
Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

روحانی:
 اگر تحریم ها پایان 

نیابد، تــوافقی 
در کار نخواهد 

بـود!

..............  7   ...............

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202 
Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ninousgivargiznia@hotmail.com

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594
Res.:     (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

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

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

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز

$ EXCHANGE 
Sharif

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

_____________________
Firouz Hemmatiyan 
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515  Lasalle  boul. 
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc.  H8R 2M9
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

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

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

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Direct Line: 514.903-2021 #27 
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

•  NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
• West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 
سال21 شماره 1208

26  فروردین 1394 

سیاسی:
شهباز
5 >> 

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

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

تابستان و تعطیالت فرزندان یکی از  دغدغه های همیشگی والدین است. 

چالش اقتصادی دولت روحانی  در سال 139۴ چیست؟

تنها 26 درصد از مهاجرین خواستار شهروندی کانادا هستند!

1208

امــالک 
امیرسام:

36 >>

                         www.yektatranslation.ca                   info@yektatranslation.ca

به مدیریت

 آرزو تحویلداری یكتا

4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

514 439 8501  

ATWATER

Membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues 
et interprètes agréés du Québec

صفحه 34

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
minoo.eslami
   @century21.ca 
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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 

روبروی
بل سنتر 

3
Tower  2 

currently on sale

داریوش درمونتریال داریوش درمونتریال داریوش درمونتریال
New York  P E R S I A N                                          PA R A D E

چرا تفاهم لوزان پول ملی 
ایران را تقویت نکرد؟

10

5

17

10

18

8

۴۰۰ پناهجوی دیگر در 
آب های مدیترانه غرق شدند

6

سفر 52 هزار کانادایی برای 
معالجه به خارج از کشور

10

کانادا باید برای ورود پناهندگان 
تغییرات جوی آماده شود

احساس تهدید در برابر 
»در حاشیه« 

13 419
تغییرات جدید در مبلغ بیمه  

وام مسکن

جشن اول ماه مه 
مونترال - کانادا 

طالق در 
کاناداو در 
ایران:

29

20
15

آن که فـریب می دهد 
و آن که فریب می خورد...  

7

 ص: 24 و 36

روزهای پایانی هفته گذشــته و 
آغاز هفته جاری پــر از واکنش 
تفاهم  "بیانیه"  به  گوناگون  های 
حکومت  بین  ای  هسته  سیاسی 
آخوندی و 1+5 بود و دراین میان 

صحنه های نازیبایی از 

رقص و پایکوبی و ابراز شادمانی به 
نمایش گذاشته شد، که بی تناسب 
با مضمــون و محتوای این توافق 

خفت بار - و البته ناگزیر - بود...

چرا 
پروازهای 
داخلی 

در کانادا 
اینقدر گران 

هستند؟

9

کلینیک مدیکال آلفامدیک

دکتررضایی 
1253 Guy (514) 933- 8383 
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www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

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 February 3rd till March 31st 2015 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 notice. *Offers apply to new, 
in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees 
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included.

COROLLA CE 2015
17 515$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 LE AWD 2015 
28 120 $

+ TAXESSTARTING AT

COMPLETELY
REDESIGNED

COMPLETELY
REDESIGNED

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0%6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc  H2G 2P8 
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

 قبــل از 
هر گونه سفر 

با مــا متاس 
بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• تورهای استثنایی به سراسر جهان 

• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
• متخصص CARGO در سراسر جهان 

• حج عمره و پکیج های مکه
• سرویس ویزا: دوبی و عربستان سعودی 

• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, 
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com  |QC licensee________________________________________

• Special deals on air tickets 
   to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world 
• Travel Insurance.

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

____________
Concordia University
J.A. De Seve Cinema

1400 de Maisonneuve West
McConnel Building Local LB-125

Metro: Guy-Concordia_________________________

________________
   Sat. May 23rd,  2 - 5 pm     
• How to attain a state of Calmness and Security
   Saturday May 23rd, 6 - 9 pm   
• Role of Sexuality in Personality  

کنفرانس های دکتر فرهنگ   هالکویی
||||||||||||||||||||| شنبـه 23 می  |||||||||||||||||||||

______________________

• شنبه  23 می:  2 تا 5  عصر       
    چگونه می توان به 

     امنیت و آرامش رسید
• شنبه  23 می:  6  تا  9  شب    

     نقش رابطٔه جنسی  در شخصّیت
___________________________________

Tickets can be purchased 
at the door and Tapesh Digital 
Tel.: 514-223-3336
Info: 310 926 5026 
         214 402 5133
note2doctor@gmail.com
www.drholakouee.com 

بلیت برای هر جلسه: ۴0 دالر
________

تهیه بلیت  در محل برنامه و یا تپش دیجیتال

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

مونتـرآل
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 

در صورت متایل به سرمایه گذاری در امور مسکن، 
بهاره بهاریـانخرید و فروش، اجاره در بهترین مناطق تورنتو با ما متاس بگیرید

BAHAREH BAHARIAN
BROKER

مشــاور ارشد امالک
RE/MAX ULTIMATE REALTY INC,

1739 Bayview Ave
Toronto ON  M4G 3C1 

bbaharian@remaxultimate.com
Tel.:(416) 509-2773
office:(416) 487-5131

فـرزاد زاهدی
FARzAD zAHEDI

Luxury Custom Home 
Consulting in Toronto 

Direct: 647-801-8193
Email: farzad_zahedi@yahoo.com

قابل توجه هموطنان گرامی 
در صورت متایل به امور ساخت و ساز 

تیم ما به شمـــا کمک می کند: 
1( زمین مناسب را در بهترین مکان تورنتو خریداری نمایید. 

2( وام مورد نیاز را با بهترین نرخ بانکی دریافت نمایید. 
3( نقشه و کلیه مجوزات الزم را از شهرداری دریافت نمایید. 

4( در بهترین شرایط وام مورد نیاز ساخت و سازتان را دریافت نمایید.
5( مبلغ قابل توجهی را در ساخت و ساز صرفه جویی نمایید. 

6( خانه لوکس خود را با باالترین قیمت بفروش برسانید.

قابل توجه عالقمندان به سرمایه گذاری 
درامور مسکن و ساخت و ساز خانه های لوکس درتورونتو

1 2 3 4 5 6 7
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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   

        در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
             و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. du Traversier 
Pincourt   QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
www.ileperrottoyota.com

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

 Ile Perrot Logo_Layout 1  12-02-27  2:51 PM  Page 1

ـــــــــــ
اخذ وام بانكى 
با بهترین نرخ براى 

اتومبیل هاى دست دوم 
از بانک هاى معتبر کانادا

ـــــــــــ
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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

}<< ادامه در صفحه: 33{

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

www.masoudnasr.com

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

Email : info@masoudnasr.com

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

ایران...

