انتقاد )با اندک تفاوتی که با 
هم دارند( هر دو نوعی نظر دادن، 
ارزیابی گفتار، رفتار، و کار انسان ها 
در یک جامعه است. بزرگان جامعه 
شناسی و مردم شناسی از فرهنگ 
»نقــد« و »نقد پذیری« به عنوان 
یکی از پایه های پیشــرفت علم نام 
می برند و بر اهمیت آن در شــکل 
گرفتن یــک جامعــه ی متمدن و 

خردگرا تاکید دارند.
در کشــورهای پیشــرفته، چه در 
موسســات آموزشی و دانشگاهی، 
و چــه در فضاهای دیگــر جامعه، 
هیــچ مخاطبــی )در هر مقــام و 
منزلتی که باشــد( از نظــر دادن، 
نقد کــردن و حتــی انتقــاد کردن 
محروم نمی شود. همه حق دارند 
بــدون هیــچ ترســی نظرشــان را 
به آســودگی، به کســی که اثری، 
گفته ای و یا کاری را به آن ها عرضه 
کرده، بگوینــد و صاحب اثر و کار 
هم می تواند از اثر، گفته و یا کارش 
دفاع کــرده و یا کل نظر گوینده را 
رد کنــد، بدون آن که مورد تهدید 

قرار بگیرد. 
به همیــن دلیل این نــوع جوامع 
توانسته اند در رشته های مختلف 
کارشناســانی  و  متخصصیــن 
و  باشــند  داشــته  »کمال گــرا« 
)در چارچــوب توانایی های امروز 
بشــری( کارهایی بی نقــص ارائه 

دهند.

انتقاد ناپذیری بیشتر ایرانیان
در سرزمین ما کاما وضع برعکس 
است. به همین دلیل یکی از دالیل 
مهم بسیاری از عقب ماندگی های 
آموزشــی، فرهنگی، و سیاسی ما 
ایرانی هــا عدم شــناخت »نقد« و 
در نتیجه »انتقادناپذیری« بیشتر 
مردمان و به ویژه کســانی ست که 

یا به عنوان شخصیت های اهل قلم 
و فکــر و دانش و هنر مشــهورند و 
یــا نقش مهمــی در ســازمان های 
و  فرهنگــی  آموزشــی،  مختلــف 

سیاسی دارند.
و  ایــن جــا منظــورم ســران  در 
مســئولین حکومــت حاکــم بــر 

سرزمین مان نیست. 
زیــرا کار آن هــا آنقدر خراب اســت 
کــه از این حرف ها گذشــته و کا 
هیچ حکومــت دیکتاتوری در دنیا 
نیست که انتقاد پذیر باشد، به ویژه 
دیکتاتــوری مذهبی کــه هر نوع 
انتقادی از آن کفرگویی به حساب 
می آید و عواقبی ســخت به دنبال 

دارد.
ســخن من درباره کســانی ســت 
که اتفاقا جــزو مخالفین حکومت 
موجود هســتند، و مــدام از بای 
دیکتاتوری می گویند اما خودشان 
حاضــر نیســتند هیــچ کامــی را 
در رد عقایــد یا حتی ســلیقه های 
خود بشنوند )نمی گویم بپذیرند، 
می گویــم بشــنوند( در رویارویــی 
با این جماعت از دوســت و آشــنا 
گرفته تا همکار و رییس و مرئوس 
جرات ندارد کوچکترین سخنی در 
ارتباط با اشــتباهات آن ها بگوید. 
فرقی نمی کند که این سخن گفتن 
به انتقاد باشد و یا حتی نظر دادنی 

ساده.
ایــن افراد اگر زورشــان برســد، با 
خشم و عصبانیت، سعی می کنند 
منتقد خود را مرعوب کنند، و اگر 
زورشــان نرســد، گریــه و زاری راه 
می اندازنــد و به اصطــاح مظلوم 
نمایــی می کنند تــا دیگــران را به 

طرفداری از خودشان وادارند. 
و یا به طور غیرمســتقیم و پنهانی 
با دروغ و تهمت حســاب طرف را 
می رسند. و در بیشتر موارد منتقد 
و یــا شــخصی را کــه نظــرش را با 
صداقت به آن ها گفته، می گذارند 

دشــمنان  لیســت  در 
خودشان و برای سرکوب او 

از هیچ کاری ابایی ندارند.
همــه مــا تجربه ی دیــدن این 
نوع دشــمنی ها را داشــته ایم. 
دشــمنی هایی که کارشان به 
جاهای باریک کشــیده شده و 
از دلش انواع و اقسام تهمت ها 
و عملیــات مخرب )بســته به 
قدرت طرف( متوجه شخصی 
شــده که بدون هیچ دشمنی، 
و گاه حتی به عنوان دلســوزی 
یا دوســتی انتقادی کــرده و یا 
نظــری داده که مطابق دلخواه 

طرف نبوده است.
و چنین است که برخی از مردمان 
ما ترجیح می دهند یا کا دور و بر 
کارهای اجتماعی نباشــند و یا هر 
ایــراد و اشــتباهی را که از ســوی 
شخص یا سازمانی می بینند، روی 
گردانــده و هیــچ نظــری ندهند. 
متاســفانه در چنیــن وضعیتــی، 
نه تنهــا هیچ کار و اثــر و گفته ای 
اصاح نمی شود، بلکه بازار بسیار 
زشت »پســله گویی« یا پشت سر 
دیگران بد گفتن، شایعه سازی، و 
اتهام و تهمت زدن گرم می شــود. 
چیــزی که بــه نظــر مــن در این 
دوران چهل ساله روز به روز رونق 

بیشتری هم گرفته است.

چرا ما به این روز افتاده ایم؟
من خیلی در این مورد فکر کرده ام 
و عاقبــت به این نتیجه رســیده ام 
که ریشــه ی ایــن نــوع رفتارها در 
ســرزمین ما برمی گردد به اثرات 
آموزه های چند صد ساله ی اسام 
شــیعی. ایــن آموزه ها، کــه هیچ 
ربطی به دنیای پیشــرفته ی امروز 
ندارد، در پی انقاب مشروطیت و 
به ویژه از دوران رضاشاه به بعد، به 
دلیل فاصله گرفتن نسبی مذهب 
از آمــوزش و پــرورش و ارتبــاط و 
الگوبرداری هایی از فرهنگ غربی، 
می رفت تا کارآیی خود را از دست 
بدهد اما متاسفانه با وقوع انقاب 
اســامی، و ظهور یــک حکومت 
مذهبی، قوی تر از گذشــته چون 
آواری بر ســر ما فرود آمد و رســما 
در قوانیــن و قرارداد هــا و به ویژه 
در کلیه ی سیستم آموزشی ما جا 

خوش کرد. 
اکنــون می بینیم که حتی برخی از 
مفاهیم علمی و امروزین جهانی در 
سرزمین ما، شکل عوض کرده اند. 
یکــی از این مفاهیم نقــد و انتقاد 

است.

انتقاد در آموزه های اسالمی
در اســام چیــزی بــه معنــای 
امروزیــن نقــد و یا انتقــاد وجود 
نــدارد، اما به جایش دو »حکم« 
هســت که نه تنها مقابــل نقد و 
انتقاد ایســتاده، بلکه سبب شده 
که مردمان دانســته یا نادانســته 
از هر نقد و انتقادی بترسند و در 

مقابلش جبهه بگیرند. 
اســام  در  کــه  ایــن دو حکــم 
شیعی اموری »واجب« شناخته 
می شود، »امر به معروف« و »نهی 

از منکر« است. یعنی هر مسلمانی 
موظف است تا کارها و »عملیات 
خــوب و بــد« دیگــران را زیر نظر 
داشــته باشد، به آن ها توصیه کند 
و یا دســتوردهد که چه کنند و چه 

نکنند.
تا قبل از انقاب اسامی فرضا اگر 
مسلمانی به زنی انتقاد می کرد که 
چــرا دامنت کوتاه اســت، یا چادر 
سرت نیســت، آن زن می توانست 
رویــش را برگردانــد و بــرود و یــا 
مســتقیم مقابل طرف بایســتد و 

بگوید به شما ربطی ندارد. 
امــا پس از انقاب بــی توجهی به 
چنین انتقادی عواقبی سخت دارد 
که بر همه روشــن اســت زیرا این 
احکام اکنون جزو قوانین رســمی 

کشور شده است. 
»اصل هشتم قانون اساسِی« رژیم 

به صراحت می گوید: 
»امر به معروف و نهی از منکر یک 
وظیفه اســت« و شــرایط و حدود 
و کیفیــت آن را هــم قانون معین 
می کنــد. و قانون هم به خواســت 
مسلمانی که »نهی از منکر« کرده، 
بــه راحتی می تواند حســاب منکر 

کننده را برسد.

بی خبری برخی از اساتید 
دانشگاهی از اهمیت نقد

متاسفانه مشکل فقط این نیست 
کــه این احکام شــرعی بــه عنوان 
قانــون بــر مردمــان ایــران امروز 
تحمیل شده، مشکل این جاست 

که »اســاتید« و »کارشناســان« 
دانشگاهی این رژیم نیز سعی دارند 
که به جوان های بــی خبر از همه 
جــا بقبوالنند که این احکام همان 
»فرهنگ نقد و انتقادی« ست که 
در جوامع پیشرفته یکی از پایه های 

مهم علم شناخته می شود. 
در حالــی کــه تعریــف »عملیــات 
بــد یا خوب« از دیــد این جماعت 
دانشــگاهی هیچ ربطی به تعریفی 
نــدارد که موسســات آموزشــی و 
علمی جوامع پیشــرفته از فرهنگ 
نقد و انتقاد دارند. معیار سنجش 
این جماعتی که دانشــگاه های ما 
را تبدیــل به حــوزه و مکتب خانه 
کرده اند، دســتوراتی ســت که در 
قــران و کتــب دیگر اســامی آمده 

است.
مطلــب زیــر نمونــه ی بخشــی از 
تعریف نقد و انتقاد از زبان برخی از 
اساتید و کارشناسان دانشگاه های 
امروز ایران است و به خوبی نگاه و 
تعریف واپسگرایی را نشان می دهد 
که سیستم آموزشــی سرزمین ما 
را بیش از صد ســال به عقب برده 

است:
»نقــادی و نقدپذیــری در جامعة 
اسامی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت. انتقــاد صحیــح موجــب 
شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف 
می شود و از این طریق به پیشرفت 
و اصــاح امــور می انجامــد. برای 
اینکه هدف اصلی نقد که تکامل و 
اصاح فرد و جامعه اســت و مورد 

تأکید دین اســام نیز می باشــد، 
محقق شود، الزم است نقد مبتنی 
بــر اصــول و روش هــای صحیــح 
انجــام شــود. بهتریــن راه بــرای 
دست یافتن به اصول و روش های 
صحیح نقد کــه مورد پذیرش دین 
اسام نیز باشد، استفاده از متون 
دینــی یعنی قــرآن مجیــد و کام 
معصومان، علیهم الّسام، است. 
با بررســی انتقادهایی که در قرآن 
مجید و نهج الباغه صورت گرفته، 
می توانیم به اصول و روشهای نقد 

صحیح و سازنده پی ببریم« *

نیاز به انتقاد پذیری
چنین تعریفی از نقد و نقد پذیری 
در واقــع آدرس عوضــی دادن بــه 
مردمــان و بــه ویژه نســل جوانی 
ســت که نیازمند درک و شناخِت، 
فرهنگــی خردمــدار و پیشــرو، از 
مسیر نقد و انتقاد پذیری می باشد. 
فرهنگــی که فضای سراســر ترس 
و تعصــب و خشــونت را تبدیل به 
فضــای آزاد و دموکراتی می کند که 
در آن تبادل نظر و بده بستان های 
اندیشگی و روشنفکری حرف اول 

را می زند.
--

*از مقالــه اصــول و روش های نقد 
از دیدگاه اســام، نوشــته محمد 
شعبانپور استاد و فرشته کوئینی، 
کارشــناس ارشد دانشــگاه عامه 

طباطبایی.
•

»اصل هشتم قانون اساسِی« رژیم: 
»امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است«

Peyvand
Line
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نوروپاتی چیست؟ 
نوروپاتی کلمه ای است 

که برای نشــان 
مشکالت  دادن 
بــه  مربــوط 
بــه  اعصــاب 
رود  مــی  کار 
صــا  مخصو
اعصاب ســطحی که به آن 

نوروپاتــی اعصاب ســطحی 
هم می گوینــد. منظور از اعصاب 
ســطحی ایــن اســت کــه شــامل 
دستگاه اعصاب مرکزی مثل مغز و 

نخاع نمی شود.
نوروپاتــی بــر اثر عوامــل مختلفی 
تولید می شــود ولــی همین طور 
بــدون اینکه عامل آن تشــخیص 
داده شود هم تولید می شود که به 
آن نوروپاتی ایدیوپاتیک می گویند. 
کلمه ی نوروپاتی منطقه وسیعی را 
می پوشاند و شامل اعصاب زیادی 
می شود. سیمپتوم ها بستگی به 

نوع عصب صدمه دیده دارد.
•

* اگــر اعصاب حســی صدمه دیده 
باشند تولید ســوزن سوزن شدن 
)خواب رفتن(، احساس سوزش، 
تیــر کشــیدن )مثــل فــرو کردن 
چاقــو(، شــوک هــای الکتریکی، 
بی حســی، خــارش یا ضعــف در 
دســت ها و پاها می شود که به آن 

نوروپاتی حسی می گویند.
•

* اگــر اعصاب حرکتی صدمه دیده 
باشند باعث ضعف در پاها و دست 
ها می شود و به آن نوروپاتی حرکتی 

می گویند.
•

* اگر اعصاب خودکار صدمه دیده 
باشند )اعصابی که اعضای داخلی 
بدن را کنترل می کنند مثل قلب، 
روده ها و مثانه که باعث می شود 
که تعداد ضربان قلب عوض شود 
و یا تولید فشار خون بکند یا باعث 
تعریــق بشــود که بــه آن نوروپاتی 

خودکار می گویند.

نوروپاتی علل مختلفی دارد بنابراین 
هر سه نوع اعصاب می توانند دچار 
شــوند در این صورت بــه آن پولی 
نوروپاتی می گویند و اگر فقط یک 
نوع عصب صدمه دیده باشد به آن 

مونو نوروپاتی می گویند.
•

چند نوع مونو نوروپاتی 
* فلج عصب  ulnaire یا کوبیتال 
بر اثــر صدمه وارد شــده بــه آرنج 

تولید می شود. 
* ســندروم کانــال کارپیــن بر اثر 
فشــار وارد شده بر عصب 
مــی  تولیــد    médian

شود. 
 péroniers فلج عصب *
که بر اثر فشار بر روی یکی 
از اعصــاب ســاق پا تولید 

می شود. 
* فلج شــدن عصب رادیال 
که عصبی اســت کــه در عضالت 
آرنج، مچ دست و انگشتان دست 

وارد می شود.
* فلج Bell که یکی از اعصابی که 
عضالت را می پوشانند صدمه دیده 

است.
•

علل به وجود آمدن نوروپاتی 
بیــش از صدها عامل بــرای ایجاد 
دردهــای نوروپاتیک وجــود دارد 
و در حدود ســی درصــد نوروپاتی 
ها ایدیوپاتیک هســتند و علت آن 

مشخص نیست.
بیمــاری هــای زیادی مــی توانند 
باعــث تولیــد نوروپاتــی ســطحی 

بشوند مثل: 
• دیابــت ـ بزرگترین عامل تولید 
نوروپاتــی ســطحی مزمــن دیابت 
اســت که به آن نوروپاتی دیابتیک 
می گوینــد. میزان بــاالی قند در 
خــون باعث صدمــه زدن به جدار 
عــروق خونی که اکســیژن و مواد 
غذایی را به اعصاب می رســانند، 
می شود و در نتیجه اعصاب اندام 
هــای فوقانی و تحتانــی و اعضای 
مهم بدن مثل چشم ها، کلیه ها و 
قلب صدمه می بینند و پوست هم 
صدمه دیده حس کردن را از دست 
می دهد و عدم حس کردن باعث 
آمادگی پوست برای صدمات دیگر 

می شود.
• کمبــود ویتامین هــای B12 و 
اسید فولیک می تواند باعث صدمه 
به اعصاب شــده و تولید نوروپاتی 

سطحی بکند. 
• داروهاـ  بعضی از داروها که برای 
شیمی درمانی و یا درمان HIV به 
کار می روند می توانند باعث صدمه 
دیــدن اعصــاب بشــوند و تولیــد 

نوروپاتی سطحی بکنند.
• بعضــی از حشــره کــش هــا و 

حــّلال ها 
• ســرطان هــای نــوع لنفــوم و 

میلوم های چندگانه 
• نوشیدن زیاد الکل 

• یــک بیمــاری مزمــن کلیوی ـ  
اگر کلیه هــا خوب کار نکنند عدم 

تعادل امالح می تواند باعث تولید 
یک نوروپاتی سطحی شود.
• یک بیماری مزمن کبد 

• صدمات بدنی مثل شکســتگی 
استخوان که باعث صدمه زدن به 

یک عصب بشود. 
• بعضــی عفونــت ها مثــل زوناـ  
آلودگی به ویروس HIV و بیماری 

Lyme
 Guillain – Barré  ســندروم •
اسمی که به نوع خاصی از نوروپاتی 
سطحی که بر اثر یک عفونت تولید 

شده داده اند. 
• بیمــاری های نســوج همبند: 
آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتو 

سیستماتیک 
• بعضــی بیماری های انفالماتوار 
مثل سارکوئیدوز و بیماری سلیاک 
• بیماری های ارثی مثل سندروم  

 Charcot- Marie – Tooth
•

تشخیص 
پزشک سئواالت زیر را از بیمار می 

پرسد: 
* سیمپتوم ها 

* سالمتی به طور کلی 
* سوابق فامیلی در داشتن نوروپاتی 
* داروهایــی که مصرف می کند و 

آنهایی که اخیرا مصرف کرده 
* آیــا در معــرض مواد ســمی قرار 

گرفته؟
* آیا به الکل اعتیاد شدید دارد؟ 

* روابط جنسی 
•

پزشــک کارهای زیر را اجنام 
می دهد:

* پوســت بیمار را بــه دقت معاینه 
می کند.

* حــس بیمــار را بــا کمــک یــک 
دیاپازون می سنجد.

* رفلکس تاندون ها را امتحان می 
کند. 

•
آزمایش خون 

این آزمایش نشــان می دهد که آیا 
بیمار دچار دیابت است، یا بدکاری 
تیروئیدی دارد یا کمبود ویتامین 

وجود دارد.
•

مطالعه انتقال پیام های عصبی 
بــرای مطالعه پیام هــای عصبی 
برای بررســی انتقال پیام توســط 
عصب به ماهیچه ها ، الکترودهای 
مخصــوص در محــل عبور عصب 
مورد امتحان نصب شــده و امواج 
را  عصــب  الکتریســیته  خفیــف 
تحریک مــی کنــد و الکترودهای 

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   
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با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

پزشکی... 
دکتر عطا انصاری 

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی 
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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.
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دیگری فعالیت الکتریکی عصب را 
ثبت می کند. اگر ســرعت انتقال 
کم شــده باشد نشــان دهنده یک 

نوروپاتی سطحی است.
•

الکترومیوگرام 
الکترومیوگــرام بــرای تشــخیص 
ضعــف عضالنی بر اثــر میوپاتی به 
کار می رود و نشان دهنده فعالیت 
هــای الکتریکــی عضله اســت که 
توسط یک ماشین مخصوص ثبت 

می شود. یک فعالیت الکتریسیته 
غیرطبیعــی نشــان دهنــده یــک 

نوروپاتی سطحی است.
•

بیوپسی از عصب 
یک تکه کوچک از عصب برداشته 
می شــود تــا در زیر میکروســکپ 

مورد مطالعه قرار گیرد.
•

بیوپسی از پوست 
این تکنیک برای مطالعه اعصاب 

بــرای  ســطحی و همیــن طــور 
جســتجوی یک نوروپاتی سطحی 
که ممکن اســت بــه زودی تولید 
شــود و پیشــرفت یک نوروپاتی و 
جواب بیماری به داروها به کار می 
رود. همین طــور تعداد فیبرهای 
عصبی در یک قســمت از پوســت 
را شــمرد که در نوروپاتی سطحی 

تعداد آنها کمتر از طبیعی است.
بخش دوم و پایانی هفته آینده  
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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 13۰۰ دالر 

سالمت... 

سیگارهای الکترونیکی و افزایش 
بیماری های ریوی در آمریکا

و  الکترونیکــی  ســیگارهای 
طعم دهنده های به کار رفته در این 
سیگارها تا چه اندازه خطرناکند؟ 
در آمریکا این موضوع توجه زیادی 
را در روزهــای اخیــر به خود جلب 

کرده است. 
بــر پایه آمارهــای رســمی، در پی 
استفاده از سیگارهای الکترونیکی 
در آمریــکا، شــمار مبتایــان بــه 
بیماری های ریوی در این کشــور 
افزایــش یافته اســت. مرکز کنترل 
و پیشــگیری بیماری ها در آمریکا 

از ۵۳٠ مــورد گــزارش می دهــد. 
پیش تر۴۵٠ مورد بیماری احتمالی 
در ۳۳ ایالت آمریکا را به سیگارهای 

الکتریکی نسبت داده بودند. 
بــه گفتــه ایــن ســازمان، تاکنون 
۶ مــورد مــرگ در اثر اســتفاده از 
ســیگارهای الکترونیکــی گزارش 

شده است. 
و  بهداشــت  حــوزه  مســووالن 
ســامت آمریکا می گویند، تقریبا 
۶٧ درصــد از موارد گــزارش داده 
شــده، بین ١۸ تا ۳۴ ســال ســن 

دارنــد و ١۶ درصــد از آنها جوان تر 
از ١۸ سال هستند. بر پایه گزارش 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 
در آمریکا، از هر چهار مورد گزارش 
شده بیماری در اثر مصرف سیگار 
الکترونیکی، سه نفر مرد هستند. 
انتشــار این گزارش ها و خبر ابتا 

چرا برخی افراد تنها ۴ تا ۶ ساعت در شبانه روز 
به خواب احتیاج دارند؟

در میــان افرادی که 
از اختــاالت خواب 
رنج می برند کســانی 
هستند که عادت به 
چــرت زدن دارند و 
همچنین کسانی که 
به دلیــل بی خوابی 
جغــد  بــه  شــبانه 

معروفند. 
با این حال در میانه 

این دو دســته افرادی وجود دارند 
کــه ۴ تا ۶ ســاعت می خوابند ولی 
در عیــن حال شــاداب هســتند و 
احساس خســتگی هم نمی کنند. 
اکنون دانشمندان کشف کرده اند 
کــه این افراد از خصوصیتی در ژن 
خود برخوردارنــد که به آنان اجازه 
می دهد توصیه های عمومی برای 
خواب ٧ ســاعت به بــاال را نادیده 

بگیرند. 
در تحقیقی که به تازگی در نشریه 
»نــورون« منتشــر شــده اســت 
پژوهشــگران نشــان داده انــد کــه 
جهــش در نوعی ژن تنظیم کننده 
خــواب به نام ژن ADRB١ عامل 

این خصوصیت ویژه است. 
دکتر یینگ هوی فو، استاد دانشگاه 

سانفرانسیســکوی آمریــکا، که به 
همراه دســتیارانش سال هاســت 
دربــاره عارضــه اختــال خــواب 

تحقیق می کند می گوید: 
»ما حدود یک  سوم از زندگی مان را 
در خواب می گذرانیم. در حقیقت 
ما خیلی کــم درباره تنظیم خواب 
می دانیــم و با توجه به نقش باالی 
آن در ســامتی، ناآگاهی ما واقعا 

تکان دهنده است.« 
دکتــر فــو و تیــم تحقیقاتــی اش 
پــس از تحلیل داده هــای مربوط 
بــه دی ان ای افــراد کم خــواب پی  
برده انــد که همگــی این افــراد در 
ژن ADRB١ خــود، که در حالت 
عــادی وظیفه تحلیل پروتئینی به 
همین نام و ارسال آن به ساقه مغز 