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.

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-366-514   و   514-247-1732

آن که فریب می دهد و
آن که فریب می خورد...

ماکیاولی  نیکولــو  فروردین:   19
)ماکیــاول( یکی از مهــم ترین 
اندیشمندان سیاسی قرن شانزدهم 
میالدی ایتالیا اســت که رســاله 
مشهور "امیر" یا "شهریار" او حدود 
پنج قرن است کتاب بالینی بسیاری 
از خودکامگان - از ناپلئون گرفته 
تا استالین - بوده و حتی بسیاری 
از زمامــداران و سیاســتمداران 
کشــورهای دموکراتیک نیز برای 
دستیابی به اهداف سیاسی خود به 
این کتاب رجوع کرده و می کنند. 
در این کتاب، ماکیاول در شــرح 
چگونگی رابطه فــرد خودکامه با 
اتباع و شهروندان )نقل به مضمون( 
می گوید تا زمانی که فریب خوار 
وجود داشته باشد، فریبکار نیز 

وجود خواهد داشت. 
ازاین بیان دو برداشــت می توان 

کرد: 
خنســت این که خودکامه باید 
جلوی رشد آگاهی که مانع فریب 
خوردن می شود را بگیرد - و این 
کاری است که همه خودکامگان با 

حداکثر توان خود می کنند - 
و دو دیگر، این که مردم برای این 
که از شر فریبکاران رهایی یابند و 
طعم آزادی را بچشند، چاره ای جز 
این ندارند که به میزان آگاهی های 

خود بیفزایند.

روزهای پایانی هفته گذشته و آغاز 
هفته جاری پــر از واکنش های 
گوناگون به "بیانیه" تفاهم سیاسی 
هسته ای بین حکومت آخوندی و 
1+5 بود و دراین میان صحنه های 
نازیبایی از رقص و پایکوبی و ابراز 
شادمانی به نمایش گذاشته شد، 
که بی تناسب با مضمون و محتوای 
این توافق خفت بار - و البته ناگزیر 

- بود.
تارنمــای "رادیو 
زمانــه" درتاریخ 
فروردیــن   19
گزارشی با عنوان 
»مــردم و توافق 

هسته ای، گزارش میدانی« منتشر 
نمود. 

در مقدمه این گزارش آمده است: 
»حســن روحانــی "هدایت های 
مقام معظم رهبری" را در پرونده 
هسته ای "نعمتی بزرگ" خوانده 
است. سردار فیروزآبادی به آیت الله 
خامنه ای "تبریک هسته ای" گفته 
است. طرفداران دوآتشه رهبری و 
حامیان محمــود احمدی نژاد که 
درمقابل تاراج ثروت های عمومی 
کشور سکوت کرده و دراین تاراج 
نقش و منفعت داشــته اند، حاال 
به یاد قانون اساسی افتاده اند و از 

منافع ملی ایران می گویند«. 

گزارشگر سپس درپی طرح چند 
پرسش نشان دهنده ناآگاهی و بی 
اطالعی مردم ایران از کم و کیف 
مسئله هســته ای می پرسد: »آیا 
توافق هسته ای بین حکومت ایران 
و قدرت های جهانی یک پیروزی 

برای مردم ایران است؟«.
برای دریافت پاســخ این پرسش، 
گزارشگر به میان مردم می رود و 
به عنوان "ایستگاه اول" دانشگاه را 
برمی گزیند: »جدل بین موافقان و 
مخالفان دولت درمیان دانشجویان 
گرم اســت. هیجان و 
غالب  منطق  احساس، 
براین بحث ها اســت. 
اکثر دانشجویان از توافق 
ای  پرونده هســته  در 

خوشحال هستند«.
گزارشگر سپس به گفتگو با یک 
دانشــجو می پردازد. چند و چون 
این گفتگــو عالوه برایــن که به 
عنوان مشــت نمونه خروار عیار 
پایین آگاهــی مردم ایران درمورد 
موضوعی به اهمیت مسئله هسته 
ای را بازگــو می کند، گویای این 
واقعیت بســیار تلخ نیز هست که 
درهمه  اگرچه  آخوندی  حکومت 
زمینه های کشــورداری ناکارآمد 
و ناتوان بــوده، اما در عرصه ناآگاه 
نگهداشــتن مــردم - وبدتر از آن 
آگاهی گریزی آنان - توفیق زیادی 
داشته است. گفتگوی گزارشگر با 

تفاهم خفت بار و 
ناگزیر سیاسی هسته 

ای بین حکومت 
آخوندی و 5+1 

______________
Alireza zavareh
Certified Real Estate Broker
Cell: 514-712-2615
Office: 514-683-8686 
alireza.zavareh@ramier.ca  

مشاور رمسی 
درامور خرید و فروش مسکن  

علیرضا زواره

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

می گردد،( 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 خود را ترجیحا 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 

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش معاصر(
www.aliasgharmassoumi.net

اسالمی...  جمهوری 
با این افق سیاه و آوار ِشکست،

تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:

ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

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

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT 
EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE

FLS PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS
ET BÂTISSEZ UN RÉSEAU

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

 ◊ Programme offert à temps complet ou à temps partiel

 ◊ Cours offerts le jour et le soir

 ◊ Cours d’été

 ◊ Cours ouverts aux étudiants libres

 ◊ Formation donnée à Montréal (campus central et de l’Ouest-de-l’Île)

RENSEIGNEMENTS
514 987-3980 | langues@uqam.ca

langues.uqam.ca/fls

DATES LIMITES D’ADMISSION
Trimestre d’automne : 1er mai
Trimestre d’hiver : 1er novembre

چرا تفاهم لوزان پول ملی 
ایران را تقویت نکرد؟

فعاالن بازار ارز و حتی شماری از 
تحلیگران اقتصادی انتظار داشتند 
بعد از تفاهم لوزان قیمت دالر در 
ایران به شکل محسوسی کاهش 
یابد.  فریــدون خاوند اقتصاددان 
رد خصوص این که چرا این اتفاق 
نیفتــاد و ثبات در بــازار ارز کم و 
بیش ادامه یافــت، در زیر دیدگاه 

های خود را با شما درمیان 
می گذارد: 