برای تنظیم خواب 
دارد،  برعهــده  را 
جهــش  نوعــی  از 

برخوردار هستند. 
مشــابه  آزمایــش 
نشان داده است که 
ایــن ژن در موش ها 
نیز عملکرد یکسانی 
هرچنــد  دارد. 
انســان ها و موش ها 
از نظــر ســاعات و نحــوه خواب با 
یکدیگر تفاوت هــای اندکی دارند، 
با این حال زمانی که پژوهشــگران 
موش هایــی بــا ژن جهش یافته را 
زیرنظر گرفته اند دریافته اند که این 
نــوع حیوانات ۵۵ دقیقــه زودتر از 
هم نوعانشان با ژن عادی از خواب 

برمی خیزند. 
دانشمندان گفته اند ژن جهش یافته 
تــازه کشــف  شــده احتمــاال تنها 
عامل نیاز اندک به خواب نیســت 
و ژن هــای مشــابه و نواحــی دیگر 
مغزی وجــود دارند که به بدن مان 
می گوینــد چه زمانی به رختخواب 
برویم و چه زمانی در صبح از خواب 

بلند شویم. )یورونیوز(

پژوهشگران توانستند ویروس 
سرماخوردگی را از کار بیاندازند

١۸ سپتامبر  - دانشمندان گمان 
می کنند راهی برای از کار انداختن 
ویــروس ســرماخوردگی و ویروس 
های مرتبــط با آن کــه گاه باعث 

معلولیت می شود پیدا کرده اند. 
محققان به جای حمله مســتقیم 
بــه این ویروس هــا، یک پروتئین 
ضــروری در داخــل ســلول کــه 
ویروس ها بــرای تکثیر به آن نیاز 

دارند را هدف گرفتند. 
این روش در آزمایش به روی موش 
ها و ســلول های ریه انسان باعث 
"حفاظت کامــل" در برابر ویروس 

شد. 
با این حال محققان در آمریکا هنوز 
آماده امتحان کردن این شــیوه به 

طور مستقیم بر انسان نیستند.
•

مشکل سرماخوردگی
مقابله با سرماخوردگی عمومی یک 
مشکل بزرگ در علم پزشکی بوده 

است. 
بیشــتر ســرماخوردگی ها ناشی از 
"راینو ویــروس ها" هســتند، اما 
حــدود ١۶٠ نــوع مختلــف از آنها 
وجــود دارد و چنان آســان جهش 
می کنند که به سرعت در برابر دارو 
مقاوم می شــوند یا یاد می گیرند 
چطــور در برابــر سیســتم ایمنی 

پنهان شوند. 
ایــن شــرایط به ایــده "درمــان با 

نشانه گرفتن میزبان" منجر شده 
بــه طوری کــه بدن مــا به محیط 
نامطلوبــی بــرای ویــروس هــای 

سرماخوردگی بدل شود. 
ویروس به خودی خود همه اجزای 
الزم برای تکثیر را ندارد و در عوض 
با آلوده کردن یک سلول و سرقت 
بعضــی از اجــزای داخلی آن تکثیر 

می شود. 
برای همین است که دانشمندان 
هنوز نمی دانند ویــروس ها واقعا 

زنده هستند. 
حاال تیمی از دانشگاه استانفورد و 
دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا در سان 
فرانسیسکو یکی از اجزای مورد نیاز 

ویروس ها را پیدا کرده اند.
•

وابستگی ویروسی
ســلول  بــا  را  کار  دانشــمندان 
انسان شــروع کردند و با استفاده 
از شــیوه های ویرایــش ژنتیکــی 
دستورهای داخل دی ان ای ما را 

یکی یکی خاموش کردند. 
ایــن ســلول هــای اصاح شــده 
ای  رشــته  معــرض  در  ســپس 
شــامل   - "انتروویروس هــا"  از 
"راینــو ویــروس هــا" - که باعث 
سرماخوردگی می شوند و همچنین 
ویــروس هــای خطرناک تــری که 
ارتباط نزدیکی به فلج اطفال دارند 
و می توانند معلولیت بیاورند قرار 

داده شدند.
هیچ کدام از ایــن ویروس ها قادر 
بــه تکثیــر در داخــل ســلولی که 
یکــی از پروتئین هــای آن )به نام 
متیل ترانســفریز اس ای 
تی دی ۳( خاموش شده 

بود نبودند. 
دانشــمندان ســپس بــا 
کمک مهندســی ژنتیک 
موش هایــی آفریدند که 
این پروتئین در آنها تولید 

نمی شد. 
یــان کارت دانشــیار از دانشــگاه 
اســتانفورد گفت: "فقدان این ژن 
موش را کامــا در برابر آلودگی به 

این ویروس مصون کرد." 
این مطالعه که نتایج آن در نشریه 
"نیچر میکروبیولوژی" چاپ شده 
نشــان داد کــه موش هــا علیرغم 
دســتکاری ژنتیکی و فقــدان این 
پروتئیــن در سراســر طــول عمر، 

کاما سالم بودند.
•

درمان از راه خواهد رسید؟
هــدف محققــان این نیســت که 
انســان را از نظــر ژنتیکــی اصاح 
کنند، بلکه آنها می خواهند دارویی 
بیابند که می تواند موقتا تولید این 
پروتئیــن را متوقف کنــد و باعث 

مصونیت در برابر ویروس شود. 
آقای کارت گفــت: "ما یک هدف 
عالی را شناسایی کرده ایم که همه 
انتروویــروس ها و راینو ویروس ها 
به آن نیاز و تکیه دارند. از این نظر 

ویروس واقعا شانسی ندارد." 
او مــی گوید گام بعدی تولید ماده 
ای است که روند ژنتیکی خاموش 
کــردن این پروتئیــن را تقلید می 
کنــد: "فکر می کنم ســاخت این 
ماده می تواند نســبتا سریع انجام 

شود." 
هنوز معلوم نیست که این پروتئین 
دقیقا چه نقشــی در تکثیر ویروس 

بازی می کند.
برای بیشتر آدم ها سرماخوردگی نه 
تهدیدی برای سامتی بلکه فقط 
مایه دردسر است، اما در مبتایان 
به آسم می تواند عائم آنها را خیلی 
بدتر کند و بعضی از انترو ویروس ها 
در صورت سرایت به مغز می تواند 

باعث معلولیت شوند.
بی بی سی:جیمز گاالهر 
)گزارشگر علوم و بهداشت(

باعــث  ریــوی  بیماری هــای  بــه 
شــده که مقامات و ســازمان های 
مســوول در آمریــکا، نســبت بــه 
پیامدهــای اســتفاده از ایــن نوع 

بــه  ســیگار هشــدارهای جــدی 
مصرف کنندگان بدهند. 

ســازمان مــواد غذایــی و دارویی 
ایالــت متحده آمریــکا اعام کرده 
که ١۵٠ نمونه مشکوک را تاکنون 
جمع آوری کرده است. این سازمان 
می گوید هنوز مشــخص نیســت 

کــدام یک از مواد موجــود در این 
ســیگارها باعث بروز بیماری های 
ریوی شده است. این در حالی است 
که بنا بر گزارش های این سازمان، 
بســیاری از مصرف کنندگان 
مبتا، محصوالتی را مصرف 
کرده انــد کــه از بــازار ســیاه 
حــاوی  و  شــده  خریــداری 
تتراهیدروکانابینول است که 
ماده محرک اصلی موجود در 

شاهدانه می باشد. 
در  مســوول  ســازمان های 
آمریکا می گویند که تحقیقات 
در ایــن بــاره ادامــه دارد و 
بــه دلیل پیچیدگــی موضوع 
نمی تــوان انتظــار داشــت که این 
تحقیقــات به ســرعت بــه نتیجه 

برسند. 
ســازمان های حــوزه ی بهداشــت 
و درمــان در آمریــکا در مــاه ژوئن 
امسال متوجه افزایش بیماری های 
ریــوی درمیــان مصرف کننــدگان 

سیگارهای الکترونیکی شدند. 
دولت آمریکا چنــدی پیش در پی 
افزایش مــوارد بیماری های ریوی 
ممنوعیت اســتفاده از سیگارهای 
الکترونیکی طعــم دار را وضع کرد. 
در میان جوانان بــه ویژه مزه های 
شــیرین یا موادی که مزه متانول 

می دهند، طرفدار دارند. 
در میشیگان و نیویورک این دسته 

مواد طعم دار ممنوع شده اند. 
بســیاری از کنســرن های بــزرگ 
دخانیــات در پی جذب مشــتری 
بــرای  کــه  سالهاســت  بیشــتر، 
ســیگارهای الکترونیکــی تبلیــغ 
می کننــد. بــر پایــه اطاعاتی که 
این کنســرن ها منتشــر می کنند 
و ادعــای آنهــا، ایــن محصــوالت 
خطرتشان به مراتب کمتر از زیان 
سیگارهای سنتی است و می توانند 
به ســیگاری ها کمک کنند از این 
طریــق جایگزینی مطمئــن برای 

سیگار بیایند.   )دویچه وله(

مهار ویروس 
سرماخوردگی 
معضلی برای 
علم پزشکی 
بوده است
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اشتباه رایج در ارتباط با دیگران 

که موجب تنهایی ما می شوند

ارتباطــات می توانــد دنیای ما را بســازد 
یا نابــود کنــد. نحــؤه برقــراری ارتباط 
واقعا مهم اســت. بــه دنبــال ارتباطات 
نامناســب، رابطه های شکســت خورده 
می آیند. این یکی از دالیلی اســت که در 
جهان شاهد صلح نیستیم. تعداد اندکی 
از آدم هــا واقعا از مهارت هــای ارتباطی 
خــوب برخوردارنــد. در این مقاله به ١۵ 
اشــتباه ارتباطی رایج اشاره می کنیم که 
ممکن است بی خبر از همه جا درگیر آن 
باشیم. همچنین راه های اجتناب از این 
اشتباهات را با شما در میان می گذاریم.

چند نفر از ما در دوران تحصیل، درسی 
با عنوان مهارت های ارتباطی داشته ایم؟ 
البته منظور دوران دانشــگاه یا ارائۀ یک 
پاورپوینت در درس فارسی با این موضوع 
نیست. بگذارید مســئله را طور دیگری 

مطرح کنم: 
آیا از زمان مهدکودک تا پایان دبیرستان، 
معلمان ما به ما یاد داده اند که در بحث با 

دیگران چطور پیش برویم؟ 
به ما آموزش داده شــده است که چطور 

شنونده خوبی باشیم؟ 
اگر هم مهارت های ارتباطی را به شــما 
آموزش داده اند، این کار را مطابق برنامۀ 
درسی رسمی انجام نداده اند. با این حال، 
خوشبختانه برای یادگیری هیچ وقت دیر 

نیست.
•

1. با زبان »ما« بیگانه اید
نکته مهمی که باید بدانید این است که 
رابطه مسابقه نیست یا بهتر است بگویم 
نباید باشد. اما بسیاری از افراد، دیگری 
را به چشِم »دشمن« می بینند و با زبان 
»من علیه تو« ســخن می گویند ]و سِر 
جنگ دارند[. این ساختار ارتباطی را باید 
بازسازی کنید و خودتان و دیگری را در 
یک گروه ببینید. باهم کار کنید نه علیه 
هم. برای حل مشکات تاش کنید نه 

برای پیروزی.
•

2. متاس چشمی ندارید
وقتی کســی با شــما حرف می زند، آیا به 

گوشی خیره می شوید؟ 
سرگرم تایپ در لپ تاپ هستید؟ 
یا به تلویزیون چشم دوخته اید؟ 

چند نفرتــان در جواب به این ســؤاالت 

شرمنده خواهید شد؟ 
حتــی اگــر خودمــان متوجه نباشــیم، 
مطمئنم که همگی این خطای ارتباطی 
را مرتکب شــده ایم. از طرفی، همگی در 
جایــگاه فــرد مقابل هــم بوده ایم، وقتی 
حــرف می زده ایــم و کســی با مــا ارتباط 
چشمی برقرار نمی کرده است. این رفتار 
چه احساسی در ما برمی انگیزد؟ البته که 
خوب نیســت، نه؟ پس باید این »قانون 
طایــی« را سرمشــق زندگی مــان قرار 

دهیم:
هرچه بــرای خــود می خواهــی، برای 

دیگری نیز بخواه.
•

3. صحبت طرف مقابل را قطع 
می کنید

وقتی حرف کســی را قطع می کنید، چه 
برداشتی از آن می شود؟ 

در ایــن حالــت، این پیام نه چنــدان زیبا 
منتقل می شود: 

»حرفی که من برای گفتن دارم، از حرف 
تو مهم تر است.« 

برخــی زن ها بیشــتر از ســِر هیجــان و 
ترس از فراموش کردن آنچه می خواهند 
بگویند و مردان بیشــتر از موضع قدرت 
طلبی این کار را می کنند. در هر صورت، 
پیام دیگری که منتقل می شود این است: 

»من از تو مهم ترم.«
•

4. زبان بدن منفی یا بی تفاوتی 
دارید

نود درصد معنای پیام در زبان بدن نهفته 
است. این میزان قابل توجه است. تماس 
چشــمی بخشــی از زبان بدن است، اما 

فقط یک بخش کوچک از آن است. 
حالت قرارگیری بدن تان چگونه اســت؟ 
آیا بدن شما به سمت فرد مقابل متمایل 
شــده اســت یا در وضعیتی هســتید که 
فریاد می زند: »واقعا برایم مهم نیســت 
چه می گویی«؟ ســرتان به کدام جهت 
چرخیده اســت؟ چقدر نزدیک یا دور از 
یک شــخص خاص می نشــینید؟ تمام 

اینها پیامی مهم دارند: 
هنگام حرف زدن، زبان بدن مان رساتر از 

کلمات دریافت می شود.
•

5. بازخورد انعکاسی به فرد مقابل 
منی دهید

شــاید برای تــان پیــش آمــده باشــد که 

هنگام صحبت با کسی ناگهان احساس 
می کنید اصــا حرف تان را نمی شــنود. 
ممکن است فرد مقابل برای نشان دادن 
توجه، عباراتی گفته باشد: »امممم…« 
یا »اوهوم…« یا »که این طور…«؛ اما 
می دانید که واقعا به شما گوش نمی کرده 
است. در این موارد، »بازخورد انعکاسی« 
یعنی تکرار معنای حرف با ساختار جدید 

یا بازگفتن آن به کار می آید. 
از عبــارات این چنینــی اســتفاده کنید: 
»پــس داری می گی وقتــی دیر می کنم، 
نگران می شــی؟ درســت متوجه حرفت 
شدم؟« بازگویی آنچه شنیده اید، به فرد 
مقابل نشــان می دهد که نه تنها حرفش 
شــنیده شــده اســت بلکه شــما ســعی 
کرده اید آن را به زبان خودتان تکرار کنید 

تا نشان بدهید که به او گوش کرده اید.
•

6. پیش از شنیدن پیام تا انتها، آن 
را حدس می زنید

احتماال بــا چهره ای کافه بــا خود فکر 
کرده اید: »اه، حتی الزم نیست ادامه ش 
رو بشــنوم، می دونــم چی قــراره بگه!« 
خب، شــاید حق با شما باشد، اما شاید 
هم نه. ما دوســت نداریم دیگران قبل از 
تمام شــدن حرف مان درباره اش حدس 
بزنند؛ پس این کار را دربارٔه دیگران انجام 

ندهید.
•

7. حتت سلطه احساسات سخن 
می گویید

گاهی آن قدر عصبانی هستید که احساس 
می کنید مغزتان در حال متاشی شدن 
اســت. بسیار خب، همه ما این تجربه را 
داشــته ایم. اما وقتی احساسات شدیدی 
را تجربــه می کنیــم آنچه اهمیــت دارد 
کارهایــی اســت کــه براثر آن احســاس 
انجام می دهیــم. بنابراین، اجازه ندهید 
احســاس شما فرمان را به دست بگیرد. 
بگذاریــد آتش تــان فروبنشــیند تــا بعدا 
نشــوید.  پشــیمان  حرف های تــان  از 
وقتــی دوباره منطق راه خــود را از میان 
احساسات یافت، بنشینید و به اختاف 
پیش آمده با زبان »ما« رســیدگی کنید. 
مورد شــماره ١ رابه یاد بیاورید: شما در 

یک گروهید؛ رابطه هم مسابقه نیست.
•

8. سؤاالت کاوشگرانه منی پرسید
عباراتــی مثل »دیگه چی؟ بیشــتر برام 

بگــو« یــا »و اون  وقــت چه حالــی پیدا 
کــردی؟« به فرد مقابل نشــان می دهد 
که او برای شما اهمیت داشته است که 
زحمت پرسیدن سؤال بیشتر را به خود 
داده اید. از کسی که با شما حرف می زند 
بخواهیــد جزئیات بیشــتری را با شــما 
درمیان بگذارد. این کار احساس خوبی 

به آنها خواهد داد.
•

9. خودمحورانه به خودتان و 
زندگی تان می پردازید و به دیگری و 

زندگی اش بی توجه اید
اگر هرگز از دیگران دربارٔه حال وروزشان 
خودمحــور  آنهــا  به چشــم  نپرســید، 
می آیید. همگی آدم هایی را می شناسیم 
کــه ۹۵درصــد مواقعی که در کنارشــان 
هستیم دربارٔه خودشان حرف می زنند. 
این احوال پرسی ها شاید آن قدرها هم در 
زندگی تأثیر نگذارند، اما همگی خوشحال 
می شویم که گاهی دیگران هم از حال ما 

جویا شوند.
•

1۰. نیاز دارید در بحث ها برنده 
باشید

می خواهــم دوبــاره تکرار کنــم که رابطه 
میدان مسابقه نیســت. پذیرش اشتباه 
عامت ضعف نیست بلکه نشانۀ پختگی 
است. هیچ کس نیست که همیشه خالی 
از اشــتباه باشد. گمان نکنید که مجبور 
به »پیروزی« هستید. با تصدیق خطا، 
قدرت را از کف نمی دهیم. این کار نشان 
می دهد آدم پخته تِر رابطه هســتید، زیرا 

می توانید صداقت داشته باشید.
•

11. شخصیت کسی را به جای کار 
بدش نشانه می گیرید

شــاید عبارتی مثــل »آدم عوضی! دیگه 
نمی تونم تحملت کنم« را به کسی گفته 
یا از کســی شنیده   باشیم. شاید از حرفی 
که زده ایم بعدا پشیمان شده ایم، که باید 
هم می شــدیم! این عبارت ها شخصیت 
دیگــری را خرد می کنــد. باید بدانیم که 
هرازگاهــی از همــۀ ما رفتارهای بد ســر 
می زند. از طرفی، همیشــه نمی توانیم با 
حرف همه موافق باشــیم، اما مخالفت 
ما باید به رفتار یا گفتار دیگری معطوف 
باشد نه شخصیت او. عزت نفس دیگران 

را نشانه نروید؛ آن را تقویت کنید.
•

12. از مردم انتظار دارید 
ذهن خوانی کنند

هیچ کــس نمی تواند ذهن ما را بخواند؛ 
پس چرا باید از کســی چنین انتظاری 
داشته باشیم؟ زن ها بیشتر از مردان، 
با زبان غیرمستقیم حرف می زنند. اگر 
واقعا دل مان می خواهد دیگران حرف 
مــا را بفهمنــد، باید مســتقیم حرف 
بزنیــم. در غیر این  صــورت، آنها بابت 
تفسیر نادرست از پیام رمزآمیز ما مقصر 

نیستند.
•

13. با کلمات، قدرت تان را تسلیم 
دیگری می کنید

برخی عاوه بر غیرمستقیم حرف زدن، 
با زبان »ضعف« سخن می گویند: زبانی 
بیش از انــدازه مؤدبانه که در آن، قدرت 
به طرف مقابل تسلیم می شود ]یا توپ 
در زمیــن حریــف انداخته می شــود[. 
مثا گفتــن جمله ای مثــل »معذرت 
می خوام، دارم اذیتت می کنم؟«، این 
فرصت را به دیگران می دهد که بگویند: 
»بله همین طــوره، برو پــی کارت!«؛ 
یا مثــا جملۀ »ممکنه نظرم احمقانه 
باشــه ولی…« می توانــد جوابی مانند 
این داشته باشد: »درست می گی؛ واقعا 
هــم که احمقانــه اســت!« قدرت تان را 
در دســت بگیریــد و آن را با کام تان به 

دیگری واگذار نکنید.
•

14. هر محرکی می تواند توجه شما 
را به خود جلب کند

و  افــکار  تلویزیــون،  تلفــن،  گوشــی 
نگرش های مخرب می تواند توجه شــما 
را حین گفت وگو منحرف کند. چیزهایی 
کــه مانــع می شــوند بــا دقــِت الزم بــه 
حرف های دیگری گوش بدهیم، خیلی 
زیادند. مراقب زمان هایی باشــید که در 
توجــه به این محرک ها غرق می شــوید. 
اگر در این زمینه تاش آگاهانه نداشــته 
باشــید، این پیام را به دیگری می دهید: 
»ازنظر من، پرداختن به این موضوع از 

توجه کردن به تو مهم تره.«
•

15. همدالنه برخورد منی کنید و 
ادراک را با حقیقت فردی برابر 

منی دانید
هرکــس دنیــا را از دریچۀ نــگاه خودش 
می بینــد. نــگاه ما بــا دیگــری متفاوت 
اســت. حقیقــت بــرای هرکــدام از مــا 
و  اتفاقــات  از  کــه  اســت  چیــزی  آن 
موضوعــات برداشــت کرده ایــم. حق با 
چه کسی اســت؟ دموکرات ها برحق اند 
یا جمهوری خواهان؟ مسیحیان درست 
می گوینــد یا یهودیــان؟ جــواب به این 
برمی گردد که از چه کســی این سؤال ها 
را بکنیــد. گاهی واقعیتی »عینی« برای 
پاســخ گویی وجود نــدارد و همه چیز به 
نحؤه تفسیر فرد برمی گردد. این حقیقت 
را فراموش نکنید. همدلی و درک اینکه 
تجربۀ فردی هرکس برای او بسیار واقعی 

است، کلید داشتن روابط موفق است.
•

سخن آخر
برای کســب مهارت در برقراری ارتباط 
خــوب بایــد تــاش کــرد. بایــد مانند 
ورزشــکاری که می خواهــد در حرفه اش 
بدرخشد، تمرین داشته باشیم! امیدوارم 
که این ١۵ اشتباه را جدی بگیرید و کار 
بر روی آنها را از همین امروز آغاز کنید. با 
آرزوی داشتن روابطی سالم و شاد برای 

همۀ شما!
•

15
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اگر در حال حاضر با شما بدرفتاری 
می شود به مقابله با آن نپردازید. 

امــا زمانــی کــه شــما فــردی را 
می بخشــید، می توانید احساسات 
نارضایتــی  و  ســرزنش  تعصــب، 
را از خــود دور کنیــد و داســتان 
شکایت گونه خود از زندگی را تغییر 
دهیــد و همواره به خــود یاد آوری 
کنید که چطور مانند یک قهرمان 
و بــا قــدرت، انتخــاب کردیــد که 
ببخشید. در نهایت، عمل بخشش 
در حقیقت لطفی است که شما در 
حق خودتــان انجام می دهید و نه 

برای دیگری.
بپذیرید که صدمه دیده اید و خود را 
متعهد کنید که ببخشید و بگذرید. 