- چرا تفاهم لوزان پول ملی 
ایران را تقویت نکرد؟ 

- کم نبودند کسانی که 
نوسان های آتی بازار ارز  

به فرجام گفت وگو های مربوط به 
پرونده هســته ای ایران در لوزان 
را گــره می زدند. البتــه در اولین 
روز کاری بعــد از امضای تفاهم 
هســته ای، نوســان هایی در نرخ 
دالر پیدا شد، ولی طولی نکشید 
که قیمت اسکناس سبز آمریکا به 
باالی ســه هزار و دویست تومان 

بازگشت.
در وضعیــت فعلی بــا اطمینان 
می شود گفت که اگر کار به بن بست 
کامل می رسید و هیات های درگیر 
گفت وگو هــای لوزان با دســت 
خالی به پایتخت های خودشــان 
برمی گشــتند، نرخ دالر در بازار 
ارز ایران به شــدت اوج می گرفت. 
ولی پرســش این اســت که چرا 
بعد از تفاهم هسته ای، عکس این 
حرکت اتفاق نیفتاد، و با توجه به 
چشم انداز رفع تحریم ها، قیمت ارز 
فرو نریخت،؛ مشابه آن چیزی که 
بعد از قبول قطعنامه 598 شورای 
امنیت از ســوی ایــران در پایان 

جنگ با عراق اتفاق افتاد؟
با مطالعــه رســانه های تهران و 
شــنیدن و خوانــدن حرف های 
صاحبنظران در خود ایران به این 
نتیجه می رسیم که یکی از عوامل 
بسیار مهم عدم کاهش چشمگیر 
بهای ارز، نهایی نبودن تفاهم لوزان 

است. 
ایــن تفاهم فعال در یــک بیانیه 
پیاده شــده که تازه روایت ایرانی 
و آمریکایی آن یکی نیست و باید 
حدود سه ماه دیگر تبدیل  به یک 

متن واحد حقوقی نهایی بشود.
در این شــرایط بازیگران بازار ارز 
به احتمال زیاد تصمیم گرفته اند 
منتظر پایان کار بمانند و عجوالنه 

تصمیم نگیرند.
- به جز نهایی نبودن بیانیه لوزان، 
چه عوامل دیگری به حفظ آرامش 

در بازار ارز تهران کمک کردند؟
عامل دیگــری که احتماال در این 
داشــته،  نقش  ثبات 
این اســت کــه طی 
از  پیــش  هفته هــای 
تفاهم لوزان، با توجه به 
فضای مثبــت حاکم بر 
گفت وگوهای ایران و پنج به عالوه 
یک، قیمت دالر در بازار ارز تهران 
مقداری پایین آمده بود و در واقع 
معامله گران ارز قبال این تفاهم را تا 
اندازه ای در معامالت منظور کرده 

بودند. 
از طرف دیگر اگر قرار باشــد 
روابط ایران با غرب بهتر بشود، 
نیاز به وارد کردن تجهیزات و 
وسایل تولید، بعد از چند سال 
ارز را  سخت تحریم، تقاضای 

باال خواهد برد.
و سر انجام این که به نظر می رسد 
مسئوالن ارشد اقتصادی ایران 
چندان هوادار کاهش نرخ ارز 

نیستند.
- ولی مقام هــای بانک مرکزی 
را  ارز  نرخ  کاهش  جلوی  گفته اند 

خنواهند گرفت.
به رغم این گفته، به نظر می رسد 
که سکانداران اصلی اقتصاد ایران 
مایلند بازار ارز نه گرفتار تب دالر 
بشود و نه از شوک ناشی از سقوط 

شدید قیمت دالر آسیب ببیند.
وضعیت مطلوب، از نظر آنها، حفظ 
ثبات بازار ارز است. سقوط قیمت 
ارز همین مقدار صادرات غیرنفتی 

را هم با مشکل روبرو می کند.
البته اگر تفاهم لوزان جنبه نهایی 
بــه خــودش بگیــرد و راه برای 
برگشــت دارایی های ارزی ایران 
و صدور نفت بیشتر هموار بشود، 
تالش دولت بــرای جلوگیری از 
کاهش قیمت ارز سخت تر خواهد 

شد.     )منبع: رادیوفردا( 

»نهایی 
نبودن تفاهم 

لوزان!« 



7 7PAIVAND: Vol. 21  no.1208  Apr. 15, 2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1208 26  فروردین 1394 

روحانی: اگر 
حتریم ها پایان 

نیابد توافقی در کار 
خنواهد بود!

حســن روحانی، رئیس  جمهوری ایران، در 
ارتبــاط با توافق احتمالی نهایی هســته ای، 
خطاب به طرف مقابل ایران در مذاکرات اتمی 
گفت: »دنیا و 1+5، مجلس سنا و نمایندگان، 
رئیس جمهور و دولت آمریکا همه بدانند در 
این توافق اگر تحریم ها پایان نیابد، توافقی در 

کار نخواهد بود.«
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای روحانی 
که روز چهارشنبه، 26 فروردین، در سفر خود 
به گیالن سخن می گفت تأکید کرد: »پایان 
این مذاکرات و زمان امضای توافق باید زمان 
اعالم پایان و لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت 

بزرگ ایران باشد.«
وی افــزود: »شــما خودتــان می دانید تمام 
شرکت های اروپایی و حتی آمریکایی، شرق و 
غرب و دولت های شرق و غرب در انتظار توافق 
نهایی هستند، چون این توافق به نفع جهان و 

همه ملت ها خواهد بود.«
ایران و کشورهای طرف مذاکره در گروه 5+1 
روز 13 فروردین به تفاهمی دست یافتند که 

چهارچوب توافق نهایی را مشخص می کند.
قرار اســت طرف ها تا پایان ماه ژوئن )دو ماه 
و نیم دیگر( به توافق جامع و نهایی دســت 
پیــدا کنند کــه از یک ســو تضمین کننده 

      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 

بوی 
گنُدم  

بــوی گندم 
مال من  هر 
چی که دارم 

مال تو 
یــه وجــب 

خاک مال من  هرچی میکارم مال تو 
اهل طاعونی این قبیله مشرقیم 

تویی این مسافر شیشه ای شهر فرنگ 
پوستم از جنس شبه 

پوست تو از مخمل سرخ 
رختم از تاوله 

تن پوش تو از پوست پلنگ 
بوی گندم مال من  هر چی که دارم مال تو 

یه وجب خاک مال من  هرچی میکارم مال تو 
تو به فکر جنگل آهن وآسمون خراش 
من به فکر یه اتاق اندازه تو واسه خواب 

تن من خاک منه، ساقۀ گندم تن تو 
تن ما تشنه ترین 

تشنهء یک قطره آب 
بوی گندم مال من  هر چی که دارم مال تو 

یه وجب خاک مال من  هرچی میکارم مال تو 
شهر تو شهر فرنگ 

آدماش ترمه قبا 
شهر من شهر دعا 
همه گنبداش طال 

تن تو مثل تبر 
تن من ریشهء سخت 
تپش عکس یه قلب 
مونده اما رو درخت 

بوی گندم مال من  هر چی که دارم مال تو 
یه وجب خاک مال من  هرچی میکارم مال تو 

نباید مرثیه گو باشم    واسه خاک تنم 
تو آخه مسافری    خون رگ اینجا منم 

تن من دوست نداره    زخمی دست تو بشه 
حاال با هر کی که هست 

هرکی که نیست    داد میزنم 
بوی گندم مال من  هر چی که دارم مال من 

یه وجب خاک مال من  هرچی میکارم مال من
شهیار قنبری

}<< ادامه در صفحه: 24{

شعـرو ترانه...

فتو شاپ

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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

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 

•   حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب

M
A

H
ZA

RMAHZAR

M
A

H
ZA

R

mahzar.ca

امورکنسولی 
حقوقی ومهاجرتی 

- وکالتنامه 
- پذيرش دانشگاه 

- دعوتنامه 
Express Entry-

- ازدواج و طالق 
- شناسنامه نوزاد 

- مهاجرت خويشاوندی 
- ويزای توريستی 

دکتر رضا پارسانژاد 
info@mahzar.ca

4055 Sainte-Catherine W, # 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8

514 979 4551

•  متخصص مالیات با 20 سال سابقه 
       برای افراد و شرکت ها 
•  مشاوره و اظهارنامه مالی 

•  تلفن با وقت قبلی 

خدمات امور مالیاتی لوئی 

_____________________
Tel.: 514-652-7623

Accounting Louie 
Tax specialist with 20 years of experience 
    for individuals and companies 
financial statements 
by appointment: 

۴۰۰ پناهجوی 
دیگر در آب های 

مدیترانه غرق 
شدند

26 فروردین- یــک قایق حامل 
پناهجویان که از لیبی به ســمت 
اروپا می آمد در آب های مدیترانه 
دچار ســانحه شد و 400 پناهجو 
غرق شــدند. گارد ساحلی ایتالیا 

توانست 144 نفر را نجات داد.
از روز جمعه گذشته تاکنون حدود 
هشت هزار و 500 پناهجو نجات 

یافته اند.
از روز جمعه گذشته تاکنون حدود 
هشت هزار و 500 پناهجو نجات 
یافته اند. هنگامی که گارد ساحلی 
ایتالیا به قایق سانحه دیده در 80 
مایل دریایی ساحل لیبی رسید، 
بسیاری از پناهجویان جان خود را 

از دست داده بودند.
فیلیپو مارینی، ســخنگوی گارد 
ساحلی ایتالیا گفت: »ما این کشتی 
را یافتیم و توانســتیم 144 نفر را 
نجات دهیم و جنازه هایی را پیدا 
کنیــم. اما باید در نظر بگیریم که 
این قایق حمل مسافران بسیاری 
بوده اســت. بنابراین، بالفاصله با 

هواپیما و قایق شروع به جست وجو 
کردیم. با این حال با توجه به تعداد 
افراد غرق شده امید به نجات آن ها 

نیست«
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت 
تعداد مسافران این قایق 550 نفر 
بوده است. گروه »نجات کودکان« 
نیز گفته است که بسیاری از جان 

باختگان کودک بوده اند.
این رویداد از اکتبر ســال 2013 
تاکنون فاجعه بارترین حادثه برای 
پناهجویانی بوده که برای زندگی 
بهتر سعی می کنند خود را به اروپا 
برسانند. در اکتبر سال 2013 در 
نزدیکی جزیره المپدوزا در ایتالیا 
360 نفر از پناهجویــان در دریا 

غرق شدند.
ایتالیا با ادامــه مرگ پناهجویان 
نوستروم«  »ماره  دریایی  عملیات 

)Mare Nostrum( را در آب های 
مدیترانه به اجرا گذاشته بود تا با 
تدارکات و بودجه بیشــتر مانع از 
بروز چنین حوادثی شود. جوزی 
نیکولینی، شــهردار المپدوزا روز 
سه شنبه کنار گذاشتن طرح »ماره 
نوستروم« را یک اشتباه دانست و 
گفت با این کار نجات پناهجویان 

دشوارتر شده است.
در روزهای اخیر حوادث این چنینی 
در دریای مدیترانه بیشــتر شده 
است. از روز جمعه گذشته تاکنون 
حدود هشت هزار و 500 پناهجو 

نجات یافته اند.
تعداد پناهجویان در ایتالیا نیز رو به 
افزایش است. فقط در روز سه شنبه 
یک هزار و 200 پناهجو به شــهر 
ســاحلی پالمرو واقع در سیسیل 

وارد شده اند.

 LOUIE acc
LAST AD APR 15
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داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

Tel.: (514) 288-4864   Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent، Buss 55

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

اقتصـــاد..
·IÃdÃv¶  S¨nIz¶ ÏIÄoTº¼¶ ·IMp ÂwnIÎ

ÁHoM

/

 tk£¶ JIT̈ ·H§ÄHn SÎIÄnj »  I–j

kÄoÃ§M tIµU I¶ IM ÂdÃv¶  RH»qe »
/

.

1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

نشانی جدید کلیسا
  57   Westpark D.D.O  

زمان جدید: 
یکشنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو  واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس 
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید: 

Tel.: 514-261-6886

رضا بناساز

یک بــــــار، کم  است؛ چهـــار بار، زیادی!
آگهـــی: 2 بار در ماه کافی است! 

 یکــــــــم و 15ماه
                                   چرا تنها مونتریال؟!   آبونه مان گسترده، 

 پخش ایمیلی وسیع وب سایت قدرمتند 
با پیوند، بیزنس خود را به  اقصا نقاط جهان ببرید!
تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند:    51۴-996-9692 

»نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شده است!«
وزیر کار ایران می گوید 
زنان  بیــکاری  نرخ 
برابر مردان شده  دو 

است.
وزیر  ربیعــی،  علی 
تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا بیان 
زنان  ســن  اینکــه 
سرپرســت خانــوار 
توضیح  آمده،  پایین 
داد کــه وزارت کار 

زمینه سیاستگذاری های  در  باید 
جنسیتی کار زیادی انجام دهد.