قبول کنید همیشه 
نمی توانید آنچه را که 
می خواهید به دست 
آورید. سعی کنید از 
غیرواقعی  انتظارات 
یــا  زندگــی  از  کــه 
دیگران دارید چشم 

پوشی کنید..
بــه جــای تمرکــز بر 
زخــم  احساســات 
خــورده  و دردنــاک 
خــود، کــه بــه فرد 
آســیب زننده اجــازه 
شــما  بــر  می دهــد 
تسلط یابد، بیاموزید که در اطراف 
و  دنبــال عشــق، خوبــی  خــود 

مهربانی باشید. 
در حقیقت کل مســئله بخشش 

در مورد قدرت فردی شماست. 
به قول یــک ضرب المثل حکمت 
آمیــز، بهترین انتقــام از زندگی آن 
است که به بهترین نحو ممکن آن 

را زندگی کنید.
هر چنــد دنبــال کــردن آرزوهای 
شــخصی و آمال مشروع در زندگی 
بسیار عالی است، اما باید احتمال 
برآورده نشدن همه خواسته هایتان 
و »نه« شــنیدن از دنیــا و مردم را 
هم در نظر بگیرید و مجددا به راه 

خود ادامه دهید.«

زمانــی را بــه یــاد بیاورید کــه نیاز 
داشته اید دیگران شما را ببخشایند. 
ممکن است این افراد والدین شما، 
همسرتان، همکاران و دیگر افراد 
حاضر در زندگی تان باشند. احتمال 
این که در طول زندگی خود توسط 
افراد زیادی بخشیده شده باشید، 
زیاد اســت. در نظر گرفتن و توجه 
بــه اینکــه چگونــه دیگران شــما 
را می بخشــند، می توانــد یکــی از 
مهم ترین و صادقانه ترین چیزهایی 
باشد که برای تمرین بخشایش به 

شما کمک می کند.
تمریــن بخشــش را بــا صدمه ها 
و ناراحتــی هــای خفیــف شــروع 
کنید نه با خاطرات بسیار گزنده و 
سخت! اشتباهات و ناراحتی هایی 
همچون بخشــیدن کســی که در 
ترافیک مسیر شما را قطع کرده یا 
در قســمت خدمات پس از فروش 
با شما رفتار محترمانه نداشته… 
تمرین در مورد چیزهایی که واقعا 
مهــم نیســت، می توانــد به شــما 
کمک کند تا عضات بخشــش را 

در وجودتان قوی سازید. 
به ایــن ترتیب، می توانیــد بعدا با 
چیزهایی که قرار نیســت همیشه 
مطابق میل شما پیش برود، بدون 
ایــن که روزتــان را به کلــی خراب 

کنند، دست و پنجه نرم کنید.

بحث تغيير و  
بازنگري در 
سرفصل هاي 
علوم انساني در 
حالي اخيرًا به 
دانشگاه عالمه 
طباطبايي واگذار 
شد كه پيش تر 
انتقادات زيادي 
نسبت به رواج 
انديشه ها و 
نظريه هاي غربي 
در اين رشته 
و القاي آن به 
دانشجويان و 
محصالن اين 
رشته وارد شده 
بود

دو ماه پيش بود که مهندسان جوان ايراني مستقر 
در سکوي B فاز 12 پارس جنوبي معروف به 

سکوي )DD6( يک رکورد غرور آفرين جهاني 
زدند. آنها 520 متر را در 24 ساعت در اعماق 

خليج فارس حفاري کردند؛ )در بخش 16 اينچ( 
حفاري در شرايط سخت و ريسک باال و آب و 

هوايي کامال ناسازگار
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ضريب سفرشهري در ايران،2/5 برابر دنيافشارهاي سياسي و قطعنامه هاي حقوق بشري را نمي پذيريم14
 بيش از 70 درصد سفرها با وسايل شخصي انجام مي شود از اين رو نياز به بازنگري 

مديريتي و ترغيب به افزايش استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي وجود دارد

12 ايران صاحب بيشترين دانشگاه در خاورميانه13
 ايران با داشتن 25 دانشگاه در اتحاديه بين المللي دانشگاه ها باالترين رتبه را در 

منطقه خاورميانه به دست آورده است

نگاه

آسيب شناسي آموزش علوم انساني

 عوامل مؤثر در طرح تكريم ارباب رجوع

بحث تكريم ارباب رجوع از جمله موضوعاتي اس��ت كه از ابتداي فعاليت 
دولت نهم براي مس��ئوالن دولت از اهميت بااليي برخوردار بوده اس��ت و در 
اين زمينه تاكن��ون طرح ها و برنامه هاي متعدد و مختلفي با هدف رضايت و 

احترام ارباب رجوع اجرايي شده است.
اي��ن اقدامات اگر چ��ه در دولت نهم حول مح��ور رضايت مندي و تكريم 
مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرايي بود، اما در اين خصوص بايد قوانين 
و مق��ررات مربوط به وظاي��ف كارمندان در مقابل ارب��اب رجوع و همچنين 
رعايت حقوق كارمندان از س��وي مراجعه كنندگان توأمان مورد بررسي قرار 

گيرد تا بتوان به نتايج مطلوبي دست يافت.
در نظام اداري ارباب رجوع راضي كس��ي اس��ت كه در مراجعه به سازمان 
يا دس��تگاه مربوطه به خواس��ته و حق و حقوق خود رس��يده باش��د و ارباب 
رجوع ناراضي كس��ي است كه كارش يا درخواست اداري او بحق يا ناحق در 

سازمان هاي دولتي انجام نشده باشد.
مدت نس��بتًا زيادي اس��ت كه موضوع تكريم ارباب رجوع و پاس��خگويي 
شايسته به مراجعين دس��تگاه هاي دولتي در رأس امور دستگاه هاي اجرايي 
قرار گرفته و در اين ارتباط آئين نامه ها و بخش��نامه هاي مختلفي ابالغ ش��ده 
و در اين زمينه در قالب برگزاري جشنواره هاي فرهنگي به دستگاه هاي برتر 
جوايزي نيز داده ش��ده اس��ت. حتي در قانون مديريت خدمات كشوري نيز 
س��رفصل خاصي به اين موضوع اختص��اص يافته و ادامه فعاليت كاركنان در 
بخش هاي دولتي را منوط به نحوه پاس��خگويي به مراجعين دانسته و در بدو 
ورود به خدمت نيز تعهدات الزم از متقاضيان اس��تخدام گرفته شده است. با 
وجود اين باز هم ش��اهد هستيم شماري از مردم در مراجعه به دستگاه هاي 
دولتي ناراضي بوده و نس��بت به انجام نش��دن كارهايشان از سيستم دولتي 

گاليه مند هستند. 
نكته اي كه بايد اشاره كرد عوامل مؤثر در رفتار كاركنان دولت با مراجعين 
است كه اين خود به دو بخش عوامل خارج از سازمان و عوامل درون سازمان 
تقس��يم بندي مي شود. درخصوص عوامل خارج از س��ازمان بايد متخصصان 
جامعه شناس��ي و صاحبنظران حوزه هاي اجتماعي درباره طرز برخورد افراد 
جامعه با يكديگر و ويژگي هاي ش��خصيتي و خانوادگي آنها به نقد و بررسي 
بپردازند كه پرداختن مفصل به موضوع در اين فرصت نمي گنجد اما در مورد 

عوامل درون سازماني نكاتي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي شود.
نبود مكانيس��م معين ب��راي انجام امور مراجعين در موارد اس��تثنايي كه 
در طرح هاي اوليه پيش بيني نش��ده و قباًل نيز برنامه ريزي نشده است ازاين 
رو كاركناني كه وظيفه تس��هيل در انجام ام��ور را به عهده دارند،نمي توانند 
خدمات م��ورد نياز را ارائه دهند و ارباب رج��وع را مجبور مي كنند بارها در 
مس��ير رفت و برگش��ت بين ادارات مختلف قرار بگي��رد در حالي كه حقوق 
ارباب رجوع كاماًل مشخص است. در مواردي نيز امور ارباب رجوع را موكول 
به انجام كار دستگاه ديگري مي كنند كه اصاًل ربطي به مراجعه كننده ندارد.

در برخي موارد نيز ابزار الزم ارتباطي در اختيار مسئوالن پاسخگويي قرار 
ندارد لذا براي انجام كاري كه به سادگي از طريق پست الكترونيكي يا تلفن 
و دورنگار قابل حل است مراجعين را در شهر سرگردان و در نهايت موجبات 
نارضايت��ي آنه��ا را فراهم مي آورند. ايجاد محيط و فضا و ابزار كار مناس��ب و 
قابل تفكيك با س��اير كاركنان ميزان اهميتي كه مديران س��ازمان به منزلت 

ارباب رجوع قائلند را نشان مي دهد. 

 امريكايي ها رايزني هاي زيادي با كشورهاي مختلف انجام مي دهند و پيشنهادات 
مالي مي دهند تا كشورهاي مختلف را متقاعد كنند كه عليه ايران رأي دهند

  صفحه 13 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1 - رنگ��ي ميان س��ياه و س��فيد - 

اطراف و جوار
2- بي حي��ا - ثروتمن��د - ه��دف 

تيراندازي
3- كم��ك - در آرزوي فرزند - يك 

نوع از دهها خورش  اصيل ايراني
4- چيز - غذاي نذري - روش��ني - 

خونبها
5- نوعي خط ك��ش - بازي معروف 

هندوان - مادر زبان هاي اروپايي
6- ش��هري در اس��تان چهارمحال 
و مرك��ز شهرس��تان  بختي��اري  و 
كوهرن��گ ب��ا آب و هواي س��رد و 
كوهستاني - چسبيده و پيوند شده 

- پشم سوخته
7- ثروت - كج - درس نخوانده

8- آين��ده - بي بهره و نامراد - ميل 
خانم ب��اردار به بعضي از خوراكي ها 

و غذاها
9- حسد - واحد وزن - گرامي

10- ح��رف انتخاب - ب��ه اندازه - 
مركز كانادا

11- پااليه - واحد شمارش كشتي - 
يار سوزن

12- منزل بزرگ - بش��قاب بزرگ - 
باال رفتن آب دريا - بازنده شطرنج

13- ض��د تاري��ك - اقب��ال و بخت - 
رفيق، موافق

درن��گ،   - آگاه   - عال��ي  اداره   -14
آينده نگري

در  كش��وري   - فل��زي  ب��ام   -15
اقيانوسيه

 عمودي:
1 - به فرم��وده امام س��جاد )ع( تمام 

خوبي ها در ... نهفته است - فرشته
2- بزرگ��واري، س��روري - كناي��ه از 

دوبهم زني و فتنه انگيزي
3- ميوه كرك دار - پارتيزان 

- نامي پسرانه
4- نام دخترانه - پوش��اك 
س��ر - ب��ز كوه��ي - امر از 

نرفتن
 - فرص��ت  و  مج��ال   -5
الكت��رود متص��ل به قطب 

منفي - لنگه بار
6- اثر پا - قناد

7- س��خنان بيمارگون��ه - 
شماره ويژه - شيمي كربني 

- روايت كننده
8- مهرباني - انعكاس صدا 

- فدراسيون جهاني شنا

9- رختش��وي - مخفف من را - واحد 
س��نجش س��طح - يكي از زيباترين 

شهرهاي استان كردستان
10- اتمام حجت - رازقي

11- رود ش��ولوخف - كس��ي كه مال 
ديگران را تصرف مي كند - طرد شده

12- آب چش��م - زينت سر خانم ها - 
هستي - مقابل حاشيه

13- موجد اس��تقالل هند - اش��اره - 
آرزو، هدف

14- ق��وس ق��زح - فاق��د آرام��ش و 
امنيت

15- نوعي حربه دس��ته دار ش��بيه به 
ساطور - فيلمي از ايرج طهماسب

 افقي:
1 - به عم��ل ايجاد نق��وش دائمي يا با 
ماندگاري طوالني بر روي پوست گفته 

مي شود - گياهي طبي
2- نشانه - رام و مطيع - خود رأي

3- در حال شيون - بلندمرتبه - گستره 
بزرگ آبي

4- تم��ام - به ان��دازه - علم و فرهنگ 
- پشيماني

5- پش��م ن��رم گوس��فند - مش��اور - 
دستورها

6- گلي زيبا - آگهي تبليغاتي بزرگ و 
مصور ديواري - ضمير بيگانه

7- چنگ نواز خس��رو پرويز - قاصد - 
بي درنگ

8- امپراتور ديوانه - اجس��ام ذره بيني 
كه در خون وجود دارد - نماينده

9- خاط��ر - س��ودمند - از گياه��ان 
دارويي با دانه اي شبيه خاك شير

10- پس��وند دال بر زمان - پوشاك - 
بزرگ داشتن

11- كارگاه - جه��ان س��فلي - خ��ار 
كتيرا

12- امتح��ان - وبا - دس��ت عرب - 
كشتي جنگي

13- چارپا - س��وره دهم - داد و فرياد 
مردم

14- بيماري تورم وريد در س��اق پا - 
ظرف - ظرف آزمايشگاه

15- مسجدي در شرق مسجد الشمس 
و جنوب مدينه - بزرگترين شهر ايالت 

ميشيگان امريكا
 عمودي:

1 - از آثار با ارزش معماري دوره صفويه 
در شهر نايين - ته نشين مايعات

2- يك��ي از اصول دين اس��الم - آدم 
جنگلي

3- عض��و گوش - نش��ان، رون��ق - از 
شعراي سده ششم

4- س��ؤال از مكان - روييدن - پوشش 
ستوران - شهري در آرژانتين

5- گياهي - عالمت مخصوص - پسوند 
شباهت

6- ح��رف همراهي - يك ضايعه مزمن 
و پيش��رونده نخ��اع و گاه��ي اوق��ات 
بصل النخ��اع ك��ه در آن كيس��ت هاي 
متع��ددي در درون بافت نخ��اع ايجاد 

مي شود
7- ناگهان��ي - جنس مؤنث - گوش��ت 

بيخ دندان - اسلوب
8- گلي زينتي - حيوان قدرتمند بنگال 

- محصول شركت تاتاموتورز هند
9- فدراس��يون جهان��ي كش��تي - تير 
يقه نش��ين - عدد ورزشي - 

مدرك
حساس��يت  حال��ت   -10

شديد - ماه كم حرف
از   - ري��زه  ب��اران   -11

سبزي هاي خوشبو - شعر
12- كالبد م��رده - غذاي 
ايراني - مرگ، درگذش��ت 

- همدم
13- زمزمه كنن��ده - ن��ام 

دخترانه - حقه
يوه��ان  از  اث��ري   -14
موس��يقيدان  اش��تراوس 

اتريشي - تنبلي، سستي
15- از واژه هاي پرسشي - 

پدر روانشناسي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4838حل جدول عادی شماره 4838

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 4839

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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گزارش  از آغاز بازنگري سرفصل هاي علوم انساني دانشگاهها

سعيد احكامي

 سال هفدهم  شماره 4839  پنجشنبه  23 تيرماه 1390 12 شعبان 1432  14 جوالي 2011
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يناروبردنغچاتب1

ايردلاركشوگرخ2

رردنادشتاسونو3

اينغاوتيكيجر4

نزصقانعونممم5

هرهوجيكباتخر6

روسراكاراشاي7

زادگتحاسمكالم8

يساسازيياپبو9

نتببتاكتييهر10

بهراهبامغامه11

كوانممسارتفا12

بارستسراممواو13

رداونيترشماخر14

ييشتشهباتتسبرد15

123456789101112131415

دايزيتخبشوخخنز1

ارادرينمزابجل2

راسهنايشاخروم3

يمارانهنكراز4

وشيلجتسبشتاي5

شكلتميرهمرگم6

تلريسكاشابزب7

شيارعيرستزينو8
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بحث تغيير و  
بازنگري در 
سرفصل هاي 
علوم انساني در 
حالي اخيرًا به 
دانشگاه عالمه 
طباطبايي واگذار 
شد كه پيش تر 
انتقادات زيادي 
نسبت به رواج 
انديشه ها و 
نظريه هاي غربي 
در اين رشته 
و القاي آن به 
دانشجويان و 
محصالن اين 
رشته وارد شده 
بود

دو ماه پيش بود که مهندسان جوان ايراني مستقر 
در سکوي B فاز 12 پارس جنوبي معروف به 

سکوي )DD6( يک رکورد غرور آفرين جهاني 
زدند. آنها 520 متر را در 24 ساعت در اعماق 

خليج فارس حفاري کردند؛ )در بخش 16 اينچ( 
حفاري در شرايط سخت و ريسک باال و آب و 

هوايي کامال ناسازگار
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ضريب سفرشهري در ايران،2/5 برابر دنيافشارهاي سياسي و قطعنامه هاي حقوق بشري را نمي پذيريم14
 بيش از 70 درصد سفرها با وسايل شخصي انجام مي شود از اين رو نياز به بازنگري 

مديريتي و ترغيب به افزايش استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي وجود دارد

12 ايران صاحب بيشترين دانشگاه در خاورميانه13
 ايران با داشتن 25 دانشگاه در اتحاديه بين المللي دانشگاه ها باالترين رتبه را در 

منطقه خاورميانه به دست آورده است

نگاه

آسيب شناسي آموزش علوم انساني

 عوامل مؤثر در طرح تكريم ارباب رجوع

بحث تكريم ارباب رجوع از جمله موضوعاتي اس��ت كه از ابتداي فعاليت 
دولت نهم براي مس��ئوالن دولت از اهميت بااليي برخوردار بوده اس��ت و در 
اين زمينه تاكن��ون طرح ها و برنامه هاي متعدد و مختلفي با هدف رضايت و 

احترام ارباب رجوع اجرايي شده است.
اي��ن اقدامات اگر چ��ه در دولت نهم حول مح��ور رضايت مندي و تكريم 
مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرايي بود، اما در اين خصوص بايد قوانين 
و مق��ررات مربوط به وظاي��ف كارمندان در مقابل ارب��اب رجوع و همچنين 
رعايت حقوق كارمندان از س��وي مراجعه كنندگان توأمان مورد بررسي قرار 

گيرد تا بتوان به نتايج مطلوبي دست يافت.
در نظام اداري ارباب رجوع راضي كس��ي اس��ت كه در مراجعه به سازمان 
يا دس��تگاه مربوطه به خواس��ته و حق و حقوق خود رس��يده باش��د و ارباب 
رجوع ناراضي كس��ي است كه كارش يا درخواست اداري او بحق يا ناحق در 

سازمان هاي دولتي انجام نشده باشد.
مدت نس��بتًا زيادي اس��ت كه موضوع تكريم ارباب رجوع و پاس��خگويي 
شايسته به مراجعين دس��تگاه هاي دولتي در رأس امور دستگاه هاي اجرايي 
قرار گرفته و در اين ارتباط آئين نامه ها و بخش��نامه هاي مختلفي ابالغ ش��ده 
و در اين زمينه در قالب برگزاري جشنواره هاي فرهنگي به دستگاه هاي برتر 
جوايزي نيز داده ش��ده اس��ت. حتي در قانون مديريت خدمات كشوري نيز 
س��رفصل خاصي به اين موضوع اختص��اص يافته و ادامه فعاليت كاركنان در 
بخش هاي دولتي را منوط به نحوه پاس��خگويي به مراجعين دانسته و در بدو 
ورود به خدمت نيز تعهدات الزم از متقاضيان اس��تخدام گرفته شده است. با 
وجود اين باز هم ش��اهد هستيم شماري از مردم در مراجعه به دستگاه هاي 
دولتي ناراضي بوده و نس��بت به انجام نش��دن كارهايشان از سيستم دولتي 

گاليه مند هستند. 
نكته اي كه بايد اشاره كرد عوامل مؤثر در رفتار كاركنان دولت با مراجعين 
است كه اين خود به دو بخش عوامل خارج از سازمان و عوامل درون سازمان 
تقس��يم بندي مي شود. درخصوص عوامل خارج از س��ازمان بايد متخصصان 
جامعه شناس��ي و صاحبنظران حوزه هاي اجتماعي درباره طرز برخورد افراد 
جامعه با يكديگر و ويژگي هاي ش��خصيتي و خانوادگي آنها به نقد و بررسي 
بپردازند كه پرداختن مفصل به موضوع در اين فرصت نمي گنجد اما در مورد 

عوامل درون سازماني نكاتي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي شود.
نبود مكانيس��م معين ب��راي انجام امور مراجعين در موارد اس��تثنايي كه 
در طرح هاي اوليه پيش بيني نش��ده و قباًل نيز برنامه ريزي نشده است ازاين 
رو كاركناني كه وظيفه تس��هيل در انجام ام��ور را به عهده دارند،نمي توانند 
خدمات م��ورد نياز را ارائه دهند و ارباب رج��وع را مجبور مي كنند بارها در 
مس��ير رفت و برگش��ت بين ادارات مختلف قرار بگي��رد در حالي كه حقوق 
ارباب رجوع كاماًل مشخص است. در مواردي نيز امور ارباب رجوع را موكول 
به انجام كار دستگاه ديگري مي كنند كه اصاًل ربطي به مراجعه كننده ندارد.

در برخي موارد نيز ابزار الزم ارتباطي در اختيار مسئوالن پاسخگويي قرار 
ندارد لذا براي انجام كاري كه به سادگي از طريق پست الكترونيكي يا تلفن 
و دورنگار قابل حل است مراجعين را در شهر سرگردان و در نهايت موجبات 
نارضايت��ي آنه��ا را فراهم مي آورند. ايجاد محيط و فضا و ابزار كار مناس��ب و 
قابل تفكيك با س��اير كاركنان ميزان اهميتي كه مديران س��ازمان به منزلت 

ارباب رجوع قائلند را نشان مي دهد. 