به گزارش ایســنا وزیر کار ایران 
به  کارفرمایان  اســت  گفتــه 
از  بیش  زنان مجرد  استخدام 

زمان متاهل تمایل دارند. 
او البته درباره دلیل این استقبال 

توضیحی نداده است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران 
که در پاییز سال 93 منتشر شده، 
نشان می دهد بخش عمده کاهش 

فعالیت اقتصادی در ایران در سال 
منتهی به پاییز 1393 مربوط به 

زنان بوده است.
در یک سال منتهی به پاییز 1393 
بیش از 553 هزار نفــر از زنان از 
اقتصادی  فعالیت هــای  چرخــه 
خارج شده اند و تعدادشان از چهار 
میلیون و 302 هزار نفر در تابستان 
1392 به سه میلیون و 749 هزار 
نفر در تابستان 1393 کاهش پیدا 

کرده است.

بــه ایــن ترتیب، 
ســهم زنــان در 
ی  لیت هــا فعا
ایران  اقتصــادی 
ســه  از  کمتــر 
میلیــون و 750 
سهم  و  نفر  هزار 
مردان بیشــتر از 
20 میلیــون نفر 

است. 
بر اساس اطالعات 
مرکز آمار ایران در پاییز 1393 نرخ 
بیــکاری در میان زنان بین 15 تا 
29 ســال، 39 درصد و در میان 
مردان همین رده سنی حدود 18 

درصد بوده است.
بر اســاس این آمار حــدود پنج 
میلیــون و 250 هزار نفر از زنانی 
که بیــن 15 تا 29 ســال دارند، 
بیکار هستند. تعداد بیکاران مرد 
در همین رده سنی جوانان به یک 

میلیون و 34 هزار نفر می رسد.

چالش اقتصادی دولت روحانی
 در سال ۱۳۹۴ چیست؟

اقتصاد ایران درحالی سال 
1393 را بــه پایــان برد 
کالن،  شــاخص های  که 
عملکرد بهتری نسبت به 
سال قبل را نشان می دهد، 
اما هنوز با شرایط مطلوب 

فاصله قابل توجهی دارد.
روحانی  دولــت حســن 
توانســته با انضباط مالی 
بیشتر، نســبت به دولت 
قبلــی، روند رشــد تورم 
را کاهش دهــد و همین 
موضــوع باعــث ایجــاد 

شــبینی  خو
و  شــهروندان 
فعاالن اقتصادی، 
دربــاره به آینده 
اقتصــاد ایــران 
است، با این حال 
هنوز نرخ تورم در 

ایران یکــی از باالترین ها در میان 
کشورهای جهان است.

رشــد منفــی اقتصاد در ســال 
1393 متوقف شــد ولی آنگونه 
رییس جمهور  اقتصادی  مشــاور 
گفته، توقف رشد منفی به معنی 
ایجاد رونق نیست. بیکاری باال نیز 
همچنان یک مســاله جدی برای 

اقتصاد ایران است.
مهمتریــن و اثرگذارترین بازیگر 
اقتصــاد ایران دولت اســت و به 
نظر می رسد دولت آقای روحانی 
برای بهبود شــرایط اقتصادی در 
سال 1394 نیاز دارد در دو حوزه 
درونی و بیرونی بر چالش ها غلبه 
کنــد. دولت در حــوزه درونی به 
سیاست گذاری اقتصادی هماهنگ 
دستگاه های تصمیم گیر نیاز دارد 
که براساس شواهد تاریخی ایجاد 
این هماهنگی کار چندان ساده ای 

نیست.
در حــوزه بیرونی هم چاره جویی 
هر چــه زودتر برای مشــکالت 
ناشی از تحریم ها به قدری ضروری 
است که لغو یکجای آنها در صدر 
خواســته های تیم مذاکره کننده 

هسته ای قرار دارد. 
با پایان دور اخیر مذاکرات هسته ای 
در لوزان سویس مشخص شد که 
احتمال رفع تحریم ها در ســال 
جاری زیاد است و در صورت حل و 
فصل کامل و عملی تحریم ها، سهم 
عوامل بیرونی منفی بر روی اقتصاد 
کاهش کاهش خواهد یافت. پس 
از آن سهم سیاستگزاری اقتصادی 
به ویژه  در حوزه هایی تحت تسلط 
دولت نقش و اهمیت بیشــتری 

می یابد.
•

چالش اول: 
کنترل کامل رشد تورم

براساس گزارش جدید مرکز آمار 
ایران که در نخستین هفته فرودین 
منتشر شد، میانگین نرخ تورم سال 
1393 در مناطق شــهری ۱۴/۸ 

درصد بوده است. 
این نــرخ در پایان ســال 1392 
معادل 32/1 درصد اعالم شــده 

است.
به این ترتیب رشد نرخ تورم نصف 
شــده اســت و این روند حاکی 

از موفقیت قابل توجــه دولت در 
کاهش رشد نرخ تورم است. 

امــا با وجود ایــن موفقیت، ایران 
هنوز یکی باالترین نرخ های تورم 

در جهان را دارد.
بانک  براســاس آخرین محاسبه 
جهانی، ایران بعد از ونزوئال، سودان، 
ماالوی، بالروس و آرژانتین، دارای 

باالترین نرخ تورم در جهان است.
در حالی کنترل نرخ تورم همچنان 
یک ضرورت اقتصاد ایران در سال 
1394 است که دولت برای ادامه 
سیاســت پولی یک  ســال و نیم 
گذشته خود، با چالش های جدی 

مواجه است.
محدودیت هــای مالی ناشــی از 
تحریم و ســقوط قیمت نفت این 
نگرانی را ایجاد کرده که بار دیگر، 
استفاده از منابع بانک مرکزی، به 
عنوان راه حل جبران کمبود مالی 
باشد. اتفاقی که نمونه آن برداشت 
پر جنجال از صندوق توسعه ملی 
در زمستان 1392 بود و در صورتی 
که همچون سالهای قبل تبدیل به 
رویه شود، موفقیت نسبی دولت در 

کنترل تورم را خنثی می سازد.
•

چالش دوم: 
ایجــاد شغل

برخالف تــورم که دولت تابه حال 
در کنترل آن موفق بوده، بیکاری 
مساله ای است که دولت دستاورد 
مهمــی در خصوص آن نداشــته 
اســت. حســن روحانی در حالی 
پیروز انتخابات ریاســت جمهوری 
دروه یازدهــم شــد که مشــاور 
اقتصادی او حــدود دو ماه قبل از 
برگزاری انتخابات، با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی خالص اشــتغال 
ایجاد شــده طی نیمــه دوم دهه 
1380 خورشــیدی را نزدیک به 

صفر اعالم کرد.
مسعود نیلی این آمار را با استنتاج 
از گزارش های رســمی مرکز آمار 
اعالم کــرد و با بیان اینکه در این 
مدت، ایران بیشترین درآمد تاریخ 
نفت خود را داشــته، عدم ایجاد 
شغل جدید در این دوره را اتفاقی 
تاریخی دانســت. بعد از انجام این 
مصاحبه، عدم ایجاد شغل جدید 
از ســوی دولت احمدی نــژاد به 

یکی از محورهای تلبیغات 
انتخاباتی حسن روحانی و 

سایر نامزدها تبدیل شد.
از تشــکیل دولت  بعــد 
نیــز مقام هــای مختلف 
ضــرورت  از  دفعــات  به 
اشتغال زایی سریع و وسیع 
سخن گفته اند و از جمله 
علــی ربیعی، وزیــر کار 
چندین بار نسبت به ورود 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
به بازار کار و افزایش تعداد 
کارجویــان هشــدار داده 

است.
شــاغالن  درباره  اخیرا  او 
هم گفتــه »23 میلیون 
نفر در بخش های مختلف 
اقتصادی، خدماتی و سایر 
دارند  اشتغال  زیربخش ها 
که 7 میلیــون نفر از این 
افراد، دارای اشــتغال غیررسمی 
و یا کاذب هستند.« اینکه حدود 
یک سوم شاغالن کشور از نظر وزیر 
کار شــغل کاذب دارند به تنهایی 
گواه شرایط نامطلوب بازار کار ایران 

است.
براساس »نتایج آمارگیری نیروی 
کار« مرکز آمار ایــران نیز حدود 
64 میلیون شهروند ایرانی در سن 
کار قرار دارند اما تعداد شــاغالن 
ایران 23 میلیون نفر است. البته 
جمعیتی نزدیــک به 40 میلیون 
نفر از افراد در ســن کار ایران، در 
محاسبات مرکز آمار »جویای کار« 
محسوب نمی شوند و به اصطالح 

آماری »غیر فعال« هستند. 
غیر فعــال درنظــر گرفتن این 
جمعیت عظیم، از این واقعیت که 
تعداد مشاغل موجود در ایران کم 
و میزان شغل های مورد نیاز زیاد 

است، تغییری ایجاد نمی کند.
•

چالش سوم: 
ایجــاد  رونق

بــرای کنتــرل نرخ تــورم، عدم 
دست اندازی به منابع بانک مرکزی 
و ایجــاد انضباط مالــی کفایت 
می کنــد، موضوعی کــه به طور 
کامل در اختیار سیاســت گزاران 
دولت است؛ اما برای ابجاد اشتغال 
شرایطی محیطی اقتصاد ایران باید 
بهبود یابد که به طــور کامل در 

اختیار دولت نیست.
بهبود شــرایط اقتصادی خود را 
در رونق و رشــد اقتصادی نمایان 
می کند. اقتصاد ایران طی سالهای 
1391 و 1392 رشد منفی داشته 
است ولی آنگونه که گزارش های 
رسمی نشــان می دهد در بهار و 
تابستان 1393 رشد فصلی اقتصاد 
ایران مثبت شده است. به گونه ای 
که رشد فصلی بهار 1393 معادل 
4/6 درصد و رشد فصلی تابستان 

3/7 درصد بوده است.
گرچه این رشد مثبت فصلی نشانه 
توقف رشد منفی و کاهش شرایط 
رکودی اســت اما دلیلی بر ایجاد 
رونق نیســت. ایجاد مشاغل تازه، 
رشد مســتمر و پایدار نیاز دارد و 
رشد پایدار، ثبات فضای کسب و 
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کـــــــانادا... 

فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال    514-223-3336  

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کالس های فشرده تهیه CV کانادایی  ½

        و شرکت در مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants 

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants

Point de service à Verdun
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 458-4350

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

8 و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر 
5 دقیقه فاصله تا مترو: ژولیکور 

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

چــرا پروازهای داخلی در کانادا 
این قــدر گران هستند؟

پروازهــای  چــرا 
داخلــی در کانادا - 
در مقایسه با آمریکا 
گــران  اینقــدر   -

هستند؟ 
این سوالی است که 
ممکن اســت برای 
خیلــی از شــماها 

پیش آمده باشد. 
روزنامــه  پاســخ 
به  را  گلوب اندمیل 

این سوال بخوانید:
با اینکه در طول ســال های اخیر 
بلیت هواپیما در کانادا کال ارزان تر 
شــده، اما وقتی قیمت هــا را با 
آمریکا مقایسه می کنیم می بینیم 
کانادایی ها همچنان پول بیشتری 

را صرف پرواز می کنند. 
ماجرا چیست؟ 

در مســیرهای  قیمت ها  البتــه 
مختلف متفاوت اســت، اما سعی 
می کنیم با مقایسه هزینه پرواز با 
چهار شرکت  هواپیمایی کانادایی و 
آمریکایی به شما نشان بدهیم که 
علت اصلی این گرانی به دو عامل 
رقابت و همچنیــن میزان تقاضا 

برمی گردد. 
یکی از شــلوغ ترین مســیرهای 
هوایی در کانــادا پرواز تورنتو-اتاوا 
است و ایرکانادا روزانه 16 پرواز در 
این مسیر دارد. هزینه ارزان ترین 
پرواز رفت و برگشت ایر کانادا در 
این مسیر - رزرو برای روز 4 می - 

200 دالر کاناداست.
حاال این را مقایســه کنید با پرواز 
نیویورک به واشــنگتن که تقریبا 

مشــابه مســیر تورنتو به اتاوا به 
حساب می آید. رزرو بلیت در این 
مسیر برای روز 4 می در امریکن 
ایرالیز برای شما 183 دالر آمریکا 
آب می خورد. )امریکن آیرالینز از 
دو فرودگاه اصلی نیویورک روزانه 
19 پرواز بدون توقف به واشنگتن 

انجام می دهد.( 
همان طور که می بینید هزینه بلیت 
در این دو مسیر در آمریکا و کانادا 
تفاوت چندانی نــدارد؛ هر چند 
که هم میزان تقاضــا برای پرواز 
نیویورک-واشنگتن بیشتر است و 
هم امریکن ایرالینز در این مسیر 
در مقایســه با ایر کانادا در مسیر 
تورنتو-اتاوا با رقبای بیشتری سر و 
کله می زند. اما کوتاه بودن مسیر و 
تقاضای باال برای پرواز تورنتو-اتاوا 
باعث شده قیمت بلیت آن حتی 