 امريكايي ها رايزني هاي زيادي با كشورهاي مختلف انجام مي دهند و پيشنهادات 
مالي مي دهند تا كشورهاي مختلف را متقاعد كنند كه عليه ايران رأي دهند
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 افقي:
1 - رنگ��ي ميان س��ياه و س��فيد - 

اطراف و جوار
2- بي حي��ا - ثروتمن��د - ه��دف 

تيراندازي
3- كم��ك - در آرزوي فرزند - يك 

نوع از دهها خورش  اصيل ايراني
4- چيز - غذاي نذري - روش��ني - 

خونبها
5- نوعي خط ك��ش - بازي معروف 

هندوان - مادر زبان هاي اروپايي
6- ش��هري در اس��تان چهارمحال 
و مرك��ز شهرس��تان  بختي��اري  و 
كوهرن��گ ب��ا آب و هواي س��رد و 
كوهستاني - چسبيده و پيوند شده 

- پشم سوخته
7- ثروت - كج - درس نخوانده

8- آين��ده - بي بهره و نامراد - ميل 
خانم ب��اردار به بعضي از خوراكي ها 

و غذاها
9- حسد - واحد وزن - گرامي

10- ح��رف انتخاب - ب��ه اندازه - 
مركز كانادا

11- پااليه - واحد شمارش كشتي - 
يار سوزن

12- منزل بزرگ - بش��قاب بزرگ - 
باال رفتن آب دريا - بازنده شطرنج

13- ض��د تاري��ك - اقب��ال و بخت - 
رفيق، موافق

درن��گ،   - آگاه   - عال��ي  اداره   -14
آينده نگري

در  كش��وري   - فل��زي  ب��ام   -15
اقيانوسيه

 عمودي:
1 - به فرم��وده امام س��جاد )ع( تمام 

خوبي ها در ... نهفته است - فرشته
2- بزرگ��واري، س��روري - كناي��ه از 

دوبهم زني و فتنه انگيزي
3- ميوه كرك دار - پارتيزان 

- نامي پسرانه
4- نام دخترانه - پوش��اك 
س��ر - ب��ز كوه��ي - امر از 

نرفتن
 - فرص��ت  و  مج��ال   -5
الكت��رود متص��ل به قطب 

منفي - لنگه بار
6- اثر پا - قناد

7- س��خنان بيمارگون��ه - 
شماره ويژه - شيمي كربني 

- روايت كننده
8- مهرباني - انعكاس صدا 

- فدراسيون جهاني شنا

9- رختش��وي - مخفف من را - واحد 
س��نجش س��طح - يكي از زيباترين 

شهرهاي استان كردستان
10- اتمام حجت - رازقي

11- رود ش��ولوخف - كس��ي كه مال 
ديگران را تصرف مي كند - طرد شده

12- آب چش��م - زينت سر خانم ها - 
هستي - مقابل حاشيه

13- موجد اس��تقالل هند - اش��اره - 
آرزو، هدف

14- ق��وس ق��زح - فاق��د آرام��ش و 
امنيت

15- نوعي حربه دس��ته دار ش��بيه به 
ساطور - فيلمي از ايرج طهماسب

 افقي:
1 - به عم��ل ايجاد نق��وش دائمي يا با 
ماندگاري طوالني بر روي پوست گفته 

مي شود - گياهي طبي
2- نشانه - رام و مطيع - خود رأي

3- در حال شيون - بلندمرتبه - گستره 
بزرگ آبي

4- تم��ام - به ان��دازه - علم و فرهنگ 
- پشيماني

5- پش��م ن��رم گوس��فند - مش��اور - 
دستورها

6- گلي زيبا - آگهي تبليغاتي بزرگ و 
مصور ديواري - ضمير بيگانه

7- چنگ نواز خس��رو پرويز - قاصد - 
بي درنگ

8- امپراتور ديوانه - اجس��ام ذره بيني 
كه در خون وجود دارد - نماينده

9- خاط��ر - س��ودمند - از گياه��ان 
دارويي با دانه اي شبيه خاك شير

10- پس��وند دال بر زمان - پوشاك - 
بزرگ داشتن

11- كارگاه - جه��ان س��فلي - خ��ار 
كتيرا

12- امتح��ان - وبا - دس��ت عرب - 
كشتي جنگي

13- چارپا - س��وره دهم - داد و فرياد 
مردم

14- بيماري تورم وريد در س��اق پا - 
ظرف - ظرف آزمايشگاه

15- مسجدي در شرق مسجد الشمس 
و جنوب مدينه - بزرگترين شهر ايالت 

ميشيگان امريكا
 عمودي:

1 - از آثار با ارزش معماري دوره صفويه 
در شهر نايين - ته نشين مايعات

2- يك��ي از اصول دين اس��الم - آدم 
جنگلي

3- عض��و گوش - نش��ان، رون��ق - از 
شعراي سده ششم

4- س��ؤال از مكان - روييدن - پوشش 
ستوران - شهري در آرژانتين

5- گياهي - عالمت مخصوص - پسوند 
شباهت

6- ح��رف همراهي - يك ضايعه مزمن 
و پيش��رونده نخ��اع و گاه��ي اوق��ات 
بصل النخ��اع ك��ه در آن كيس��ت هاي 
متع��ددي در درون بافت نخ��اع ايجاد 

مي شود
7- ناگهان��ي - جنس مؤنث - گوش��ت 

بيخ دندان - اسلوب
8- گلي زينتي - حيوان قدرتمند بنگال 

- محصول شركت تاتاموتورز هند
9- فدراس��يون جهان��ي كش��تي - تير 
يقه نش��ين - عدد ورزشي - 

مدرك
حساس��يت  حال��ت   -10

شديد - ماه كم حرف
از   - ري��زه  ب��اران   -11

سبزي هاي خوشبو - شعر
12- كالبد م��رده - غذاي 
ايراني - مرگ، درگذش��ت 

- همدم
13- زمزمه كنن��ده - ن��ام 

دخترانه - حقه
يوه��ان  از  اث��ري   -14
موس��يقيدان  اش��تراوس 

اتريشي - تنبلي، سستي
15- از واژه هاي پرسشي - 

پدر روانشناسي

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 4838حل جدول عادی شماره 4838

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 4839

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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www.
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     هر یکم و پانزدهم ماه

   

 را بر روی سایت
 بخوانید

 عینک فرهت
 جواد  ایراخنواه

____________________
   .Sherbrooke  W   5655

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

HARD

بخشیدن و فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته
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Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)
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گاهــی رفتــار دیگــران می توانــد 
بی ادب، بد جنس و واقعا آزار دهنده 
باشد؛ در بزرگراه در حال رانندگی 
هستید و راننده جلویی به شما راه 

نمی دهد. 
کســی اعتمــاد بــه نفس شــما را 

خدشه دار می کند. 
کاری  انجــام  در  همکارتــان 
سهل انگاری می کند و عواقبش به 

گردن شما می افتد. 
در چنین مواقعی، ناراحتی یا حتی 
عصبانی شــدن امری عــادی و به 
نوعــی مکانیزم دفاعی محســوب 
می شــود. امــا آیا بخشــیدن افراد 
و گذشــت کــردن می توانــد راهی 
مناســب تر بــرای بهبود حــال ما 

باشد؟
دکتر فــرد لوکیناز مســئول پروژه 
اســتنفورد  دانشــگاه  بخشــش 

می گوید: 
»تاثیر تجربه هــای دردناک مانند 
ایجاد شــیار هایی بــر روح و روان 
ماســت که پرکــردن آن ها بســیار 
دشوار است. بخشــش نام یکی از 
روش هایی است که برای پرکردن 

یــن  ا
شــیار ها به  کار گرفته 
توانایــی  و  می شــود 
از  یکــی  بخشــیدن 
مهــم  رکن هــای 

سامت روان است«
اگــر هنــوز در مــورد 
گذشــته  اتفاقــات 
ناراحتــی  احســاس 
می کنیــد، منبع این 

ناراحتی ها که همراه با احساسات، 
افــکار یا درد فیزیکی هســتند، در 
حقیقت از انتظاراتی نشات می گیرد 
کــه هم اکنــون داریــد و بــرآورده 
نمی شــوند؛ باید توجه کرد که این 
مســئله دیگــر مربوط به گذشــته 

نیست.
اگر اجازه دهید این احساســات و 
افکار دردناک از شــما دور شوند، 
می توانید از چیزهایی که به شــما 
از  و  بگیریــد  درس  زده  آســیب 

خودتان محافظت کنید. 
باید بفهمید که انتظارات برآورده 
نشده، شــادی های روزمره شما 
را همچون سیاه چاله ای می مکند 
و سالمت روحی-جسمی شما را 

تضعیف می کنند.
تحقیقــات نشــان داده افرادی که 
توانایی پذیرش واقعیت و آســیب 
وارد شده را داشته باشند و متوجه 
این مطلب شــوند که این موضوع 
مربــوط به گذشــته بوده اســت و 
امروز یک روز کاما جدید اســت، 
می توانند نگرش و افکار منفی خود 
را رهــا کنند و ســالم تر، شــادتر و 

منعطف تر زندگی کنند.
این بدان معنا نیست که شما باید 
رفتار بــد دیگران را تاییــد کرده یا 
بپذیریــد؛ یا با افرادی که به شــما 
آسیب رســانده اند، آشتی و رفاقت 

کنید. 
همچنین این بدان معنا نیست که 
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و فوریــت مســاله را می فهمیــد. 
صرف نظر از اینکه چقدر غمگین 
و عصبانی هستم، نمی خواهم این 
را باور کنم چرا که اگر شــما واقعا 
وضعیت را بفهمید و ناتوان از اقدام 
مناســب هســتید در این صورت 
شــما باید شــیطان باشــید و این 
همان چیزی است که نمی خواهم 
باور کنــم. اجازه نمی دهیم به این 
آســانی از دست این ماجرا خاص 
شوید. همین حاال و همین جا ما 
خطمان را ترسیم می کنیم. جهان 
بیدار شده و تغییر در راه است؛ چه 

دلتان بخواهد و چه نخواهد.«
آنگا مرکل - صــدر اعظم آلمان 
- نیز هنگام سخنرانی اش در این 
اجاس اســمی از گرتا نیــاورد اما 
گفت: »مــا بیداربــاش جوانان را 

شنیدیم.«
صحبت هــای این رهبــر نوجوان 
واکنش های بسیاری در رسانه های 
دنیا داشــت و کاربران شبکه های 
اجتماعــی هــم نظــرات متفاوتی 

صحبت هایــش  و  رفتــار  دربــاره 
داشــتند. برخــی جســارت گرتا را 
تحســین کردنــد و برخــی دیگــر 
صحبت هایــش را نمایشــی و او را 
بازیچه دست سیاستمداران غربی 

دانستند: 
•

- »سیاســتمداران از ایــن نســل 
چــپ  کــه  »بایــی  بترســید«، 
بی بنیــاد، ورشکســته و دشــمن 
بشریت بر ســر گرتا تونبرگ آورده، 
نمــاد چگونگــی مســخ انســان و 
فردیت در اتوپیای جهل و جنایت  
سوسیالیســتی اســت. کودکی او 
را ربوده انــد و تبدیلــش کرده انــد 
به ســخنگوی مشــتی شــعار پوچ 
سیاســی و جهان قدری مسخ این 
شوی زشت اســت که برای تجاوز 

به گرتا هورا هم می کشد!« 
•

- »شــاید رفتــار ایــن دختر کمی 
مبالغه آمیز باشد اما حرفش اشتباه 
نیست پس دســت از سر این بچه 

برداریــد.«، »نمی دونم چــرا این 
گرتا تونبرگ به دلم نمی شــینه به 
نظــرم کارهاش نمایشــیه. کا با 
هنرپیشه هایی کم سن و سال هم 
که بیش از حد تحسین می شوند، 

مشکل دارم.« 
•

- »گرتــا درباره مســائل مهمی، 
حرف های درســتی میزنه ولی چه 
چیز جدیدی گفته؟ چرا یک دفعه 
بعضی اینقدر برجســته می شــوند 
چــرا به میلیون ها نفــر دیگری که 
در این بــاره صحبت کرده اند توجه 
نشــد؟«، »ماقات اوبامــا با گرتا 
درباره صحبت هایی که بیان کرده 
تاثیرگذار بوده اســت و اوباما به او 

گفته این چنین صحبت کند.«
•

- »حتــی اگر همــه ی این جریان 
ســاختگی باشد مهم این است که 
حرف درستی می زند و یک حمایت 

عمومی می تواند او را به چیزی 
واقعی تبدیل کند.« 

این مسئله موجب اوج گیری بسیار 
شــدید »امــواج گــرم اقیانــوس« 
می شــود. ایــن پدیــده نــه تنهــا 
باعــث تخریــب فضای زیســت-
محیطی اقیانوس ها می شود، بلکه 
اقیانوس هــا  در  آب  جریان هــای 
را مختــل کــرده و این مســئله به 
نوبه خود پیدایــش پدیده های آب 
و هوایی بســیار شــدید را بر روی 

خشکی ایجاد می کند.
از نظر نویســندگان ایــن گزارش، 
تکامــل اقیانوس ها آنقدر آهســته 
صــورت می گیــرد که به ســهولت 
متوجه آن نمی شویم؛ اما برخی از 
این تغییرات به ناگهان در قرن های 
آینــده شــدت خواهد گرفــت و در 
آن هنــگام اگر حتی تاش نمائیم 
کــه انتشــار گازهای گلخانــه ای را 
بــه شــدت کاهــش دهیــم، ایــن 
کاهــش دردی را دوا نخواهد کرد؛ 
در همیــن حال با افزایش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای کــه موجب 
گرمایش بیشــتر زمین می شــود، 
مخاطرات وابسته به آن با سرعت 

بســیار بیشــتری افزایــش خواهد 
یافت به نحوی که جوامع بشری در 
آن زمــان قادر نخواهند بود به آنها 
عکس العمل مناسب نشان دهند.

اولین قربانیان این تغییرات، جوامع 
فقیرتر و آسیب پذیرتر خواهند بود.

در این رابطه، "ماتیاس گارشاگن" 
یکی دیگر از نویسندگان این گزارش 
و رئیس بخش جغرافیای انســانی 
مونیــخ   "LMU "دانشــگاه  در 
می گوید که در یک سناریوی انتشار 
زیاد گازهای گلخانــه ای ، احتمال 
یک انتخــاب منطقــی در برخورد 
با رویدادهای اقلیمی آینده بســیار 
ضعیف می شود. او تأکید می کند 
»تغییــرات و تحوالت در سیســم 
اقلیمــی، در دوران اخیر به نحوی 
بوده که هیچگاه در گذشته وجود 

نداشته است«.
گــزارش تــازه "گروه کارشناســان 
اقلیمــی"  تغییــرات  میان دولتــی 
دو روز پــس از برگــزاری "اجاس 
اقلیمی سازمان ملل" در نیویورک 

منتشر می شود. اجاسی که منجر 
به پیشــرفت واقعــی و ملموس در 
زمینه مبــارزه بــا گرمایش زمین 

نشده است.
ســومین گزارش اقلیم شناســان 
برجســته جهــان همچنیــن بــر 
اختاف نگــرش بســیار عمیق و 
نگران کننــده میــان دانشــمندان 
بــا  جهــان،  شناســان  اقلیــم  و 
سیاســت های در پیــش گرفته از 
ســوی اکثریت رهبران سیاسی در 

جهان تأکید می کند.
"نریلی ابرام" دیرینه شناس اقلیمی 
در دانشگاه ملی استرالیا و یکی دیگر 
از نویسندگان این گزارش می گوید 
»اگــر ما نتوانیم اقدام گســترده و 
همه جانبه ای را آغاز کنیم که بتواند 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای را 
به نحو مطلوب کاهش دهد، باید 
عواقب نگران کننــده آن را تحمل 
کنیــم. او تأکید می کنــد که »ما 
بــه لحظه ای رســیده ایــم که باید 

انتخاب کنیم«.
•

سومین گزارش هشدار دهنده اقلیم شناسان...   << ادامه از صفحه: 7سومین گزارش هشدار دهنده اقلیم شناسان...   << ادامه از صفحه: 6

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

Where Canada’s Electoral Parties Stand 
on Current Canadian Immigration

Elections and promises 
go hand in hand and 
Canada’s main fed-
eral political parties 
are making plenty on the 
topic of Economic Class 
immigration in the run-up 
to Canada’s 43rd general 
election on October 21. 
The Economic Class is one 
of the three classes through 
which immigration to Cana-
da is managed, along with 
Family Class and Refugee 
Class.
Economic Class immigra-
tion programs currently 
welcome the majority of 
newcomers to Canada each 
year. These include the 
three Express Entry-man-
aged Federal High Skilled 
immigration programs (the 
Federal Skilled Worker 
Class, Federal Skilled 
Trades Class and Canadian 
Experience Class) and Can-
ada’s Provincial Nominee 
Program (PNP), among 
others.
Canada’s 2019 admis-
sions target for its various 
Economic Class programs 
is 191,600 new permanent 
residents. This is nearly 60 
per cent of this year’s total 
target of 330,800 admis-
sions across Canada’s three 
immigration classes.

Five of the six main fed-
eral contenders have now 
released their platforms 
on immigration, with the 
exception of the incumbent 
Liberal Party of Canada.
Here’s a look at what the 
top 4 contenders are saying 
on Economic Class immi-
gration and, in the case of 
the Liberals, what they’ve 
done.
•
The Liberal Part of Canada:
Policies enacted by the 
Liberals since they assumed 
power in November 2015 
provide us with a strong 
sense of what to expect 
from them should they win 
another mandate.
Their 2019-2021 Immigra-
tion Levels Plan tells us that 
the Liberals would continue 
to welcome 58 per cent of 
Canada’s newcomers under 
the Economic Class over 
the next two years.
With overall immigration 
levels slated to rise even 
further under the plan (to 
a target 350,000 immi-
grants by 2021 compared 
to around 260,000 when 
the Liberals took office), 

the number of Economic 
Class immigrants select-
ed by both the federal 
government and provinc-

es would also rise.
In 2021, the Liberals have 
an admissions target of 
88,800 immigrants through 
Canada’s Express En-
try-managed programs — a 
nine per cent increase com-
pared with 2019’s target of 
81,400.
Admissions through the 
PNP are also slated to 
increase to 71,300 new 
permanent residents, an 
increase of 17 per cent over 
2019.
Assisting the federal gov-
ernment and Canada’s prov-
inces and territories in their 
efforts to welcome more 
immigrants in the coming 
years are new economic 
class streams introduced by 
the Liberals since 2015.
These include the Rural and 
Northern Immigration Pilot 
and the Agri-Food Immi-
gration Pilot as well as the 
Atlantic Immigration Pilot, 
which provides Canada’s 
four Atlantic provinces 
with significant authority 
to select immigrants who 
meet the region’s economic 
needs.
These programs were 

introduced to help Canada 
meet broad immigration 
objectives such as promot-
ing economic development 
in smaller jurisdictions and 
supporting key areas of the 
economy such as the agri-
food sector.
In the absence of an elec-
tion platform, it remains to 
be seen what other reforms 
the Liberals could make 
to Canada’s economic 
class program should they 
receive a new mandate.
However, given the Liberal 
move away from annual 
to multi-year immigration 
planning, stakeholders have 
a fair idea of what to expect 
should the Trudeau govern-
ment return to power.
•
The Conservative Party of 
Canada:
The Conservatives gov-
erned Canada most recently 
from 2006 to 2015 and were 
responsible for introducing 
the Express Entry system in 
January 2015.
Polls show the Conserva-
tives effectively tied with 
the Liberals for the lead 
among decided voters.
In his 2019 Immigration 
Plan, Conservative leader 
Andrew Scheer’s promises 
to “safeguard and empha-
size economic immigration” 
if elected in October.
He also promises to “set 

immigration levels 
consistent with what 
is in Canada’s best 
interests.”
The other economic 
plank in Scheer’s 
immigration plat-
form is the pledge to 
“improve credential 
recognition and 
make it easier for 
new Canadians who 
have existing skills 
that meet our stan-
dards to ply their 
trades here.”
•

New Democratic Party of 
Canada )NDP(:
Polls show the NDP in 
third place among decided 
voters, slightly ahead of the 
Green Party of Canada.
Should no party win a ma-
jority on October 21, run-
ners-up like the NDP or the 
Greens could have leverage 
over Canada’s immigration 
policy should they hold the 
balance of power.
The NDP’s immigration 
platform accuses the Liber-
als of leaving “highly edu-
cated” immigrants “strug-
gling to get work in their 
field of expertise — causing 
stress for their families as 
they struggle to make ends 
meet.”
To this end, the NDP’s plat-
form pledges to “work with 
provinces to address gaps 
in settlement services and 
improve foreign credentials 
recognition.”
The NDP also promises to 
“make sure that our immi-
gration policies and levels 
meet Canada’s labour force 
needs and recognize peo-
ple’s experiences, contribu-
tions and ties to Canada.”
Gender-based wage dis-
crimination is also raised in 
the NDP platform, which 
highlights the wider pay 
gap for immigrant women, 
among others. The NDP 

pledges to prioritize pay eq-
uity by “requiring employ-
ers to be transparent about 
pay and implementing and 
enforcing tough and pro-ac-
tive pay equity legislation 
and regulations right away.”
•
The Bloc Quebecois:
Given their mandate to pro-
mote Quebec independence, 
the Bloc’s immigration pro-
posals exclusively pertain to 
the province.
The Bloc’s Economic Class 
proposals focus on address-
ing the serious labour short-
age that employers across 
Quebec are facing, notably 
those in the province’s 
smaller regions
To address this, the Bloc 
is proposing a tax credit 
for immigrants and recent 
international graduates of 
Quebec schools who accept 
employment in its outlying 
jurisdictions.
The Bloc says it also sup-
ports a proposal by Que-
bec’s centre-right Coalition 
Avenir Québec government 
to tie permanent residence 
status to the condition that 
an immigrant accepts and 
maintains employment in 
such jurisdictions.
Lastly, the Bloc proposes 
streamlining the application 
process for the Temporary 
Foreign Worker Program, 
which a growing number 
of Quebec employers are 
turning to as labour shortag-
es grow. The Bloc calls for 
hiring more staff to elim-
inate “endless processing 
delays.”
From: CIC News
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.
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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

یادش گرامی و ارجمند! 
فرهنگ فرهی روزنامه نگار پرسابقه ایرانی

امیر فرهنگ فرهی روزنامه نگار 
پرسابقه ایرانی درگذشت. استاد 
فرهی غروب روز دوشنبه )١ مهر 
/ ٢۳ ســپتامبر( در بیمارستان 
تارزانــا واقــع در شــهر تارزانا در 

کانتی لس آنجلس درگذشت.
فرهنــگ فرهــی نزدیــک به ٧٠ 
ســال، در مطبوعــات، رادیــو و 
تلویزیون مشغول به کار مستمر 
بود. او کار خود را با ســردبیری 
در مجلــه هفتگــی  »روزنــه« با 

همکاری احمدشاملو آغاز کرد.
برنامــه هــای  برنامــه ســاز  او 

مختلف در رادیو و تلویزیون ملی 
ایــران قبل از انقاب بــود. از آن 
جمله می توان »نقشی  در آئینه 
هفتــه«، »ســیری در مســائل 
جهــان  »شــگفتی های  روز«، 
درون«، »در پیشــگاه مردم«، 
»در پیشــگاه تاریخ« و »جنگ 

شب« را نام برد.
آقــای فرهنگ فرهی در آســتانه 
انقاب به آمریکا مهاجرت کرد و 
قلم را در غربت نیز هرگز به زمین 

نگذاشت. 
او  کــه  نشــریه ای  نخســتین 

همکاری خود را بــا آن آغاز کرد 
»ایــران تریبون« به ســردبیری 

پرویز قاضی سعید بود.
و بعدها در دیگر رسانه ها مانند 
»رایــگان«،  ایــران«،  »پیــام 
»جنگ«، »نیمــروز«، »مجله 

جوانان« و ... قلم زد. 
نشــریه ادبی هنــری »جنگ« 
نیز که در نیمه سال های ١۹۹٠ 
منتشــر می شــد به همت خود 
فرهنگ فرهی بنیاد گذاشته شد.
ایشــان هم چنیــن در رادیــو و 
»تهــران«،  تلویزیون هــای: 
جــم«،  »جــام  »ایرانیــان«، 
»جنبــش ایــران«، »پــارس«، 
ملی ایران NITV و ... فعالیت 

داشت.
پســر اســتاد فرهی )نیوشا(، در 
١۳۶۶/ ١۹۸٧ در اعتــراض بــه 
ورود سید علی خامنه ای رئیس 
جمهوری وقت اسامی ایران به 
نیویورک، برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد اقدام 
به خودسوزی کرد، و در گذشت.

•

درگذشت ژاک شیراک: 
پایان نسل َقَدر قدرت ها

ژاک شیراک که مرگش 
ســپتامبر   ٢۶ روز  در 
اعــام شــد،  از ســال 
١۹۹٥ تــا ٢٠٠٧ رئیــس 
فرانســه  جمهــوری 
بــود. وی تنهــا کســی 
اســت کــه در جمهوری 
پنجــم فرانســه دو بــار 
نخست وزیر شد: یک بار 
در زمان ژیسکاردستن و 
بار دوم در زمان فرانسوا 
میتران.  وی چندین بار 
نمایندٔه مجلــس و طی 
هجــده ســال شــهردار 

پاریس بود. شیراک همچنین در 
مقام وزیر کشــور و وزیر کشاورزی 
خدمت کــرده بود. او هنگام مرگ 

۸۶ سال داشت.
در گیــر و دار پرونــدٔه اتمــی و در 
روزهایی کــه تهدید حملۀ نظامی 
بــه تأسیســات اتمــی ایــران مدام 
مطرح بود، تنها یک سیاستمدار 
غربی، فارغ از ماحظات سیاسی 
رایج، واقعیتی را که در ذهن همه 
بــود اما بــه زبان نمی آمــد صریحًا 
اظهار کرد. اوایل سال ٢٠٠٧ بود. 
یــک ســالی بعــد از آن کــه آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی پروندٔه 
ایــران را به شــورای امنیت ارجاع 
داد. موضع گیری های جرج دبلیو 
بوش و محمود احمدی نژاد و لحن 
روزمرٔه تهدید و طعنه و زور، یافتن 
راه حلی  مســالمت آمیز  را دشوار 

کرده بود.
در چنین روزهایی، ژاک شــیراک 
ریاســت  ماه هــای  آخریــن  کــه 

می گذرانــد،  را  جمهــوری اش 
در گفتگویــی بــا روزنامه نــگاران 
نوول ابســرواتور، نیویورک تایمز و 
هرالــد تریبون گفــت: »حتی اگر 
ایران بمب اتمی بســازد... یا شاید 
حتی دوتا... به چه دردش خواهد 
خورد؟ ایران بمبش را کجا خواهد 
انداخــت؟ روی اســرائیل؟ هنــوز 
٢٠٠ متر در آســمان نرفته، تهران 
از روی زمین محو خواهد شد«...

٢٤ ســاعت بعــد از ایــن ســخنان 
ریاســت  دفتــر  غیرمنتظــره، 
جمهوری فرانســه دوباره از همان 
خبرنــگاران دعــوت کرد تــا برای 
شــنیدن توضیحــات تکمیلــی به 
کاخ الیزه بازگردند. در این جلســه 
شیراک اظهارات روز قبل را رسمًا 
پــس گرفت اما کــم و بیش همان 
حرف ها را در قالبی دیگر تکرار کرد 
و گفت: »منظور مــن این بود که 
ساح اتمی چه نفعی می تواند برای 

ایران داشته باشد؟... منظور 
مــن البته ایــن نبود کــه "ما 
تهــران را از روی زمیــن محو 
می کنیم" اما واقعیت اینست 
که بمــب اتمی ایــران اگر هم 
ساخته شــود، بافاصله نابود 

خواهد شد«...
شــیراک به طور کلی طرفدار 
مذاکــره با ایران بــود و تأکید 
داشت که نباید کاری کرد که 
»ایرانی هــا احســاس حقارت 

کنند«.
پرسشــی که وی بیــش از ده 
سال قبل طرح می کرد، گویای 
همان دوراهی یا گزینه ای است که 
امــروزه در کانون قدرت جمهوری 
اســامی اختافات جدی را دامن 
می گفــت:  شــیراک  اســت.  زده 
»بایــد دید برای رژیــم ایران کدام 
مهم تر است: تصاحب ساح اتمی 
و یــا کســب وجهــۀ بین المللی و 
بخصوص به دســت آوردن احترام 

نزد آمریکایی ها؟«...
ژاک  عاقبت بینــی  و  تیزهوشــی 
شیراک را در باب سیاست خارجی  
و به ویژه در مورد خاورمیانه بارها 

ستوده اند. 
در اواخــر ســال ٢٠١٥ والدیمیــر 
پوتیــن با اشــاره به جنگ ســوریه  
را  اینهــا  همــۀ  گفت:»شــیراک 
پیش بینــی می کــرد«... به گفتۀ 
پوتین »شــیراک از هم پاشــیدگی 
لیبی و ســوریه و رونق تروریسم را 

پیش بینی کرده بود«. 

•
- »کشــورهای صنعتی شــده غربی 
جــوری کــودکان را ابزار پیشــبرد اهداف 
سیاسی خودشان می کنند که انگار کودکان 
یمــن، آفریقــا و تقریبا بقیه دنیــا غرق در 
بدبختــی و فاکت ســاخته ی دســت اونا 

نیستند. نفرت انگیزه.«
•

- »گرتــا اولیــن محصول تمــام و کمال 
نسل پسا شبکه های اجتماعی و دنیای پسا 
انقاب دیجیتال است. در تظاهرات چند 
روز پیش نوجوانان برای تغییرات اقلیمی 
از دیــدن ایــن آگاهی و دغدغــه بی آالیش 
و غیــر خودنمایانه نفســم بند آمــد. نه از 
هیجان فقط از اولین مشاهده دست اولم 

از ابرانسان های نسل جدید«
•

- »از یــک طــرف حرفــش درســته به او 
اهمیت بدید. برای نجات ســیاره سریع تر 
کاری کنیــد. آینــده ما در خطــره. از یک 
طرف یک بچه شــانزده ســاله رو می بینم 
کــه باری خیلی ســنگین تر از شــونه های 
نوجوانش روی دوششــه. این همه توجه 

جوزده ش نکرده؟ اشتباه می کنم؟« 
•

- »دمش گرم ولی ایشــون یا هر شخص 
دیگــه ای اگــر رســانه ها بزرگــش نکننــد 
اونچنان تاثیــری ندارند. وگرنه ما نوجون 
هزینــه داده تو همین مملکت کم نداریم. 
ولی چهره نمیشیم بعد از چند وقت ناامید 

میشیم می خزیم یه گوشه.«
•

- »امیــدوارم جایزه صلح نوبل رو به گرتا 
تونبرگ ندن. دلم می خواست امیدوار باشم 

جایزه رو بدن و اون نگیره. کاش می شــد 
جــوری مراقب ایــن قهرمــان کوچولوی 
دوست داشتنی بود که به کاالی پز جهان 

مهمل ما تبدیل نشه«
•

- »به نظر من مطرح شدن گرتا تونبرگ 
بیشــتر دهن کجی به حــل بحران محیط 
زیســت هســت تا تــاش برای حــل این 
بحران«، »هنوز باور نکردین، نه تغییرات 
دنیا رو نه تغییرات اقلیمی رو. اینا کودک 
نیســتن، نســل آینده ان که با شبکه های 
مجــازی دغدغه آینده خودشــونو دارند و 

دمشون هم گرم.«
•

- »رهبــر نســلی بــا تمــام خصوصیــات 
برتری جویی و وضع نظــم جدید در رفتار 
گرتا کاما واضحه. جهان در حال تغییره. 
مثبــت یا منفــی، رهبــران ما مشــخص 

می کنن.«
•

- »اگــر گرتــا تونبرگ در ایــران بود، تنها 
دغدغــه اش در یــک خانــواده بــه ظاهــر 
متمدن ایرانی گذراندن دوره تحصیلی در 
یک مدرسه نامدار، رقابت تنگاتنگ  جهت 
حضور در کاس های آموزشــی و داشتن 
امکانات متنــوع بدون فراگیری حتی یک 

مهارت مفید و کاربردی بود.«
----------

این  بخشــی از نظرات کاربران شبکه های 
اجتماعی ایران اســت که بعد از سخنرانی 
گرتــا تونبرگ در اجاس اقلیمی ســازمان 

ملل رد و بدل شده است.
دونالد ترامپ هم بعد از همه این واکنش ها 
دربــاره ایــن دختر ١۶ ســاله در توئیترش 

نوشت: 
»او بــه نظر دختر بســیار جوان و شــادی 
اســت که آینده ای روشــن و فوق العاده در 

انتظارش است. از دیدنش خوشحالم.«
امان الله قرائی مقدم - جامعه شــناس - 
دربــاره نظراتی که ســخنرانی این دختر را 

نمایشی می دانند، می گوید: 
»آن دســته از افــرادی که ســخنرانی این 
دختــر ١۶ ســاله را نمایشــی و یــک بازی 
سیاســی می پندارنــد جزء گــروه بدبینان 
جامعه محســوب می شــوند. می دانید که 
مــا دو نوع جامعه داریم. یک گروه بدبین 
و دیگــری خوش بیــن. چــون ایــن دختر 
جوان اســت، آینــده را از آن او می بینند و 
زمانــی کــه ســخنرانی می کــرد، حاضران 
در اجاس، دختران و پســران خودشــان 
را تجســم می کردند. از طرفــی این دختر 
صحبت هایش بســیار شــفاف، صادقانه و 

بدون تعــارف و در نظر گرفتن این بود که 
ممکن است ناخوشایند کسی باشد.

او ادامه داد: »ســخنان این دختر مصداق 
ضرب المثل »هر سخن کز دل برآید الجرم 

بر دل نشیند« بود. 
از طرفی این صحبت ها از زبان دختری بیان 
شده است که می تواند مادر آینده باشد. به 
همین دلیل قطعا تاثیرگذاری بیشتری به 
همراه دارد. اما بدبینان جامعه به هر کاری 
واکنش بدبینانه نشــان می دهند در حالی 
که صحبت های این دختر ١۶ ساله بسیار 
تاثیرگذار بود و من معتقدم این سخنرانی 
می توانــد در دل منکران پدیــده تغییرات 
جوی و اقلیمی تاثیر بگذارد و نظر آنها را به 
تغییرات شرایط اقلیمی و اکوسیستم هم 

جلب کند.«
این جامعه شناس معتقداست: »اصوال از 
جامعــه و آموزش و پــروش آزاد، دخترانی 

مثــل گرتــا به وجــود می آیند. ایــن دختر 
در جامعه ای مثل ســوئد پــرورش یافته و 
می تواند صحبت هایش را بدون محدودیت 
مطــرح کنــد. مــا نیــز در ایــران دختران 
آزاداندیش، مبتکر و خاق بسیاری داریم 
که اگر به آنان هم فرصت بدهیم می توانند 
توانایی هــای خود را در همــه زمینه ها به 

ظهور برسانند.«
نشســت اجــاس اقلیمــی ســازمان ملل 
چنــد روز بعــد از اینکه میلیون هــا نفر در 
سراســر جهان برای شرکت در اعتراض ها 
بــه بی توجهی رهبران جهــان به تغییرات 
اقلیمی، با رهبری فعاالن جوان به خیابان ها 
آمدند، برگزار شــده اســت. دانشمندان و 
پژوهشگران نیز بارها درباره شدت گرفتن 
نشــانه ها و پیامدهــای گرمایــش زمین، 

هشدار داده اند. خبرگزاری ایسنا
•

Tel: (514) 290-2959
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آلن دوباتن
تشخیص بلوغ جسمی بسیار آسان 
است؛ به راحتی می توانیم بفهمیم 
چه کسی یک دهه دیگر از رشدش 
را پشــت سر گذاشــته – و بنابراین 
می توانیم انتظارات و تحمل مان را 

بر این اساس تنظیم کنیم. 
اما وقتی به بلوغ عاطفی می رسیم، 
چنیــن امکانی نداریــم. در چنین 
وضعیتی، دائمًا از رفتارهای کسی 
که مقابل مان  اســت شــگفت زده 
می شویم. اشکال مختلف نابالغی 
می تواند در تمام حوزه های زندگی 
بزرگســالی وجود داشته باشد و با 
رفتارهای مطمئن و آگاهانه همراه 
باشــد. ممکن اســت حتی قبل از 
این که متوجه شویم که ناخواسته 
با یک فرد نابالغ از نظر عاطفی سر 
و کار داریــم، در رابطه عاشــقانه یا 

روابط کاری با او قرار بگیریم.
 ایــن نوشــته ســعی دارد به چند 
دســتورالعمل کلــی دربــاره اینکه 
چگونه یک فرد نابالغ از نظر عاطفی 
را می تــوان شــناخت و در صورت 
لــزوم خیلــی ســریع از او فاصلــه 

گرفت، بپردازد. 
در اینجا برخــی از ویژگی هایی که 
افــراد نابالغ از نظر عاطفــی در آن 
اشــتراک دارنــد و زنــگ خطــر را 

در مــورد آنها به صــدا در می آورد، 
می خوانیم.

•
»من منی توامن تنهایی وقت 

بگذرامن«
آنچه کــه یک فرد بالــغ را از نابالغ 
جدا می کند، شاید بیش از هر چیز 
ظرفیتی اســت کــه او در گذراندن 
اوقات تنهایی بدون حواس پرتی و 
فکر کردن به اینکه چه کسی است و 
چه چیزهایی را تجربه کرده، دارد. 
فــرد بالغ به خــود اجــازه می دهد 
احساســاتش را بررسی کند، حتی 
اگر این احساســات بســیار دشوار 
و ناخواسته باشند. آنها می توانند 
با خشــم، حســادت و شــرم خود 
مواجه شــوند. الزم نیســت کاری 
را انجام دهند که فرد نابالغ خود را 
مجبور به انجام آن می بیند: مجبور 
نیستند دایم شخص یا چیز دیگری 
را پیدا کنند تا از ترس ها و خطرات 

درک درون خود جلوگیری کنند.
•

»من واقعًا چیز زیادی در مورد 
کودکی خود به یاد منی آورم«

تعداد بسیار کمی از افراد هستند که 
دوران کودکی آنها بدون دشواری 
گذشته باشــد. بدون اینکه کسی 
نیت ســوئی داشته باشــد و حتی 

با داشــتن بهترین نیت ها، رشــد 
کــودکان بــا موانــع و کبود هــای 
فراوانــی همــراه اســت. از این رو، 
مهم این نیست که شخص کودکی 
»شــاد« داشته باشد )تقریبًا هیچ 
کــس در کره زمین کامًا این نوع 
کودکی را تجربه نکرده است( بلکه 
مهم این اســت کع شخص دیدگاه 
معتدل و روشی نسبت به آنچه در 
دوران کودکی خــود تجربه کرده، 
بــا توجه به جنبه هــای خوب و بد 
آن داشــته باشــد. عدم توانایی در 
به خاطر سپردن اتفاقات گذشته، 
نشــان نمی دهــد کــه آن شــخص 
بی حس بوده اســت یا فقط چون 
اتفاقات متعلق به گذشته بوده آنها 
را از یاد برده، بلکه نشــان می دهد 
کــه او دســت به پردازش گذشــته 

خود نزده است.
•

»قبالً هرگز در موردش فکر 
نکرده ام… «

افــراد نابالــغ از نظــر عاطفــی در 
مکالمه هایــی کــه نیــاز بــه ابــراز 
عاقه مندی ها، غم ها، برنامه های 
آینــده و تجربیــات گذشــته دارد 
مشــکل دارنــد. بنابرایــن، وقتــی 
شخصی در حالی که با او مشروب 
می خــورد، مثــًا می پرســد چــرا 
آخریــن رابطه اش به هــم خورده، 

یــا اینکــه کار معنی دار 
زندگی اش چیست، یا 
از چه چیــزی به ویژه 

درباره دوران کودکی اش 
است، معموال  پشیمان 

پاســخی کــه چنیــن 
فــردی می دهــد این 

ایــن  کــه  اســت 
برایش  ســواالت 
جدیــد  خیلــی 

هســتند و اینکه »هرگــز در مورد 
این موضوع فکر نکرده.« اینگونه 
نیست که فرد از نظر عاطفی نابالغ 
حیله گر است، بلکه معنی اش این 
است که با دردها و شدت و اثر آن 
در زندگی خود مواجه نشده  است.

•
»همه چیز خیلی خوب است، 

خیلی خوب…«
عجیــب و غریــب خواهــد بود که 
کســی همیشــه روحیــه خوبــی 
داشــته باشــد. با وجــود این، فرد 
نابالغ از نظر عاطفی معمواًل فقط 
روحیــه اش خــوب نیســت، بلکه 
به ســختی قــادر به پذیــرش حال 
بد اســت. همه چیز بــرای چنین 
فردی خوب است )والدین،   شغل، 
روابط عاشــقانه، زندگی جنســی، 
جاه طلبی هــا( زیــرا هیــچ منبعی 
برای مقابله با واقعیت های زندگی 
ندارد و این واقعیت ها ممکن است 

مستلزم عصبانیت، از دست دادن، 
سردرگمی یا خواسته های عجیب 
باشــد. افــراد اغلــب از گفت وگو با 
چنیــن شــخصی به هــم می ریزند 
چون نمی توانند قبول کنند زندگی 
می توانــد تــا ایــن حد شــاد و یک 

بعدی باشد.
•

»زیادی فکر می کنی«
بــه محــض اینکــه یــک مکالمــه 
یکپارچگــی عاطفی آنهــا را تهدید 
کند، افــراد نابالــغ از نظر عاطفی 
آن را بــا ایــن حکــم غم انگیز قطع 
می کنند که این حرف ها، مزخرفاتی 
بیش از حد پیچیده است. آنها در 
عوض از این ایده ســاده اســتفاده 
می کنند که »منشاء همه مشکات 
مــا زیادی فکر کردن اســت.« این 
نوع نگرش باعث می شود آنها مثا 
به یک فرد مضطرب توصیه کنند 
که »خودش را جمع کند« یا ادعا 
کنند کــه ناراحتی روحــی زیاد، به 

خاطر این است که فرد زیاد بیرون 
نمی رود. امــا مطمئنًا، هیچکدام 
از این ها ناشــی از اعتماد به نفس 
چنین فردی نیســت بلکــه روش 
وحشتناک او، برای مسدود کردن 
گوش و نه گفتن به حقایقی است 
که ممکن است از آن بسیار صدمه 

ببیند.
در عیــن حال، افــراد نابالغ از نظر 
عاطفی می توانند بســیار جذاب و 
سرگرم کننده باشند. اما به عنوان 
یک قاعده کلی، توصیه نمی شــود 
که بستر حضور بسیار گسترده ای 
به آنها ببخشــیم و یکی دو دهه از 
عمرمان را با آنها بگذرانیم. زندگی 
بســیار کوتاه و در عین حال بسیار 
جالب تــر از ان اســت کــه زمانــی 
طوالنی را در کنار افرادی بگذرانیم 
که عاقه ندارند جایی »باشــند« 

که افراد بالغ در آن حضور دارند.
•

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

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

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

نشانه عدم بلوغ عاطفی    

زندگی ... 

5

بزرگ ترین فرودگاه جهان در پکن افتتاح شد

فرودگاه جدید پکن که به شــکل ستاره دریایی و 
طی تنها چهار سال ساخته شده فعالیت خود را 
به طور رسمی آغاز کرد. قرار است در کمتر از دو 
سال ظرفیت جا به جایی مسافران در این فرودگاه 

عظیم به سالی ١٠٠ میلیون نفر برسد.
 Daxing ســاختمان اصلی فرودگاه داکســینگ
پکن به شــکل یک ســتاره دریایی با شــش بازو 
ساخته شده، که در کنار زیبایی و فرم های منحنی 
و چشم نواز، جا به جایی مسافران را بسیار سهل و 

سریع می کند.
گفته می شود مسیری که مسافران برای رسیدن 
بــه هر یک از جایگاه های پــرواز این فرودگاه باید 
طی کنند حداکثر ۶٠٠ متر است. فرودگاه جدید 
پایتخــت چیــن در منطقــه ای در حــدود پنجاه 
کیلومتری جنوب پکن ساخته شده اما مسافران 
برای رسیدن به مرکز شهر با قطارهای فوق سریع 

تنها ٢٠ دقیقه زمان نیاز دارند.
ســاخت و ســاز این مجموعه و زیرســاخت های 
مربــوط به آن پس از حدود چهار ســال و در ماه 
ژوئــن ســال جاری خاتمــه یافت و طی ســه ماه 

گذشــته بازرســی های نهایی آن در حــال انجام 
بود. ســاختمان اصلی فرودگاه داکسینگ از نظر 
مســاحت بزرگترین مجموعــه فرودگاهی جهان 

است.
فرودگاه پکن جتربه ای آموزنده برای برلین

مراســم گشــایش رســمی فرودگاه جدیــد پکن 
دقیقا در موعد پیش بینی شــده و در هفتادمین 
سالروز تاسیس جمهوری خلق چین برگزار شد. 
رســانه های چینــی با غــرور از زیبایی و ســرعت 
ساخت فرودگاه جدید سخن می گویند و با کنایه 
به تاخیرهای مکرر در پایان یافتن ساخت فرودگاه 
جدید برلین آن را رویدادی آموزنده برای پایتخت 

آلمان عنوان می کنند.
کار ســاخت فرودگاه برلین ١۳ سال پیش شروع 
شــده و اگر وعده های پیمانــکاران این بار تحقق 
یابــد بهره برداری از آن اکتبــر ٢٠٢٠ آغاز خواهد 

شد.
فــرودگاه جدید برلین مدت هاســت که به عنوان 
"پروژه ناتمام" به موضوع طنز و ریشخند رسانه ها 
و افکار عمومی بدل شده و بسیاری آن را لکه ننگی 

 "made in Germany" بر دامن عبــارت
می دانند که تبلور اعتبار صنعت و نظم آلمان 

شناخته می شود.
برخی رسانه ها با قیاس ساخته شدن فرودگاه 
داکسینگ در عرض چهار سال و ناتمام ماندن 
فرودگاه جدید برلین که به لحاظ مساحت و 
ظرفیت پذیرش مسافر بسیار کوچک تر است، 

این پروژه را "شرم آور" خوانده اند.

کاری از طراح عراقی بریتانیایی
طراحی خاقانه و جذاب ســاختمان فرودگاه 
جدیــد پکــن کار زاهــا حدیــد، آرشــیتکت 
مشــهور عراقی بریتانیایی و همکاران چینی 
اوســت. حدید ســال ١۳۹۴ به عنوان اولین 
زن برنده "مدال ســلطنتی معماری" شد که 
از معتبرترین نشــان های افتخــار معماری در 
بریتانیا محسوب می شــود و سابقه اهدای آن در 

آن زمان به ١۶٧ سال می رسید.
زاهــا حدید به خاطر طراحی هــای غیرمعمول و 
فضاسازی بدیع بسیار شهرت دارد، در عین حال 
برخــی منتقدان آثــار او را اغراق آمیــز نیز ارزیابی 
کرده اند. با این همه مطابق اطاعات و تصاویری 
که تا کنون از فرودگاه جدید پکن منتشر شده در 
این مجموعــه، زیبایی با کارآمدی در هماهنگی 

چشمگیری قرار دارد.
طراح مشــهور عراقی - بریتانیایی در ماه مارس 
٢٠١۶ بــر اثر بیمــاری قلبی در بیمارســتانی در 
میامی آمریکا و در ســن ۶۶ سالگی درگذشت. بر 
اساس طرح های او بیش از ۹٠٠ ساختمان در ۴۴ 

کشور جهان ساخته شده است.
هزینه ساخت فرودگاه بین المللی داکسینگ پکن 
با احتســاب مخارج زیرساخت های مرتبط با آن 

حدود ۶۳ میلیارد دالر برآورد می شود.
•

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

Peyvand
Line
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان
 یکشنبه 6  اکتبر 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)

}<< ادامه در صفحه: 32{

درگذشت ژاک شیراک...   << ادامه از صفحه: 29

دختر آبی...
انجمن زنان ایرانی در مونترآل تاسف و همدردی عمیق 

خود را به خانواده سحر و مردم ایران ابراز میدارد
 هوا بس ناجوانمردانه ســرد 
است ولی دیگر نباید سرها در 
گریبان بماننــد. فاجعه خود 
ســوزی ســحر یادآور کشــف 
اجبــاری حجاب رضا شــاهی 
ست که بسیاری دخترانشان 
را از رفتــن بــه مدرســه بــاز 
داشتند. مردان ما و خصوصا 
هــواداران تیم هــای ورزشــی 
جــادارد تــا حمایت خــود به 
برابری خواهی و رفع تبعیض 

بر علیــه زنــان ایران را نشــان 
دهنــد و دســتکم در چنــد بازی 
پیــش روی ترتیبــی بــرای خالی 
کردن اســتادیوم ها اتخاذ نمایند 
و یا در صــورت حضور، باصدایی 
رســا بر حق زن ایرانی در داشتن 
حقوق برابر در تمامی زمینه ها با 

مردان تاکید کنند و یاد و خاطره 
دختر آبی را گرامی دارند. باید که 
این زنجیر گسسته شود و اکنون 
کــه متاســفانه  ســحر خدایاری 
جان خود را از دست داده فرصت 
مناســبی ســت که عــدم مجوز 

حضور زنان در اســتادیوم ها 
یکبار و برای همیشــه مرتفع 

گردد. 
در ایــن میــان ورزشــکاران 
شــجاعی که به این پیشــامد 
اعتــراض نموده انــد نیز باید 
گامی فراتر گذارند و تا احقاق 
حقوق حقه زنان سرزمینمان 
و  مســابقات  در  حضــور  از 

میادین خودداری نمایند.
بررسی علل جامعه شناختی 
و روانشناختی این فاجعه برای 
دختــری کــه دارای دو مــدرک 
لیســانس بوده و به گفته پدرش 
عالقمند به رشــد خــود و جامعه 
بوده چگونه به آخر خط رســیده 
بایــد عمیقا مــورد بر رســی قرار 

گیرد.

چرا از موتور سواری زنان می ترسند؟!
شــاید چیزی که جامعــه و قانون 
بیشتر از هر چیزی از آن می ترسند، 
نــه نگرانی بــرای به خطــر افتادن 
عفت عمومی و نه تردید در توانایی 
زنــان برای کنترل موتورســیکلت 
است؛ چراکه در نمونه های مشابه، 
زنــان بــا عملکردشــان ایــن طرز 
فکــر را بی اعتبــار کرده اند. نگرانی 
اصلی این اســت کــه نکند زنی که 
تا به حال پشــت سرپرست مردی 
می نشســته و سفت او را می گرفته 
که نکنــد بیفتد، پــس از این قرار 
است به تنهایی و با اتکای به خود 
این وســیله نقلیه نسبتًا پرخطر را 
هدایت کند! این پیوسته کم شدن 
وابســتگی زنــان به مردان نشــانه 

خوبی نیست!
--------

ما،زناِنبیگذشته
ما،زناِنبیتاریخ

…
بیایید،ایزناناسیربپاخاسته،

زنجیرهایمانراپارهکرده
وایستادگیکنیم!