در مقایسه با آمریکا رقابتی باشد.
البته اوضاع در پروازهای طوالنی تر 
متفاوت است و این تفاوت قیمت 
بیشتر می شــود. رزرو پرواز رفت 
و برگشــت WestJet از ونکوور به 
مونتریال )رفت 4 می، برگشت 8 

می( حدود 614 
دالر کانــادا آب 

می خورد.
پــرواز  رزرو 
برگشت  و  رفت 
- نجلــس لس ا
بوستون شرکت 
Delta در همان 
روزها 326 دالر 
هزینه  آمریــکا 

خواهد داشت.
و این اختالف قیمت، علت ســوم 
تفاوت میان پروازهای آمریکایی و 
کانادایی را نشان می دهد: جغرافیا. 
شــرکت های هواپیمایی کانادایی 
در کشــوری بزرگ به جمعیتی 
کوچکــی در منطقه ای نســبتا 
کوچک ســرویس می دهند. بازار 
آمریکا حدودا 10 برابر کاناداست 
و در مســیرهای مختلــف میان 
شــرکت های هواپیمایــی رقابت 
جدی وجود دارد. رقابت شــدید 
پروازهــای ارزان قیمت در آمریکا 
کامال به نفع مســافران تمام شده 

است. 
به عالوه مالیات و دستمزدها 

در کانادا باالتر است.
اما خبر خوش اینکه دست کم دو 
گروه اقتصادی بــزرگ در کانادا 
به دنبــال راه  انداختن پروازهای 
ارزان قیمت در کشور هستند. اگر 
حتی یکی از این دو گروه هم موفق 
شود، قیمت بلیت پروازهای داخلی 

در کانادا پایین خواهد آمد.
•

»مرخصی زایمان« پدران در کبک!؟
نشنال پســت روز 24 
فروردین گزارشــی در 
چاپ  خود  اول  صفحه 
کرده که برای خانواده ها 
دارد.  زیــادی  اهمیت 
ماجرا به ارائه مرخصی 
زایمــان به پــدران در 
می شود.  مربوط  کبک 
ایــن مرخصی در کبک 

بین سه تا پنج هفته است، به این 
معنی کــه پدران هم مثل مادران 
بعــد از تولد نوزادشــان در خانه 
می مانند و از مرخصی معروف به 
daddy quota استفاده می کنند. 
این مرخصی قابل انتقال به مادر 

نیست. 

بعد از اجرایی شــدن این برنامه، 
تعداد پدرانی که درخواست این نوع 
مرخصی را داشــته اند 250درصد 
باال رفته و عمال اســتقبال خوبی 
از آن شــده اســت. اما عامل این 

استقبال، راحت طلبی نیست.
بنابر تحقیقی که نشنال پست به آن 

استناد کرده، پدرانی که 
استفاده  مرخصی  این  از 
درازمدت  در  می کننــد، 
بیشــتر در کارهای خانه 

مشارکت می کنند. 
درواقع این مرخصی باعث 
می شود تقسیم کار سنتی 
بین زن و مرد در خانه تا 
حد زیادی تغییر کند. البته 
درصد تغییر در دیدگاه های سنتی 
در خانواده هنوز باال نیست اما به 
نظر می رسد این نوع مرخصی در 
آینده قادر به تاثیرگذاری اجتماعی 

و خانوادگی خواهد بود.
•

A

نسبت بدهی خانوارهای کانادایی به نرخ 
تاریخی ۱6۳% رسید

آمار  آژانس  ایرانتو: 
اعالم  اخیرا  کانادا 
نســبت  که  کرد 
خانوارهای  بدهی 
کانادایی به "درآمد 
تصرفشان"  قابل 
از  پس  درآمد  )یا 
به  مالیات(  کسر 
تاریخی  اوجــی 
مرز  از  و  رســید 

163% گذشت. 
داگ پورتر اقتصاددان ارشد بانک 
مونترال پیش بینی می کند که این 
نسبت در ماههای آینده همچنان 
به صعود خود ادامــه خواهد داد، 
البته نه در آلبرتا که کاهش بهای 
نفت بــه تهدیدی بــرای اقتصاد 
تبدیل شــده اســت. او می گوید 
"بخشی از مسئولیت این صعود بر 
عهده بانک کاناداست که با کاهش 
نرخ بهره، آتش بازار مسکن ونکوور 

و تورنتو را تندتر کرد". 
از سوی دیگر آمار جدید "ترانت"، 
که شاخص قیمت مسکن را رصد 
و منتشر می کند، حاکیست که 
قیمت ها در این دو شهر همچنان 

در حال رشد بوده: 
بهای مســکن در فوریه گذشته 
نســبت به ماه مشابه سال 2014 

در ونکوور 5.7% و در تورنتو %7.3 
صعود کرده است. 

البته در اکثر 11 بازاری که آمار و 
بهای مسکن آنها مرتبا رصد می 
شود، قیمتها در حال کاهش بوده 
بطوری که یک بررسی ملی نشان 
می دهد نســبت رشد قیمتها در 
سطح ملی به شیبی نزولی افتاده 

است.
در عین حال باید توجه داشت که 
به دلیل نرخ پایین بهره )که برای 
سالها زیر 3% نگاه داشته شده(، این 
سطح از بدهی هنوز قابل مدیریت 
می باشد. اما پورتر همچنین تذکر 
می دهد که "نکته اصلی این است 
که ما از این پس به چه ســمتی 
حرکت مــی کنیم و در چشــم 
اندازی درازمدت، مصرف در کانادا 
ما را به کجا هدایت خواهد کرد". 

البته تمام آمار آژانس 
نگران کننده نیست 
و از جملــه این آمار 
نشــان می دهد که 
میانگیــن ثروت هر 
خانــوار کانادایی در 
ماهه  سه  چهارمین 
سال گذشته به 223 

هزار دالر رسید. 
در مورد ارتباط بدهی 
وضعیت  و  کانادایــی  خانوارهای 
مســکن بازار و چشــم انداز آن 
کارشناسان نظرات مختلفی را ابراز 

می دارند. 
مارک پینســوننه از اقتصاددانان 
نشــنال بانک کانادا معتقد است 
که بــا وجود رونــد نزولی قیمت 
مســکن در اکثر مناطق کشــور 
فروش مسکن همچنان به صعود 
خود ادامه می دهد که این امر به 
افزایش سطح بدهی خانوارها منجر 
خواهد شــد. دیانا پتراماال از بانک 
تورنتو-دومینیون هم اعتقاد دارد 
تا هنگامی که فعالیتهای ساخت و 
ساز در بخش مسکن رو به کندی 
خانوارهای  بدهــی  میزان  ننهد، 
کانادایی به رشد خود ادامه خواهد 

داد.
•

گردهمایی : آغاز به کار  اتاق بازرگانی ایرانیان 
||||||||||| تاریخ جدید |||||||||||

پنج شنبه   21 ماه می 

در محل هتل Marriott       )فرودگاه الیوت ترودو(
از ساعت 6 بعدازظهر 

برای اطالعات بیشتر: وب سایت
www.ccciq.ca 
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کانـــادا...