بیاییدایزناِناسیر،
ایزنانتحقیرشده،

ایزنانخشونتدیده،
ایزنانمحبوسدرخانهها،
واخراجشدهازجهانبیرون

…
مازناِنتنهادراسارتمان،

یکیپسازدیگریفراموش
شدهایم.

مازنانراازهم،
ازخواهرانمانجداکردهاند

بیاییدبهپاخیزیم!
بیاییدایستادگیکنیم!

)ســرود زنــان، ســروده جمعی از 
فمینیست های کشــور فرانسه در 

دهه ۷۰ میالدی(
------

بحبوحــه ی  در  امســال،  ژوئــن 
رقابت های جام جهانی زنان ۲۰۱۹ 
در فرانســه، بحث هــا و جدل های 
فمینیســتی در گوشــه و کنار، در 
رادیــو و تلویزیــون، در مجامــع و 
نشست های کوچک و بزرگ زنان 
داغ بود. رسانه ها مملو از مقاالت 
مطبوعاتی و گفتگوهای کنشگران 
و  ورزشــکاران  و  پژوهشــگران  و 
مردمــی بود کــه تب فوتبــال هم 

داشــتند؛ اما فراتر از آن دغدغه ی 
زنــان و آن چــه کــه از رفع تبعیض 
جنســیتی در این عرصه ی ورزشی 

ایجاد شده است و خواهد شد.
یازدهم ژوئن همین امسال پیش 
از بــازی دو تیــم فوتبال ســوئد و 
شــیلی، آوای »ســرود زنــان« در 
پــارک،  روژان  ورزشــگاه  سراســر 
یکی از بزرگ تریــن و معروف ترین 
ورزشــگاه های کشــور فرانســه در 
شهر رن طنین انداز شد. سرودی 
کــه نخســتین بــار در بیســت و 
هشــتم مارس سال ۱۹۷۱ در یکی 
از تجمع های بزرگ فمینیســتی و 
به یــاد زنان »کمــون پاریس« در 
خیابان ها خوانده شد. متن سرود 
کــه به »ســرود ایســتادگی زنان« 
نیز مشــهور اســت توسط جمعی 
از زنان فمینیست ســروده شده و 
در اغلب تجمعات فمینیســتی در 
سراسر کشــور فرانســه، هم چنان 
و با نزدیک شــدن به ســال ۲۰۲۰ 
نیز به گوش می رسد: »بیایید به پا 

خیزیم، ای زنان!«
جامعه ی مدنی ایران روز، نوزدهم 
شــهریور، ســوگوار زنی اســت که 
بــه رســم »ســوختن«، به رســم 
دیرینه ی زنان محروم ایران، تالش 
کــرد تا به زندگــی اش پایان دهد و 

البته تالشی موفق.
سحر خدایاری که به »دختر آبی« 
معروف شــد هفته ی گذشــته در 
برابر یکی از واحدهای قضائی تهران 
و پــس از مراجعــه بــرای پیگیری 
پرونده اش خود را آغشته به بنزین 
کرد و آتش را به زندگی اش کشید. 
زنــی که شــش ماه پیــش و حین 
ورود بــه ورزشــگاه »آزادی« و بــه 
منظور تماشــای بازی تیم فوتبال 
محبوبش، استقالل تهران در برابر 
العین امــارات، توســط نیروهای 
»آزادی«  ورزشــگاه  انتظامــی 
بازداشت شد و به گفته ی خانواده و 
دوستانش پس از آزادی از بازداشت 
موقت، هنگامی که برای پیگیری 
پرونــده اش بارهــا و بارها مراجعه 
کــرده بود متوجه شــد که محکوم 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
شده اســت؛ شش ماه حبس تنها 
به عشــق و البته »جرم« تماشای 

فوتبال در ورزشگاه.
واکنش هــای اولیــه ی غیر جامعه 

مدنی به خبر خودســوزی این زن 
از ســوی هر شــخص و نهادی که 
بود، تنها چند سویه منزجرکننده 

داشت:
»ایــن زن، از بیمــاری روانــی رنج 

می برد.«
»قاضــی بــه خاطــر فوت یکــی از 
بســتگانش در مجتمــع حضــور 
نداشــت و جلســه ی رســیدگی به 

پرونده تنها تعویق افتاده بود!«
»خبر نداشتم به ورزشگاه می رود. 
اگــر می دانســتم، نمی گذاشــتم. 

ورزشگاه که جای زن نیست.«
…

فضــای  مدت هاســت  اگرچــه 
مدنــی  جامعــه ی  قطبی شــده ی 
ایران، عرصــه ی همفکری، اتحاد 
و انســجام ضروری را برای یافتن 
راه حل به هیچ کسی نمی دهد اما 
تلخی آن چه بر سر ما آمده آن قدر 
گزنده است و غیر قابل تحمل که 
خشم و غم و عزاداری و اندوه، یک 
طرف و قلم ها و واژگان و زبان های 
در جستجوی یک راه حل، این بار، 

طرف دیگر.
تحریم اســتادیوم های ایران بحث 

تازه ای نیست که به عنوان راه حلی 
از جانب زنان و فمینیست ها ارائه 
شده باشد. سال هاست زنان پس 
از هــر باری که پشــت حصارهای 
اســتادیوم می مانند و برای دیدن 
بازی تیم های مورد عالقه شان به 
پــای تلویزیون و در خانه هایشــان 
باز گردانده می شــوند با خشــم از 

خودمــان و دیگــران می پرســیم: 
»چرا مردان استادیوم ها را تحریم 
نمی کنند؟«. پاســخ عمومــًا این 
اســت که »مردانی که برای دیدن 
بازی هــا بــه اســتادیوم می روند از 
این خواست های مدنی کیلومترها 

فاصله دارند!«
بــه نظر می رســد کــه جامعه ی ما 
به تحقیر، ناچیز شــمرده شدن و 
قربانی بودن کم کم عادت می کند. 
عــادت می کنــد تا به ندانســتن و 
عاجز بودن از دســت به کار شدن 
نســبتش بدهنــد. جامعــه ای که 
خود می داند شــاید ناآگاه نگهش 
داشته باشند اما نمی گذارند گامی 
نیز بــرای رفع این ناآگاهی بردارد. 
در چنیــن جامعه ای بــا جامعه ی 
مدنی نــه چنــدان قدرتمندی که 
زیر فشــار ســرکوب سیستماتیک 
حکومت هــای مختلــف، قرن هــا 
له شــده و امروز نیــز قربانی اصلی 
اپوزیسیونی  قطبی ســازی فضای 
اســت که از تکثر آرا، دوقطبی نه، 
چندقطبی بــودن را تنها آموخته 
است، ســوگ ها می آیند و می روند 
و البتــه کــه ایــن میــان تحرکات 

رادیــکال، انــگ »غیــر معقــول« 
می خورنــد و حرکت های فرهنگی 
از  »خــارج  پیوســته،  و  آهســته 
حوصلــه« و »بیهــوده«. گویــی 
این جامعه ی مدنی با تکثر روش، 
دیدگاه و کنش است که کیلومترها 
فاصله دارد نه با فهم تبعیض، رنج، 
گرسنگی، خشم و اندوه که می تواند 

به پا خیزاندش برای تغییر.
•

روز مقابله با خودکشی
روز دهــم ســپتامبر، روز جهانــی 
مقابله با خودکشــی است و تعدد 
اخبــار و آرا اجــازه نمی دهد بدانیم 
ســحر خدایاری باالخره چه روزی 
درگذشته است. در شرایطی که هر 
چیزی امنیتی محســوب می شود 
تا تنها امنیت آن هایی حفظ شود 
که هیــچ عالقه ای به دیــدن زنان 
در کنار خود در ورزشگاه ها ندارند 
و آن را »بی ناموســی« نیز ارزیابی 

می کننــد، عــده ای که 
البته از قــدرت جمعی 
و  هراســند  در  زنــان 
آن هایی که نــه مرداِن 
دیگــران  قــول  بــه 
»لومپن«  »فحاش«، 
و از طبقه »بی فرهنگ 
و فقیــر« جامعه انــد و 
ایــن گونــه، الیــه ای از 
جامعه را کــه می تواند 
دیواره هــای کاخ هــای 
تبعیض، ریا و سرکوب 
را در هــم بشــکند، از 

خــود منزجــر، در خــود تبــاه و با 
دیگران بیگانه می سازند، تنها یک 

پرسش مطرح می شود:
»چه بکنیم تا پیــش از آن که خود 
به تحقیر و ســرکوب خود دســت 
بزنیم از تحقیر و سرکوب بگریزیم 
و مبارزه هایمــان را بــه الیه هــای 
زیرین تر، محروم تر، و خشمگین تر 
جامعه بکشــانیم؟ چه بکنیم تا در 
عین معقول بودن، رادیکال باشیم 
و در عیــن عــدم رخــوت، عمیق 
باشیم و معتقد به تغییر ریشه ای؟«
امیل دورکیم، جامعه شناس بزرگ 
قــرن نوزدهــم، اگــر امروز بــود و 
می نوشــت، چارچوب هایــی را که 
در تحقیقــات مفصلــش در بــاب 
»خودکشــی« بســت، به یک باره 
در هــم می شکســت. خودکشــی 
»دختر آبی« »خودمدارانه« بود تا 
از رنج ناشی از یک سیستم قضائی 
ناکارآمــد که تحملش را نداشــت، 
رها شود. خودکشی »دختر آبی«، 
»ایثارگرانــه« هم بــود، تا تلنگری 
باشــد به یــک جامعــه مدنــی در 
حال فروپاشــی. خودکشی »دختر 
آبی«، »بی هنجاری« یا ناشــی از 
بی انضباطی و بی قانونی هم بود، در 
جامعه ای که استانداردها، ضوابط 
و ارزش های اجتماعی آن فروریخته 
و عدم ثبات اجتماعی در آن فراگیر 
شــده اســت. در نهایت خودکشی 
»دختــر آبــی« »جبرگرایانه« هم 
بود  چرا که فشار ضوابط، قوانین 
و ارزش هــای اجتماعــی، امــروز، 
آن چنان ســنگینی می کند که فرد 
اسیر را ناچار به خودکشی می کند.

آخر آن که راه نجات ما چه تحریم 
ورزشــگاه باشــد چــه هم صدایــی 
در  »آزادی«  ســرود  خوانــدن  و 
ورزشگاه هایی که »آزاد« نیستند، 
اما از مســیری می گذرد به موازات 
تقویت جامعه مدنی، ترویج نگرش 
جمع گرایانه به جــای فردگرایی و 
البته و از همــه مهم تر نقد جریان 
و گفتمــان و محتوا به جــای آزار و 

سرکوب افراد و نام ها.
)سایت بیدارزنی(

رئیس جمهور روسیه که با لحنی 
ســتایش آمیز از فرهنــگ عمیــق 
شــیراک  گســتردۀ  شــناخت  و 
ســخن گفــت، معتقد اســت که 
قبــال  در  وی  موضع گیری هــای 
از  »ناشــی  خاورمیانــه  مســائل 
شناخت عمیق او از جهان اسالم 

است«.
دوست اعراب

ژاک شــیراک عالقــه ای دیرینــه 
و در عیــن حــال رفتــار سیاســی 
پیچیــده ای در قبــال خاورمیانه و 

آفریقا داشــت. از یک طرف عاشق 
فرهنگ هــای دیریــن و مجــذوب 
قــارۀ آفریقــا بود و از ســوی دیگر، 
مداخله در امور برخی کشــورهای 
آفریقایــی را ولو پنهانی، حق خود 
می دانســت. رفاقت صمیمانۀ او با 
بعضــی دیکتاتورهــای آفریقایی و 
همچنین با برخی شخصیت های 
جهان عرب شــناخته شده بود. او 
حتی در آغاز دوران بازنشستگی در 
آپارتمانی ســاکن شد که متعلق به 
دوست قدیمی اش، رفیق حریری 

بود.
در ســال ۱۹۹٦، در نخستین دور 
ســفرهای خاورمیانه ای شــیراک  
در مقــام رئیس جمهــور، دعوای 
علنی و خشــم آلود او با محافظان 
اســرائیلی که فلســطینی ها را در 
کوچه هــای بیت المقــدس پــس 
می راندند و مانع دســت دادن آنها 
با رئیس جمهور فرانسه می شدند، 
محبوبیت وی را ناگهان در میان 

اعراب دوچندان کرد.
شیراک در دوران نخست وزیری اش 

در اواســط دهــۀ هفتــاد، روابــط 
خوبی با صدام حســین داشــت و 
در جهــت ســاخت نیــروگاه اتمی 
بــرای عــراق ســخت فعــال بود. 
همچنین هنوز به درســتی معلوم 
نیست که در ســال ۱۹٨٨، آزادی 
فرانســوی حزب الله  گروگان های 
لبنان که احتمااًل به فرمان مقامات 
ایرانــی ربوده شــده بودنــد، تحت 
چــه شــرایطی انجــام گرفــت. اما 
گفته می شود که روابط شیراک و 
دوســتانش در جهان عرب در این 

کار بی تأثیر نبوده است.
امــا با وجــود این محبوبیــت و با 

وجــود نزدیکی شــیراک به برخی 
ســران جهان عرب، سیاست های 
او در ایــن منطقــه چنــدان ثمری 

نداشت.
اهل فرهنگ

خارج از دنیای سیاســت، شیراک 
عالقه ای شدید به تاریخ و فرهنگ 
خــاوردور و بخصــوص به فرهنگ 
ژاپن داشــت. او کــه بیش از چهل 
بار به ژاپن سفر کرده بود، هنر این 

کشور را از نزدیک می شناخت.
و  عالئــق  شــیراک  ژاک 
دلبســتگی های فرهنگی خــود را 
با تأســیس موزۀ بزرگی در پاریس 

به ســرانجام رســاند. این موزه که 
در آغــاز بــا توجه خاص بــه وجوه 
مردم شناختی اقوام بدوی طراحی 
شــده و قرار بود مــوزۀ »هنرهای 
بــدوی« نامگذاری شــود باالخره 
در ســال ۲۰۰٦ تحت عنوان موزۀ 
»هنرهای نخستین« افتتاح شد. 
شــیراک که عبارت هنــر یا تمدن 
»بدوی« را نمی پسندید در انتخاب 
عنــوان نهایــی مــوزه مســتقیمًا 

دخالت داشت.
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ادیب یا سیاست باز؟
اکثر کســانی که در بارٔه کارنامۀ سیاســی و 
زندگی شــیراک نوشــته اند، از هم زیســتی 
دو وجــه "روشــنفکر" و "سیاســت باز" در 

شخصیت وی ابراز تعجب کرده اند.
مطبوعات فرانســه مرتبــًا از »چهرٔه قلدر 
مــآب و اهــل زد و بنــد و پنهانــکاری« و 
»مبارزطلبــی و بی رحمــی سیاســی« او 
نوشته اند. شیراک به عنوان سیاستمداری 
شهرت داشــت که برای پیشــبرد مقاصد 
و حــذف رقیبــان، آمــاده به توســل به هر 

وسیله ای بود.
شــیراک که از همان آغاز فعالیت سیاسی 
شــهامت و جاه طلبــی زیادی داشــت، در 
٤٢ ســالگی به نخســت وزیری رســید. اما 
خیلی زود نشــان داد که بلندپروازی هایش 
با شخصیت رئیس جمهور ژیسکاردستن، 
جور در نمی آید. دوســال بعد، شــیراک با 
ســر وصدای زیــاد اســتعفا داد )١۹٧٦( و 
اعــام کرد که »در شــرایط موجود امکان 
انجــام وظایفــش را نــدارد«. شــیراک با 
زیرکی از اســتعفای خــود در جهت تبلیغ 
سیاســی اســتفاده کــرد و بــدون معطلی 
حزب »RPR« )اجتماع برای جمهوری( 
را تأســیس کرد تا اهرم هــای الزم را برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده در دست 

داشته باشد.
از آن زمان به بعد دشمنی سیاسی شیراک 
و ژیسکاردســتن، به رغم تعلــق هر دو به 
جناح راست جمهوری خواه فرانسه، مثال 

زدنی شد.
امــا پیــش از آن، درســت قبــل از پیروزی 
ژیسکار دستن در انتخابات، ژاک شیراک 
به دار و دســتۀ ژاک شــابان دلماس تعلق 
داشــت و از نامزدی او دفاع می کرد. اما به 
محض این که شــابان دلمــاس – در مقام 
نمایندٔه اصلی گلیسم- تبلیغات انتخاباتی 
خود را به طور جدی شروع کرد )١۹٧٤(، 
شــیراک در »چرخشــی سیاســی« وی را 
رها کرد و به رقیب او یعنی ژیسکار دستن 

پیوست.
امــا آنچــه کــه گاه از ســوی رقبــای وی 
»خیانت بزرگ شیراک« نامیده شده، در 

سال ١۹۸١ رقم خورد. 
در این سال، در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری، ژیسکار دستن که می خواست 
برای دومین بار انتخاب شود در مقابل خود 
کاندیدای سوسیالیست، فرانسوا میتران را 
داشت. شــیراک که همان دور اول حذف 
شده بود، می بایست مطابق سنت سیاسی 
فرانسه به نفع رقیِب هم جناح خود فعالیت 
کند. اما شیراک در آخرین پیام رسمی خود 

گفت: 
»طرفداران من آزادند که با تکیه به وجدان 
خود به هرکس می خواهنــد رای دهند... 
من شــخصًا موظفم که به ژیسکاردســتن 

رای دهم«. 
این پیام دوپهلو بدون شک به نفع ژیسکار 
دستن تمام نشد. نزدیک به سی سال بعد، 
به لطف انتشــار خاطرات چند شخصیت 
سیاســی، معلوم شــده که در آن ایام ژاک 
شــیراک حتــی در خفا با فرانســوا میتران 
دیدارهایی داشــته اســت. ســال گذشــته 
ژیســکار دســتن گفت که »در ســال ۸١، 
شــیراک حاضر بود به هر کاری تن دهد تا 

من انتخاب نشوم«...
نیکا سارکوزی دســت پروردٔه شیراک که 
بعدها با مرشد سیاسی خود همان رفتاری 
را کرد که شــیراک با دیگران، گفته اســت 
»شــیراک در ظاهر آدم خــوب و در باطن 

بسیار بدجنس است«.
درد خانواده

ژاک شــیراک یــک بــار ازدواج کــرد و بــا 
همســرش برنادت صاحب دو دختر شــد. 
آنــان همچنیــن یــک دختــر پناهجــوی 
٢٢ ســالۀ ویتنامــی را در ســال ١۹٧۹ بــه 

فرزندخواندگی پذیرفتند.
دختــر بــزرگ شــیراک، لورانــس، پس از 
ســال ها بیمــاری، در روز ١٤ آوریل ٢٠١٦ 
در ٥۸ ســالگی درگذشــت. ژاک شیراک و 
همسرش در سال های اخیر اعتراف کرده 
بودند که سرنوشــت دختر بزرگ شان درد 
بزرگ زندگی آنان بوده اســت. لورانس که 
در نوجوانی به بیماری مننژیت مبتا شده 
بــود، بعد از بهبودی نســبی مــدام دچار 
افسردگی بود و چند بار اقدام به خودکشی 

کــرد. شــیراک می گفت که در قبــال رنج 
دختر و زندگی سراسر بیماری و افسردگی 

او احساس گناه می کند.
دختر کوچک تر، کلود، نزدیک به بیســت 
ســال به عنــوان مشــاور نزدیک پــدر کار 

می کرد.
شیراک و حمله به عراق

در کارنامۀ سیاسی ژاک شیراک، مخالفت 
با حمله به عراق یکی از مواردی است که با 
گذشت زمان، بیشتر و بیشتر قدر دانسته 

می شود.
در سال ٢٠٠۳ در شرایطی که کشورهایی 
چــون بریتانیا، اســپانیا، ایتالیــا، پرتغال، 
دانمارک و لهســتان با قاطعیــت از حملۀ 
آمریکا به عراق دفاع می کردند، دومینیک 
دوویلپــن، وزیر خارجۀ فرانســه و شــاگرد 
سیاسی شیراک، در نشست رسمی شورای 
امنیــت جنگ را کاری اشــتباه دانســت و 
شــرکت فرانســه را در عملیــات نظامی رد 
کرد. ویلپن گفت: »فراموش نکنیم که بعد 
از جنــگ باید صلح را ســاخت و این کاری 
سخت و جانکاه خواهد بود: باید یکپارچگی 
عراق را حفظ کرد، و ثبات درازمدت را در 
کشــور و منطقه ای حفظ کرد که به دلیل 

کاربرد زور، بسیار آسیب دیده است«.
ایــن ابراز مخالفت ویلپن کــه به پیروی از 
سیاست های رئیس جمهور ژاک شیراک 
ابراز شد و خشم دولت جرج دبلیو بوش را 
برانگیخت، امروزه حتی از سوی مخالفان 
تاریخــی شــیراک، تصمیمی شــجاعانه و 

دوراندیشانه توصیف می شود.
بارها گفته شــده که نسل سیاست مداران 
اروپایــی از جنس ژاک شــیراک بــه زوال 
رسیده است. نسلی که درس سیاست را در 
جهان دوقطبی بعد از جنگ دوم آموخته 

بود.
فرانسوی ها که در دوران ریاست جمهوری 
شیراک فراوان از او انتقاد می کردند، اینک 
بــا مناعت طبع و نوعی مهربانــی از او یاد 
می کنند و آگاهند که نسل جدید،  نتوانسته 
کاردانی، اخاق یا مهارت سیاسی بیشتری 

از نسل گذشته نشان دهد.
•

کردیم. ایده ی استقرار جمهوری 
دوم ایــران بــه جــای جمهــوری 
اســتبدادی مذهبــی کنونــی بــه 
اول.  جمهــوری  دوران  عنــوان 
پــس از آن آمدیم و ایــن ایده را به 
شــکل یک طرح مطرح کردیم که 

جزییات آن مشخص است: 
١( تشــکیل یک جبهه ی سیاسی 
آوردن  گردهــم  بــرای 
نیروهای جمهوری خواه، 

دمکرات و الئیک
 ٢( پیونــد زدن جبهه با نیروهای 
دارای پتانسیل کنشگری در داخل 

کشور
 ۳( هدایت اعتراضات و اعتصابات 

مردمی به سوی قیام براندازی
 ۴( کنار زدن رژیم و مدیریت کردن 

دوران گذار. 
در این راســتا جبهه ی جمهوری 
دوم در بیســت و هشــتم مــرداد 
١۳۹٧ تشــکیل شــد و تــا کنــون 
ســه جریان سیاسی به آن پیوسته 
اند. بدیهی اســت که اینک باید در 
راستای باقی گام های پیش بینی 
شده در این برنامه اقدام به تدارک 
و اجــرا برای آنها کرد. ما برای این 
کار نیاز به نیروی انسانی عمل گرا 

و نیز منابع مالی داریم. 
برای داشتن منابع مالی دو انتخاب 

روشن مطرح است: 
١( منابع خارجی

 ٢( منابع مردمی. 
ما مورد نخست را منتفی می دانیم 
چرا که از جبهه یک ابزار سیاســی 
در خدمــت منافــع بیگانــگان می 
ســازد. امــا مــورد دوم نیز چیزی 
نیست که فقط در دست ما بنیان 
گذاران جبهه باشــد. ما می توانیم 
ایــن واقعیت را بــا هموطنان مان 
در میــان بگذاریم. اما این ایرانیان 
داخل و خارج از کشــور هستند که 
باید تصمیم بگیرند می خواهند به 
جبهــه جمهوری دوم ایــران یاری 
رســانند و نیازهای مالی و نیروی 
انســانی آن را فراهم کنند یا خیر. 
اگر بلی. شــانس موفقیت هست. 
اگر نــه، این طــرح هم به آرشــیو 

اپوزیسیون خواهد پیوست. 
ســال ها این واقعیت وجود داشته 
و دارد، اما کمتر کســی با ایرانیان 
به طور روشــن و صریــح در مورد 
نقــش آنها در تحقــق آرمان تغییر 
سیاسی سخن گفته است. چرا که 
برخی می ترسند بیان حقیقت آنها 
را در انــزوا قرار دهــد. اما آیا غیر از 
این اســت که در نبود یک بســیج 
مردمــی و مبتنی بر ســازماندهی، 
اراده و آگاهی، نخواهیم توانســت 

کاری بکنیم؟ آیا این را نباید به طور 
روشن بیان کرد؟

بنابرایــن بــاز می گردیــم  به اصل 
موضــوع و این کــه هر تغییری در 

گرو وجود تغییرگر است. 
در نبود شمار قابل توجهی نیروی 
انســانی و منابع مالی بدیهی است 
که نــه فقط طرح مورد نظر جبهه 
ی جمهــوری دوم، کــه هــر طرح 
دیگــری نیز بــا واقعیت شکســت 
مواجه می شــود. به همین دلیل 
باید حقایــق را گفت تا هموطنان 
مــان بدانند و انتخــاب کنند که با 
آینده ی خود، فرزندان و کشورشان 

چه می خواهند بکنند. 
در این مقاالت و نیز در برنامه های 
صوتی و تصویــری نگارنده و یاران 
دیگر حاضر در جبهه ی جمهوری 
دوم بــه کار فعــال در ایــن زمینه 
مشغولند تا هموطنان را با واقعیت 
های ملموس سیاست آشنا سازند. 
ما در جبهه یی جمهوری دوم این 
موضوعات را در کمال شفافیت و 
صداقت با هموطنان مان در میان 
می گذاریم. به این امید که باشــد 
گوش شنوایی و بتوانیم در سایه ی 
یک درک واقع گرا از منطق انتظار 

و انفعال خارج شویم. 
•

تغییر سیاســی می تواند در قالب 
آرزو و امید و یا ایده مطرح شــود. 
اما آن چه به آن تحقق می بخشد، 
تبدیــل ایده به پروژه اســت. پروژه 
همــان طرح اجرایی پیــاده کردن 
یک ایده اســت. وقتی نتوانیم این 
انتقــال از وجه نظری به برنامه ی 
عملی را صــورت دهیم، درجا می 
زنیم و در نهایت نیز به جایی نمی 

رسیم. 
ایــده ی تغییــر رژیم سیاســی در 
ایــران، که به عنــوان یک ضرورت 
برای بسیاری از ایرانیان و از جمله 
فعاالن سیاسی دهه هاست مورد 
بحــث و بررســی بــوده اســت، در 
بسیاری موارد به همان شکل ایده 
باقی مانده و موفق نشده ایم که آن 
را به یک برنامه ی قابل اجرا تبدیل 
کنیم. به همیــن دلیل نیز بخش 
عمده ی اپوزیسیون بیش از چهار 

دهه است که در جا زده و به پیش 
نرفته است. 

ایــن را هم بگوییم کــه باز همین 
پروژه نیز نیاز به پشتوانه ی اجرایی 
دارد و بایــد بــه طور جــدی برای 
تدارک نیروی انسانی، منابع مالی 
و توانایی مدیریتی آن تاش کرد. 
بــدون امکانات، یک طرح اجرایی 

ارزش چندانی ندارد. 
این واقعیت ها به ما مراحل کار را 
نشان می دهد: فکر براندازی رژیم 
باید به طرح براندازی رژیم تبدیل 
شــود و پس از آن نیــز باید به فکر 
تدارکات الزم بود تا بتواند آن طرح 

را پیاده کرد. 
اگــر این مرحلــه بنــدی بدیهی را 
معیــار قرار دهیــم باید بگوییم که 
تاکنون در اپوزیســیون کار جدیی 
در این زمینه صورت نگرفته است و 

اغلب در 
یکی از دو گام نخســت این مســیر 
ســه مرحلــه ای گیر کــرده ایم. یا 
به صرف ایده بســنده کــرده ایم و 
تبدیــل آن به پــروژه ی اجرایی به 
دست فراموشی سپرده شده است. 
یا به ســوی طراحی رفته ایم اما در 
تدارکات انســانی، مالی و مدیریتی 

درجا زده ایم. 
پس، فهم چرایی عمر چهل ساله 
ی رژیم کار دشــواری نیســت. ما 
هنوز موردی که بتواند هر سه قدم 
این مسیر را طی کند نداشته ایم. 

مثال عینی: 
نمونــه ی مشــخص آن را مــا از 
یــک ســال پیــش و بــا آغــاز ایده 
ی جمهــوری دوم ایــران تجربــه 

کرده ایم. 
نخست آمدیم و یک ایده را مطرح 
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 مراحل موفقیت سیاسی جبهه ی جمهوری دوم: ایده، طرح، اجرا 
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 
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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 

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

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

تلفن را بردارید و با شماره: 8117-274-514 با ما تماس بگیرید.
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

. . . نـطـنـــز

Cell.: 514-290-2210شهره شهریان

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
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

pirekhorasani@yahoo.caما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!

30

ثواب؟
کارشناســان ایرانی و آلمانی گفته 
انــد کــه یــک حوضــه وســیع آب 
شیرین را در زیر رشته کوه زاگرس 
کشــف کرده اند.  پس از شــنیدن 
این خبر، رهبر معّظم مسلمین و 
مستضعفین جهان و حومه در این 
باره فرمودند: طّیب الله انفســکم 
! مجتبــی بدو بــه عراقــی ها بگو 
خداوند برای شــما خیر خواسته؛ 
کشــف این حوضه آبی گسترده به 
شما مبارک باشد به خرج خودمان 
یک لوله بسیار بزرگ برای شما می 
کشیم درعوض انتظار داریم شما 
اجازه بدهید ما قبر هال ابن نافع 
را طا و نقره بگیریم تا مردم ایران 
بیاینــد آن جا زیارت کنند و مقدار 
زیــادی ارز هــم برایتان ســوغات 

بیاورند و ثواب ببرند!
کمپانی رو!

بــرای توصیف وقاحــت بعضی ها 
کلماتــی چون ُپــررو و دریده کافی 
نیســت آن ها کمپانی رو! هستند 
چون نــه تنها همــه ســاله مقدار 
زیــادی تولیــد داخلــی دارند بلکه 
مقدار فراوانــی »رو« هم  از خارج 
وارد مــی کننــد! ایــن توصیــف، 
مصــداق بارز حال و روز مم جوات 
ظریــف وزیــر امــور خارجــه رژیم 
مّلاها است که به صورت تلویحی 
پیشنهاد کرده که یک دالل زندانی 
جمهوری افاسی در آمریکا با ژیائو 
وانــگ، محقق آمریکایی - چینی 
که در ایران زندانی است، معاوضه 
شود. ظریف گفت: بگذارید درباره 
یک استاد ایرانی! که ۹ ماه گذشته 
بــدون محکومیــت در زندانــی در 
آمریکا بازداشت است بگویم. او با 
ویزا به آمریــکا آمد ولی ویزایش در 
هنگام پــرواز وی به ایاالت متحده 
لغو شــد. او مرتکب جرمی نشــده 
اســت. من برای همسر این استاد 
چــه جوابــی دارم؟ وزیــر خارجــه 
مّلاها با این ادعا که محّقق چینی 
- آمریکایی با حکم دادگاه در ایران 
زندانی اســت، وقیحانه گفت: من 
پیشــنهاد داده ام که این دو زندانی 
را معاوضه کنند. به خاطر این که 
من بــه عنــوان وزیر امــور خارجه 
نمی توانم بــه دادگاه بروم و بگویم 
این مــرد را آزاد کنید. اما می توانم 
بگویــم که مــن می توانــم این فرد 
را بــا یــک ایرانــی معاوضــه کنم و 
بدین ترتیب توجیه قانونی خواهم 
داشــت. شــما موجودی دروغ گو 
تر و ُپــررو تر از این جناب وزیر می 

شناسید؟
کارستان؟

یزید زمان ماییم که پابوس آخوند 
هســتیم! می پرســید چرا؟ به این 

خبر توّجــه کنید: 
عاشــورای  روز  در 
شــهر  در  امســال 
موجــود  کهنــوج 
بی انصــاف و رذلی 
ســگ مــادر را در 
چشــم  جلــوی 
بّچه هایــش به آتش 
کشــیده و ســوزانده 
است ســگ که نمی 
توانــد از خــود و بّچه 
هایش دفــاع کند ما 

اشــرف مخلوقات زورمان بیشــتر 
است و می توانیم سگ را جلوچشم 
بّچــه هایــش بکشــیم و درحالــی 
که این جانــوران بی زبان ناله می 
کنند مادرشــان را به آتش بکشیم 
بعد هم برویم برای حسین شهید 
عــزا بگیریم و از همه گناهان پاک 
شــویم. پــس نگوئید چــرا دنیا به 
ما زور می گوید  شــما هم اگر زور 
بیشــتر داشــتید کارها  می کردید 

کارستان!
مومن مخلص؟

یکــی از دوســتان ما پســری دارد 
ساده دل و مظلوم، که نه موهایش 
را شــانه می کند و نــه ریش اش را 
می تراشد و انگار همیشه گردوئی 
در دهانش دارد به طوری که حرف 
هایش هم مفهوم نیست استعداد 
یادگیری هم ندارد بر خاف جوانان 
دیگر که در اوقات فراغت از تفریح و 
عیش و نوش هم غافل نمی شوند، 
مرّتب از این مسجد به آن حسینیه 
می رود و پای وعظ آخوند شهر می 
نشــیند و اشک اش َدِر مشک اش 
هســت! دوست مان می گوید من 
به شــّر این بّچه درمانــده ام! به او 
گفتیم: این پسر ات فقط دیر متولد 
شده اگر اوایل انقاب بود به او می 
گفتند مومن، مخلــص! و اکنون 
یکــی از بزرگترین سیاســتمداران 
ایران بود اگر رهبر نبود دست کم 

جای جّنتی را می گرفت!
روایات بر اساس دروغ!

اخیرًا سی جلد کتاب جدید درباره  
واقعه کربا رونمایی شــده است! 
به مریــدان و مومنان مذهب حّقه 
خبر بدهیم که از محّرم سال آینده 
منتظر ظهور شخصیت های جدید 
بــا عملیــات جدید تر باشــید! اگر 
آخونــد گفت حضــرت عّباس یک 
فیلیپینی به شمر زد تعجب نکنید! 
اگر گفت: زینب رو به اشقیا گفت: 
به جای این کارها بروید حجاب زن 
و دخترتان را درست کنید شگفت 
زده نشــوید! اگــر گفت حرمله یک 
رگبــار به چادر حبیــب بن مظاهر 
بست، از خودش نمی گوید از روی 
کتاب های معتبر جّنتی روایت می 
کنــد آن هم بر اســاس دروغ های 
محســنی اژه ای و جعفری دولت 

آبادی!
کار خرید و فروش؟

دوســت بازنشســته ما تعریف می 
کرد که: رفتم اداره یکی از دوستان 
پرســید بعد از بازنشستگی چه کار 
مــی کنــی؟ پــول خوبــی از توش 

در میــآد؟ گفتــم: تــو کار مبــل و 
تلویزیونم ولی پول خوب که هیچی 
اصــًا پولی ازش درنمیــاد! گفت: 
حتمًا وقت نمیذاری وگرنه پول در 
میاد. گفتم: من شــبانه روز روی 
مبل نشسته ام و تلویزیون نگاه می 
کنم ولی هیچ پولی در نمیاد گفت: 
آهان، من فکر کردم تو کار خرید و 

فروشی!
رهبر زیرک!

مردی ایرانی با داشتن ٧ شناسنامه 
٧ تا زن گرفته و جالب است طوری 
عمل کرده بود که هیچ یک از این 
زنان از دیگر زنانش  خبر نداشــته 
باشد! والله ما وقتی به جای یکی، 
دو تا سیگار می کشیم اختر عیال 
مــان به محض ورود به اتاق بو می 
کشد و می گوید: ذلیل ُمرده باز سر 
مــن رو دور دیدی زیاد کشــیدی؟ 
بــرو در و پنجره رو باز کن بوش در 
بره! این بابا چطور توانســته سال 
هــا ٧ زن را از هــم پنهــان کنــد؟ 
این حّقشــه رهبر ایران بشــه! ولی 
برعکس مردم ما مشنگ ترین فرد 
را گذاشته اند در راس میهن مان! 
او هــر طرحی ریخت عکس اش از 
آب در آمد و هرحرفی زد ناچار شد 
بگوید غلط کردم و کارش کشــید 
بــه نرمــش قهرمانانه بــه این مرد 
زیرک ٧ زنــه می گوئیم  کاکا جان 
برو زندان نگران نباش در حکومت 
بعدی ما به تو برای رهبر شــدن، 

رای می دهیم.
استادیوم حالل!

 آخوندهــا زنــان را بــا بّچــه های 
شیرخوارشــان به اســتادیوم های 
ورزشــی، یعنــی همــان محّلی که 
ورود زنــان بــه آن ممنــوع اســت 
می برند به بهانه برگزاری مراســم  
شیرخوارگان حسینی! در حالی که 
این محل ُپر اســت از مردان مّداح 
و عــّکاس و فیلمبــردار و خبرنگار 
کــه همــه از زن و مــرد در هم می 
لولنــد، و این کار حرام نیســت! یا 
صد ها زن و مرد را با هم می ریزند 
توی ماشین های باری و می برند 
بــه کربا برای زیــارت که این هم 
حرام نیست! چون همه این کارها 
در جهــت تحمیق مــردم و ترویج 
خرافــات اســت ولــی ورود زنان و 
دختران به استادیوم برای تماشای 
مسابقات ورزشی حرام است! چرا؟ 
چــون آخوند جماعت با دختران و 
زنان مدرن و آگاه است که مشکل 
دارد و نه زن خرافاتی و عقب مانده 

فکری و ذهنی!؟

یزید و شمر؟
دوستی می گفت این آخوندها 
چرا به شــمر و یزیــد لعنت می 
کنند؟ این به قول آخوند اشقیا، 

به آن هــا مشــروعیت دادند، کار 
دادنــد و مردم به خاطــر اقدامات 
یزید و شــمر اســت که بــه آخوند 
جماعــت احتــرام مــی گذارنــد و 
تحویل شــان مــی گیرنــد و حّتی 
دست شــان را می بوسند! آخوند 
داســتان شــمر و کربــا را لفت و 
لعــاب می دهد و مردم بی ســواد 
هم بر سر و روی شان می کوبند، 
غیر از این اســت؟ تازه من هم اگر 
آن زمان بودم طرفدار یزید بودم که 
شاعر و دوستدار حیوانات بود زن و 
دختر امام حسین را هم به کنیزی 
نگرفت پس جوانمرد بود! دیگر چه 

چیزی کم داشت؟  
دانش آموختگان؟

رئیــس دانشــگاه آزاد کــرد محّله 
ســخنرانی مــی کرد کــه: در هیچ 
جــای دنیا مثــل ایــران کار دانش 
آموختگان از قبل معلوم نیســت! 
آقــازادگان کــه بــه اداره کارآموزی 
می روند و در همان جا بدون هیچ 
مشکلی جذب می شوند. آن گروه 
از دکتــر ها و مهندســانی هم که 
کســی را ندارند باز کار برای شــان  

آماده اســت و حّتی ایــن که با چه 
نوع خودرویی مسافرکشــی کنند 
و یــا بــرای  خودشــان کار کنند یا 
دیگری؛ خّطی کار کنند یا تاکسی 
اختیــار با خودشــان اســت! و 
آزادنــد که حّتی رنگ تاکســی 
را هــم به ســلیقه خودشــان 

انتخاب کنند!
فیض!

این روزها ویدئویی در فضای 
مجازی دســت به دســت می 
شــود که نشــان مــی دهد در 
یکی از روستاهای میناب شمر 
عصبانی تعزیــه به عــزاداران 
حمله ور می شود. او دستگیر 
و روانه زندان شــد. شمر باید 
عصبانــی و بــی رحــم باشــد 
وگرنه دیگر نمی توان نام اش 
را آخوند )ببخشــید شــمر!( 
گذاشــت. آخوندها کاری می 
کنند که شمر بیاید توی تلویزیون 
بگویــد من از ســپاه  پاســداران و 
طرفدار حســین هســتم منافقین 
هــل ام دادنــد و انداختنــد روی 
حسین! و اگر زنان را کتک زدم به 
این دلیل بود که خودشان خواسته 

بودند تا به فیض برسند! 
نیم کیلو ُخرما؟

ده هــا میلیون تومان دســته گل 
بر ســر گــور آن نــوگل بــاغ والیت 
مســلمان  -عســگراوالدی- 
گذاشته شد تا بدانیم در آن جهان 
هم پول حــرف اّول را می زند. اگر 
یک انســان فقیر می ُمرد، گل که 
هیــچ نیــم کیلــو خرما هــم روی 
قبرش نمی گذاشتند! این بابا زمان 
شــاه هم ثروتمند بود و دو سه بار 
بــه حضرت امــام راحــل )ج( پول 
اجاره خانه و خورد و خوراک داد و 
به قول سعدی علیه الرحمه: ز هر 
دانه برخاست هفتاد تخم! و همان 
دو قران و  ده شاهی کاری کرد که 
بــرادران مســلمان، بازرگانان بی 
رقیب ایران شــوند حاال چه زمانی  
مــدرک رو بشــود کــه جاســوس 

فان کشــور بودند خــدا می داند. 
این نامــرد حداقل نگفــت که اگر 
من ُمردم برای من ُگل نیاورید به 
جای این کار با پول اش برای بّچه 
های بی سرپرست کفش و لباس 
و یــا برای دختــر دم بخت فقیری 
جهیزیه بخرید، این جا هم نامردی 

اش را نشان داد.
حّجت االسالم؟

عزیز محمدی  منــش، معلم، ٢٠ 
ساله ّلر برای یافتن دانش  آموزانی 
کــه هرگــز آمــوزش ندیده انــد، به 
روســتاهای دورافتاده می رود و با 
خرج خودش بــه آن ها خواندن و 
نوشــتن می آموزد ! به نظر ما این 
جوانمرد، آینده این نوباوگان میهن 
را تباه می کند اگر به جای این کار 
بــه آن ها  زبان بــازی و روش گول 
زدن آخونــدی را یــاد می داد بهتر 
بود فقط با آخوند شــدن است  که 
شخص در دو سال می شود حجت 
االســام و نماینده رهبر و صاحب 

کشور!
درآمدهای نفتی؟

در همــان روزهایی کــه آمریکا به 
عربستان دستور داد تا ده میلیون 
بشکه نفت تولید کند از دوست مان 
پرسیدیم بیشترین درآمد نفتی مال 
کدام کشــور اســت؟  گفت: کانادا 
بعد هم آمریکا و استرالیا گفتیم این 
کشــورها که نفت نمی فروشــند؟ 
گفت: درست است آن ها صادرات 
نفــت ندارند ولی بیشــترین درآمد 
نفتی را دارند، چون همه دالرهای 
نفتی اختاس شده عربی و ایرانی  
یک راست می رود به جیب همین 

کشورها؟!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل –اّول 
ماه اکتبر الحرام! سال ٢٠١۹  
دربدری خون جگری!
برابر با نهم مهر ماه سال ١۳۹۸ 
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

پیام سپیده

Peyvand
Line
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با توجه به اين 
كه ياران امام 
زمان )عج( 
313تن هستند 
من نيز اقدام 
به گلچين 
كردن اشعار 
جمع آوري شده 
در همين تعداد 
كردم

11

813
 اين تحول و تعالي در تمام قالب هاي شعر فارسي از بعد از انقالب ديده مي شود و تنها 

به شعر آئيني كه مهدويت هم شاخه اي از آن است محدود نمي شود

تحول بنيادي در عرصه شعر آئيني 12 كامران شرفشاهي از جمله شاعراني است 
كه دست به خلق مجموعه اي مستقل با نام 
»سرشار از انتظار« در حوزه اشعار مهدويت 

زده است. شرفشاهي متولد ارديبهشت ماه 
سال1340 است و تا به امروز كتاب هاي 

متعددي از وي در زمينه شعر با عناويني چون 
حماسه جاويدان، آبروي آب، به پيشواز سپيده 

و... منتشر شده است.

عشق به امام موعود در اشعار حافظ شيرازي14
 ادبي�ات ديني و آئيني ش�اخه هاي مختلفي دارد كه يكي از آنها ادبياتي اس�ت كه به 

موضوع موعود و امام عصر )عج( مي پردازد
 شايد بتوان گفت فرهنگ »انتظار« و توجه به »مهدويت« اساسًا رويکردی فرهنگی به 

زندگی است که نوعی تعليم و تربيت را هم به همراه دارد

فرهنگ »انتظار« در بستر ادبيات 

نامه 1 
سالم!...

 همه پروانه هايی که دور و برت می چرخند، همه سيب های سرخ، همه 
گل های محمدی و همه ش��عرهای حافظ سالم های من هستند که از اتاق 

کوچک دلم برايت پست کرده ام.
وقتی از تو می نويس��م واژه هايم پرنده می شوند، دفترم  به رقص می آيد 

و آهسته آهسته از پلک هايم خورشيد می ريزد!
اگ��ر خودخواهی نبود برايت می نوش��تم که خداوند ت��و را برای دل من 
آفريده اس��ت. برای لحظه های آس��مانی م��ن.... اما چق��در دور؟ ... چقدر 

فاصله؟.... چقدر انتظار... انتظار... انتظار...
انگار سهم من و تو از عشق همين انتظاری است که مثل يک سيب بين 

ما تقسيم شده است....
حاال به س��يب س��رخ عش��ق فکر می کنم و به روزهايی که پش��ت در 

منتظرند.... زودتر بيا.... دلتنگ تو هستم!.... همين.

نامه 2
سالم.

 مهربان تر از تو کس��ی را س��راغ ندارم که برايش از ديوارهای خسته از 
پنجره های شعله ور و از نگاه های مضطرب گل نرگس بنويسم.

گاهی آنقدر دلتنگت مي شوم که همه رگ های تنم ني لبک می شوند و 
شوق دلنواز خاطرات تو را می نوازند.

دي��روز که پيچک ياد تو از ابيات غزلم ب��اال می رفت يک حالت روحانی 
همه وجودم را پر کرد. از اين رو با ش��بنم نگاهت وضو گرفتم و در صفوف 

پروانه ها به لبخند تو اقتدا کردم و به نماز عشق ايستادم.
 امشب هم برای سنجاقکی که اصرار داشت از تو برايش بگويم. گفتم:

او يک ترانه عاش��قانه است. يک غزل ناسروده از حافظ. يک نگاه منتظر 
به در. يک نس��يم صبحدم. يک مس��افر غريب. يک پله تا خدا. يک لبخند 
ب��ر چهره گل ياس. يک فرش��ته محاف��ظ. يک باغ بلوري��ن. يک نمره ۲۰ 
برای نمی دانم کدام کار خوب. يک بهانه برای زيس��تن... و  يک شانه برای 

گريستن.
م��را ببخش!... اينها همه تو هس��تی. ولی نه! ...نه!... اين راز س��ر به مهر 
برای هميش��ه بين ما خواهد بود که تو بهترين هديه خدا برای منی!.... باز 

هم مرا ببخش! خداحافظ!

نامه 3
س��المی ساده و صميمی به تو و خبر خوش آمدنت و به روزی که وعده 

طلوعش را همه ستاره ها می دانند.
هنوز هم چش��م های هميشه منتظرم در خيابان های سوخته آسمان به 

دنبال نشانه ای از تو می گردند.
نه پرن��ده ای آواز می خواند نه صدايی از فرش��ته ای به گوش می رس��د. 
تنهاترين صدا طنين ضربان قلب من اس��ت که با هر ضربه ای که مي نوازد 

عقربه های لعنتی را به جلو مي فرستد.
لحظه های بی تو بودن چقدر ُکند می گذرند!

امش��ب به قدر تم��ام ثانيه ه��ای له ش��ده دلتنگت هس��تم. از تو هيچ 
نم��ی خواهم فقط برای اين پرنده های بی زبان انتظ��ار کمی مهربانی بريز! 

همين!...

سطر آغاز
عبدالرحيم سعيدي راد

 خبر خوش آمدنت

 صفحه 14  
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

 افقي:
1- برق مثبت – از آثار ديدني و زيباي 
اس��تان گيالن كه در ش��هر رودسر قرار 

گرفته است
و  راهب��ر  عرفان��ي–  ش��عر  پ��در   -2
هدايت كننده– در و پنجره به وسيله آن 

باز و بسته مي شود
3- بخش مرغوب گوشت – شهر مرزي 

– طالي قالبي
4- چاش��ني ساالد – صداي افسوس – 
ماضي ش��دن – صفات و شرايط قاضي 

طبق موازين به وسيله... معين مي شود
5- بخت برگشتگي – يار مداد – حرف 

فاصله
6- نخ تابيده – علم احصاييه – ديكته

7- ش��هري در استان لرس��تان – سال 
366 روزي – سوره سي و ششم قرآن

8- كميابي – نوازش – آهنگر
9- حرص و طمع – مثل و همتا – تاج

10- جاده شمالي – اسب باركش – قدر 
و مرتبه

11- واح��د تنيس – عجل��ه – بهنجار، 
طبيعي

12- صافي يا پااليه – لحظه كوتاه – مادر 
وطن – دشنام دادن

13- چاش��ني غذا – ورزش رزمي – جمع 
شيء

14- پاندول س��اعت – داس��تان كوتاه – 
رنگارنگ، رنگ ها

15- گهگاه و به صورت پراكنده – س��نگ 
مشخص كننده عيار طال

 عمودي:
1- دير جنبيدن و بس��يار آهسته كاري را 
انج��ام دادن – يك نوع گياه يك س��اله با 
ساق و برگ بس��يار لطيف كه مي توان در 

آش از آن سود جست
2- همدم– شب اول زمستان– 
غده اي در پش��ت جناغ سينه 

كودكان
از   – ش��اهنامه  قهرم��ان   -3

گياهان طبي – گرفتگي زبان
حض��رت  دي��ن  پي��روان   -4
موس��ي)ع( – مرادف آش��غال 
– ش��هري در استان گيالن – 

مخفف گاه
5- حرف ن��دا – ماه دوم پائيز 

– ميراث
6- روزهاي عرب – در آرزوي 

فرزند – مارك كاال
7- خورشيد – جانور درختزي 
اس��تراليايي – داراي محصول 

يا ميوه

8- س��ازمان نظامي س��نتي ايران – مرد 
خداشناس – سرباز نيروي دريايي

9- دلي��ري – صن��دوق قدي��م – م��زه 
شكست!

10- گي��اه سرش��وي – دروغ نيس��ت! – 
كشوري در آسيا

11- بعد از اذان گفته مي ش��ود – مجلس 
روسيه – نفس سوزناك

12- پهلوان– رتبه كارمندي– زنده– آرزوها
13- واضح – آرماني – نحس

14- قلع��ه حس��ن صب��اح – ديگ��ر – 
جهانگرد

15- غريبه– پرنده اي دانه خوار و حشره خوار 
با منقاري كوتاه و پر و بالي رنگارنگ

 افقي:
1- باطل كردن – از آثار ديدني و باستاني 

استان سمنان
2- پيوس��ته و پشت س��ر هم – سرزمين 

– يار عذرا
3- كرم حشره – مرغ سقا – از زيراندازها

4- پ��ول ژاپ��ن – ض��د آش��تي – تپه – 
پرنده اي با سر بلوطي رنگ

5- همس��ر پيامبر اك��رم)ص( – فالني – 
رديف قالي 

6- اندازه گرمي يا س��ردي – گياهي طبي 
– خواستار

و  ص��اف   – هم وزن��ي   – پرداخ��ت   -7
پوست كنده

8- دبير – تحس��ين فرنگ��ي – كلمه اي 
براي تأكيد

9- يازده! – گياهي از تيره آالله – داراي 
آهنگ يكسان

10- قش��ر و پوس��ته – كودك بي پدر – 
چيز

11- اث��ر چرب��ي – س��كه راي��ج عه��د 
هخامنشي – پختن غذا

12- پس از برزيل بهترين تيم 18 دوره 
گذش��ته جام جهاني بوده كه تنها در دو 
دوره از اين رقابت ها حضور نداشته – رد 
پ��اي آب! – مادر – مي برن��د تا خبردار 

شوند
13- شش – وقار، كندي – رفتن با ناز

14- هواي گرفته – آرامگاه – نوشتن به 
شيوه قديمي ها

15- بازيگر خانم پوسته – شكاف دل كوه
 عمودي:

1- اثري از ويتوريو آلفيري ش��اعر نامي 
ايتاليا – محبوب

2- فرمان كش��تي – نظير – شهري در 
آذربايجان شرقي

3- اطالع – س��پهبد فرنگي – از نام هاي 
دختران

4- شيريني سنتي تبريز – دهان كجي – 
با ناز آيد – دريا

 – هيچوج��ه  ب��ه   – چرم��ي  دوال   -5
خبرگزاري كشورمان

6- جاي دو ش��اخه ب��رق – قرض – مرغ 
سعادت

7- داوري ب��ه حق – كارآموز پزش��كي – 
غذاي بسته بندي شده

8- علم نج��وم – از نيروهاي س��ه گانه – 
پرهيزكار

9- هدهد – كتاب مقدس زرتشت – سائل 
10- پش��ت س��ر – م��راد – رنگ��ي براي 

خودرو
11- دلواپس – همگام – داغ 

كردن
 – يونان��ي  ح��روف  از   -12
آواي   – اس��ارت  گردنبن��د 

درشت – زبر و خشن
13- غفلت كننده – آبشش – 

دامنه كوه
از   – زندگ��ي  گ��ذران   -14

ميوه ها – پدر
15- محل��ي در 3 كيلومتري 
شمال تخت جمشيد كه در آن 
شماري آثار برجسته از زمان 
ساسانيان بر جاي مانده است 
– كامل ترين وسيله سنجش 

نيرو و توانايي هاي خودرو
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سلطـــان.................................... 484-4000 
کوتراوکــو....................................... 594-344 
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل: خرید و فروش 
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191
ری نور: هاندای ................. 438-402-0429

الگانس لیزینگ.............................. 865-2595 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز

شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
730-3909 .................... شكور  آرش 
شهره شهریان .................... 290-2210
مسعود هاشمی . ................ 298-4567
مهدی انصاری  . ............................. 588-0609
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633
بهروزدوانی  . .................................. 677-7919
عسل جامی . .................................. 547-7866

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 
موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
پزشــکی 

آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
نغمه سروران............................  889-8765
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 
آیدا خانلرپور. ............................... 332-1117

دندان سازی  )کلینیک( 

افخم هادی. ................................. 737-6363 
رستــوران 

پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 

کلبه عموجان. ................................  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی
دنـــــــــا  ............................. 900-3633

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

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

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. 

استخدام 
Elegance Leasing :  ACCOUNTANT

  به یک نفر حسابدار، 
کامال مسلط به زبان انگلیسىی و فرانسه 

با حد اقل 2 سال سابقه کارى و 
 simply accounting تجربه کار با سیستم

فورا  نیازمندیم. 
Send CV to 

info@eleganceleasing.com 
or    fax    514-482-4900

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

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933
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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 

21۰ سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 9۰،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همكاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

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« 
144و مدیر گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

گزارش سفر از عتبات  عالیات
الس وگـــاس!

در  تصویربــرداری 
مسافرت و ثبت لحظات 
هیجان انگیز آن، بخشی 
از لذتهای ســفر بوده و 
باعث میشود که اوقات 
خوشــی را که در ســفر 
گذرانــده ایــم جاودانــه 
کنیم. با ثبت این تصاویر 
میتوانیم بخش کوچکی 
از آن زیباهایی را به خانه 
خــود آورده و دیگران را 
نیز در آن شریک نماییم.

اخیرا سفری داشتیم به 
»الس  دارالمومنیــن، 
وگاس« و پــس از ســیر 
آن  در  انفــس  و  آفــاق 
دیــار کویــری، بــا کوله 
بــاری پــر از تصویــر به 
دیــار مهاجــران بامــرام 

»مونترآل« بازگشتیم! 
اکثر کسانی که به »شهر 
گناهــان کبیره« ســفر 
میکننــد، بــرای قمــار 
و خوشــگذرانی بــه این 
دیــار میروند ولــی ما نه 

پولش را داشتیم و نه قمار بلد 
بودیــم! بنابرایــن هدفمان از 
این مسافرت هم سیاحت بود 
و هم تهیه یک گزارش ســفر 
برای هموطنــان، که پس از 
این راحت تر به این سرزمین 
بیابانــی ســفر کنند! قبــل از 
هــر چیــز، الس وگاس جای 
بچه ها نیســت و مخصوص 

بزرگترهاست! 
سعی کردیم که این بار سبکتر 
ســفر نمــوده و دوربین های 
سنگین را با خودمان نبریم. 

وســــایل تصویربــرداری ما 
عبارت بود از: 

یــک دوربیــن ســونی آر ایکس ۹ 
بــرای ثبــت ویدئو و عکــس، یک 
دوربین GoPro و نیز یک دوربین  
برای تصویربرداری   DashCam

در زمان رانندگی. 
همچنیــن دو تلفــن همــراه هم 

داشــتیم کــه در موقعیتهایــی که 
نتوانیم از هیچکدام از این دوربینها 
اســتفاده کنیم، به کارمان بیایند. 
قبــل از ســفر مطلــع شــدیم کــه 
اســتفاده از دوربین پهپاد در اکثر 
جاهای مورد بازدید ما ممنوع بوده 

و در سایر جاهای دیگر نیز به چند 
مجوز دولتی نیاز دارد. 

به همین دلیل، تصمیم 
گرفتیم که قید پهپاد را 
بزنیم و بــرای خودمان 
در کشور بیگانه دردسر 

درست نکنیم.
وقتی که بــا هواپیما به 
وگاس  الس  فــرودگاه 
در ایالت نوادا رســیدیم 
شب بود و پس از صرف 
شام سبکی، در هتل به 
اســتراحت پرداختیــم. 
ســاعت ۴ صبــح برپــا 
زدیــم بــرای رفتــن به 
 Grand معــروف  دره 

 .Canyon
گرند کنیون

وقتمــان  آنکــه  بــرای 
تلــف نشــود و هوش و 
حواســمان را فقــط بر 
تصویربــرداری  روی 
متمرکز کنیــم، با توری 
کــه از قبــل رزرو کرده 
 Grand بــه  بودیــم، 

Canyon رفتیم. 
اســت  ذکــر  بــه  الزم 
 Grand Canyon محوطه
بسیار وســیع بوده و چندین 
منطقه توریستی برای بازدید 
دارد. ایــن دره عمیــق در اثر 
رد شدن رود کلرادو و در طی 
میلیونها ســال تشکیل شده 

است. 
 Grand Canyon ضمنــا 
در ایالــت آریزونــا قــرار دارد. 
پــس از ۴ ســاعت بــه پــارک 
 Grand Canyon ملــی 
رسیدیم. به سرعت مشغول 
تصویربرداری شــده و ســعی 
کردیــم که هیچ منظره ای از 
دستمان در نرود! هوا بسیار 
گرم و طاقت فرسا بود و خورشید 
بــا تمــام وجــود میدرخشــید. با 
ایــن وجود آنقدر دیدنــی و زیبایی 
طبیعی وجود داشــت که انســان 
حیران میمانــد. بعضی ها را فقط 
تماشا کردیم و اصا در دوبین جا 

نمیشدند! 
دو  از  متوالــی  روز  دو  در  مــا 
 Grand جبهه جنوبــی و غربــی
Canyon بازدیــد نمودیــم، ولی 
آنقدر باقی ماند که باید چند ســفر 
دیگر هم به آنجا برویم تا بقیه را به 

ثبت برسانیم. 
 Grand Canyon جبهه غربــی
تحــت اختیار سرخپوســتان بوده 
و جاذبه های توریســتی بیشتری 

دارد. 
مثــا میتــوان از یــک روســتای 
سرخپوست نشین، چادرها، منازل 
و حتی برخی رقصها و موسیقیهای 
فولکلوریــک آنان نیز آشــنا شــد و 

تصویر تصویربرداری کرد.
با توجه به بیابانــی بودن منطقه، 
باید توجه داشت که احتمال ورود 
ماسه و ذرات غبار به داخل دوربین 
بســیار زیاد بوده و حتی المقدور از 
تعویض لنز دوربیــن در فضای باز 

خودداری فرمایید. 
الس وگاس

هــم  وگاس  الس  شــهر  خــود 
دیدنــی های بســیار زیــادی برای 

بازدیدکنندگان دارد: 
هتل های زیبا و فریبنده، زیباترین 
شاهکارهای معماری جهان )مثل 
اهرام مصر، برج ایفل، کوچه های 

پــر از آب ونیــز و ...( همه در یک 
جــا، نمایــش فــواره هــای نورانی 
در شــب و رقص آب با موســیقی، 
بزرگتریــن چرخ و فلــک امریکای 
شمالی، برجهای بلندمرتبه، چشم 
اندازهای بی نظیر و بسیاری دیگر.
یکــی دیگر از جاهــای دیدنی الس 
ای  سرپوشــیده  خیابــان  وگاس، 
در  کــه   Fremont بنــام  اســت 
مرکزشهر قرار گرفته است. هتلهای 
قدیمی و بافت سنتی آن هنوز تغییر 
نکرده و به ســبک دهه های ۵٠ یا 

۶٠ میادی است. 
روایت اســت که اولیــن قمارخانه 
های الس وگاس از اینجا شروع به 
فعالیت کرده و بعدها، کازینوهای 
جدید و بســیار مدرنی در بخشــی 
دیگــری از شــهر که »اســتریپ« 
نامیده میشــود، ســاخته شــد. با 
استفاده از »زیپ الین« میتوان بر 
فــراز این خیابان پــرواز کرد و از آن 

باال لذت برد.
این شــهر افســانه ای هــم در روز 
زیباســت و هــم در شــب مثــل 
نگینهــای یــک انگشــتری فاخــر 
میدرخشد. بنابراین خیلی از بناها 
را میتــوان هــم در شــب و هم در 
روز بازدیــد کرد و لــذت برد. یکی 
از بهتریــن امــور خیــر و حال در 

الس وگاس، »طــواف شــبانه« با 
هلیکوپتر به دور این شــهر نورانی 
میباشد که انجام این فریضه به هر 

کافری توصیه میگردد!
بــا توجه به کویری بودن منطقه و 
دمای باالی ۴۵ درجه سانتیگراد، 
حتما بــا کرم ضد آفتــاب، عینک 
آفتابی، لباس آستین بلند و کاه 
حصیری از پوست خود محافظت 

کنید. 
همچنین، همیشه مقادیر فراوانی 
آب و نوشــیدنی هــای حــال در 
دسترس داشته باشید که احتمال 
گرما زدگی مخصوصا برای ماها که 
سالهاست با اسکیموها همنشین 

شده ایم، بسیار باالست!
تصویربرداری در داخل البی همه 
هتلهــا آزاد بوده و تقریبا میتوان از 
هر فضایی عکس و ویدئو تهیه کرد. 
برعکس، تصویربرداری از نمایشات 
هنری و شوهای هنرمندان ممنوع 

میباشد. 
یکی از جاهایی کــه حداقل ارزش 
یکبــار بازدیــد را دارد، آکواریومی 
اســت کــه بخشــی از آن بصورت 
یــک تونــل شیشــه ای میباشــد. 
بازدیدکننــدگان از داخل این تونل 
زیبا رد شده و به تماشای موجودات 
دریایــی و بخصوص کوســه های 

عظیم الجثه میپردازند. 
گــزارش تصویری این ســفر به یاد 
ماندنی بزودی در گروه فیســبوکی 
»همــه چیز در مــورد مونترآل« و 
کانالهای »استودیو فوتوبوک« در 
فضای مجازی منتشر خواهد شد.

همه ژتون هایتان 
»جک پات«!
•
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انجمن دوستداران زرتشت 
برگزار مى كند 

Métro: Côte-Vertu Bus: 470
  Fairview Bus 206 Sources blvd

موزیک زنده و دى جى 

همراه با شام  ( جوجه کباب ، کوبیده ، سوپ وساالد) 

زمان : شنبھ  ٥ اکتبر  ساعت ۱۸:۳۰

ورودیھ  :   ۳٥ دالر 

514 325 3012

کودکان زیر 7 سال 25 دالر 

تلفن آگاھی: 

فروتن 

فروش بلیت: تپش دیجیتال 
514-223-3336

4694-Sources Blvd
Dollard Des Ormeaux
  H8Y 3C4

Panera سالن
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ماحظــات  مجموعــه  بنابرایــن 
کوتاه مدت و درازمدت باعث می شود 
تا مستقل از شــخص ترامپ، برآیند 
نظرات در هیئت سیاســی آمریکا به 
نفع خویشــتنداری متمایل شــده و 
تــا جایی که ممکن اســت از برخورد 
نظامی بــا ایران و اساســًا بــاز کردن 
جبهــه جدید درگیــری در خاورمیانه 
اجتناب ورزد. البته این پرهیز حالت 
مشــروط دارد، اگر اقدامات تهاجمی 
جمهوری اسامی و شبکه نیروهای 
همسو از آستانه تحمل دولت آمریکا 
خــارج شــود، آنــگاه ممکــن اســت 

برخورد نظامی گریزناپذیر شود.
از حملــه  بعــد  نظــر می رســد  بــه 
موشکی-پهپادی به تأسیسات نفتی 
عربســتان و کاهش بخــش مهمی از 
تولید نفت و گاز این کشــور به نوعی 
چوب خط جمهوری اســامی از دید 
تصمیم گیــران واشــینگتن پر شــده 

باشد. 
در حــال حاضر گروه هــا و افرادی در 
حــزب جمهوری خــواه ماننــد جان 
بولتــون و ســناتور لیندســی گراهام 

اســتدالل می کنند که امتناع ترامپ 
از برخورد نظامی مشــوق جمهوری 
اســامی ایــران به رویکــرد تهاجمی 
شده اســت. حتی برخی از منتقدان 
ترامــپ در جمــع حــزب دمکــرات 
نیــز معتقــد هســتند کــه سیاســت 
تحریم های کمرشکن در تغییر رفتار 
جمهوری اسامی شکست خورده و 
او برای خروج از این بن بست یا باید با 
دیپلماسی و تعدیل خواسته هایش به 
میز مذاکره برگردد و یا برخورد نظامی 

انجام دهد.
البته رصــد کردن تحــرکات مقامات 
جمهوری اسامی نیز نشان می دهد 
که آنها متوجه این واقعیت هستند و 
در فضای پعد از حمله به تأسیســات 
و  آرامکــو درصــدد مهــار تنش هــا 
جلوگیــری از خــروج آن بــه ســطح 
کنترل نشــده هســتند. اظهــار نظر 
الحوثی رئیس کمیتــه عالی انقاب 
یمن در این خصوص روشــنگر است 
که پیشنهاد توقف مشروط عملیات 
علیه عربســتان سعودی در خاک آن 
کشور را طرح کرده و پیشنهاد صلح 

و مذاکــره داده اســت. در عین حال 
عبدالملــک بدرالدین حوثــی، رهبر 
انصاراللــه یمن، ســیگنال متضادی 
مخابــره کــرده و تهدید کرده اســت 
که اگر حمات عربســتان ســعودی 
متوقــف نشــود، حمــات یمــن به 
عربستان شدیدتر و مرگ بارتر خواهد 

بود.
وجود متغیرهای متفاوت گمانه زنی 
پیرامون آینده را دشــوار می سازد اما 
همانطــور که امکان وقــوع درگیری 
نظامی وجــود دارد، این احتمال هم 
قوت پیدا کرده که نزدیک شــدن دو 
طرف به آســتانه رویارویی نظامی به 
دلیل افزایش هزینه برخورد تهاجمی از 
سوی جمهوری اسامی و متحدانش 
از سطوح قابل تحمل، شتاب بخش 
مذاکــرات و توافــق احتمالــی جدید 
شود. به نظر می رسد حمات کنونی 
بــا فرض اطمینــان از عــدم واکنش 
نظامی آمریکا هدف گذاری شده اند.    
radiofarda

ورشکستگی توماس کوک؛ غول خدمات ایران و آمریکا »در آستانه جنگ« ...   << ادامه از صفحه: 17
مسافرتی در بریتانیا بعد از ۱۷8 سال

با شکســت مذاکرات برای نجات شرکت خدمات 
مسافرتی 'توماس کوک ' بریتانیا، این شرکت بعد 

از ١٧۸ سال فعالیت رسما ورشکسته شد.
بحــران مالــی تومــاس کــوک، باعث ســرگردانی 
بسیاری از مسافران بریتانیایی شده است؛ حدود 
١۵٠هزار مســافر بایــد به کشورشــان بازگردانده 
شوند. بازگرداندن چنین جمعیتی با این تعداد، در 

زمان صلح بی سابقه بوده است.
در یک مورد گزارش شده بود تعدادی از مسافران 
در هتلــی در تونس اقامت داشــتند که از توماس 
کــوک طلب دارد؛ به آنها گفته شــده بود تا زمانی 
که این بدهی تسویه نشود آنها حق خروج از هتل 

ساحلی را ندارند.
بعضــی مســافران این هتل گفته  بودنــد به دلیل 
"آینده نامشخص" این شرکت مسافرتی، از خروج 
مســافران جلوگیری می شــود و برای خروج، باید 

آنها پول بیشتری بپردازند.
شــرکت توماس کــوک از دولــت بریتانیا تقاضای 
کمک ٢۵٠ میلیــون پوندی بــرای ادامه فعالیت 

کرده بود که این درخواست رد شد.
شــرکت توماس کوک در شهرهای مختلف دفاتر 
فروش بسیاری داشت که از اواخر اسفند ماه سال 
پیش برای کاهش هزینه ها اقدام به بستن بعضی از 

ایــن دفاتر کرد؛ اما در زمان 
فعالیت حدود ۵٠٠ شــعبه 

فعال داشت.
تومــاس کــوک، کــه یکــی 
بزرگتریــن شــرکت های  از 
خدمات مســافرتی در دنیا 
کــه در ســال ١۸۴١  بــود 
میــادی بــا نــام تجــاری 
"تومــاس کوک و پســران" 
تاسیس شد؛ فروش ساالنه 
ایــن شــرکت تــا پیــش از 
ورشکســتگی به ۹ میلیارد 

پوند می رسید.
فعالیــت این شــرکت کــه ۹۴ هواپیمــا در اختیار 
داشــت، با سفرهای یک روزه شروع شد و با گذر 

زمان خدمات آن گسترش یافت.
توماس کوک برای کاهش هزینه ها از اواخر اسفند 
ماه سال پیش اقدام به بستن بعضی از دفاتر خود 

کرد
مشکات مالی توماس کوک که به دلیل زیان های 
انباشته از پارسال تشدید شد، ریشه های مختلفی 

داشته است.
دالیل سقوط

تابســتان ســال پیش )٢٠١۸ میــادی( بریتانیا 
گرمای کم ســابقه ای را تجربه کــرد که این موج 
گرما به کاهش ســفر شهروندان این کشور منجر 

شد و تعداد خریدها هم کاهش یافت.
از ســوی دیگــر، بی ثباتــی سیاســی در بعضــی 
کشورهای مقصد، نظیر ترکیه در سال پیش هم 
عاملی شد تا از تعداد سفر مشتریانی که قصد سفر 

به چنین کشورهایی را داشتند کاسته شود.
به همه اینها باید احتیاط در خرج پول های "غیر 
ضروری" توسط شهروندان بریتانیایی در شرایطی 
که خروج "بی توافق" بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از 

احتمال های قویست، را هم باید اضافه کرد.
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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: 
69,500.00  (+ 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 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

)

عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از  

<<  تـور اروپا 
• جزایر کارائیب 

• دبی  

$1070
تور کوبا از 

$750