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

تنها 26 درصد از مهاجرین خواستار شهروندی 
کانادا هستند!

ایرانتــو: آمار نشــان می دهد 
می  که  مهاجرینی  نســبت 
خواهند شهروند کانادا بشوند، 
به رقم کوچک 26% نزول کرده 
اســت؛ در حالی که در سال 
2000 این رقم 79% درصد بود. 
به نظر اندرو گریفیث مدیر عامل 
سابق آژانس شــهروندی این امر 
نتیجه مقررات و هزینه هایی است 
که از طرف دولت وضع شده است. 
"این تغییرات کســب شهروندی 
برای بســیاری را مشکلتر نموده 
به نحــوی که تعداد فزاینده ای از 
مهاجرین هرگز شهروند نخواهند 
شد و در نتیجه هیچگاه وارد فرآیند 

سیاسی کشور نخواهند گردید". 
بنا بر مقررات جــاری هر مهاجر 
می بایستی سه سال از چهار سال 
اخیر را در کانادا ســکونت کرده 
باشد تا بتواند به شهروندی کانادا 
در آیــد. اما حتی این قاعده هم از 
امسال سختگیرانه تر شده و مدت 
اقامت به چهارسال از شش سال 

اخیر خواهد رسید. همچنین سن 
معافیت از قبولی در امتحان زبان و 
دیگر امتحانهای کسب شهروندی 
هم از 55 سال به 65 سال افزایش 

خواهد یافت.
متقاضیان شهروندی بایستی دانش 
کافی نســبت به تاریخ، فرهنگ 
و ارزشــهای کانادا داشته باشند 
وبرای اثبات کفایت دانش شان می 
بایستی حداقل 75 نمره از امتحانی 
100 نمره ای کسب کنند. یعنی 
می بایستی از 20 سوال چندجوابی 
حداقل به 15 سوال پاسخ درست 
بدهند. حداقل نمره برای قبولی در 
این امتحان پیشــتر 60 بود و در 
ســال 2010 به 75 افزایش داده 

شد.
گریفیــث معتقد اســت که این 
افزایش نمره قبولی تاثیر فوری ای 
بر تعداد شهروندان جدید خواهد 
داشت. مقایسه نمرات متقاضیان 
شهروندی در سه ســال پیش و 
پــس از این افزایش نشــان می 

دهد نرخ قبولی متقاضیانی که از 
کشــورهای حوزه دریای کارائیب 
می آیند 20درصد، آسیای جنوبی 
هــا 15درصــد و آفریقاییها هم 

15درصد کاهش داشته است. 
البته جوهان نادئو سخنگوی آژانس 
مهاجرت و شــهروندی کشور در 
باره این امتحانات جدید می گوید 
"سواالت این امتحانات نه خیلی 
ساده است نه خیلی مشکل. باید 
توجه داشــت که ما باید مطمئن 
شویم که کاناداییهای جدید آگاهی 
جامعی از تاریخ، هویت و ارزشهای 

کانادایی دارند". 
در کنــار این امتحانــات افزایش 
هزینه تقاضای شهروندی از 100 
دالر به 300 دالر، و سپس به 530 
دالر، همه هم طی ســال گذشته 

هم بی اثر نبوده است. 
به عالوه باید براین مبلغ باید هزینه 
شــهروندی"  "حق  دالری   100
را کــه قبول شــدگان مجبور به 
پرداخت آن هســتند، هم به آن 
اضافه کرد. گریفیث در این مورد 
می گوید "من منطــق دولت را 
درمورد ایــن تغییرات می فهمم. 
اما من طرفدار جذب هستم و نه 
دفع. ما باید مطمئن شویم افرادی 
که تقاضای شهروندی می دهند 
واقعا مصمم باشند اما ما نباید برای 
کسب این اطمینان موانع جدیدی 
را وضع کرده یــا روابط خود را با 
یکی از جوامع مهاجر به مخاطره 

بیاندازیم".
•

سفر 52 هزار کانادایی 
برای معالجه به خارج 

از کشور
18 فروردین- ایرانتو: موسسه فریزر 
در گزارشی که اخیرا منتشر کرده 
مدعی است که تعداد کاناداییهایی 
که برای معالجه پزشکی به خارج 
از کشور مســافرت می کنند رو 
به ازدیاد بوده و در ســال گذشته 
این تعداد به 52 هزار نفر رسیده، 
که نیمی از آنان از ساکنین ایالت 

اونتاریو بودند. 
بنا بر تخمین این موسسه این تعداد 
حدود 10 هزار نفر، یا تقریبا %25 
نسبت به ســال پیش از آن رشد 
کرده است. این موسسه پژوهشی 
عمومی کــه در ایالــت بریتیش 
کلمبیا واقع می باشد، برای مدتها 
از هواداران و مبلغان ایده گسترش 
گزینه هــای خصوصی در بخش 
بهداشت و درمان بوده و در بیست 
ســال اخیر مدت انتظار بیماران 
کانادایی را رصد و ثبت نموده است.
باچوس بــاروآ، اقتصاددان و یکی 

نویسندگان  از 
این گزارش در این مورد می گوید 
که "ما همواره حکایتهایی در باره 
مســافرت مردم برای معالجه به 
خارج از کشور می شنیدیم اما هرگز 
شواهد محکم یا تخمینی در باره 
تعداد آنها در دسترس نبود. آماری 
که ما ارائه می دهیم البته بســیار 
بزرگ نیست اما نشان می دهد که 
تعداد فزاینده ای از کاناداییها فکر 
می کنند آنها به خدمات پزشکی 
ای نیاز دارند کــه در کانادا به آن 

دست نخواهند یافت".
البته باید گفت رویهمرفته میانگین 
ملی زمان انتظار بیماران در اتاقهای 
اورژانس طی پنج سال گذشته به 
نحو چشمگیر کاهش یافته است. 

اما هنــوز بیــش از 40% از 161 
بیمارستانی که اطالعات خود را به 
موسسه کانادایی اطالعات سالمت 
تســلیم می کنند بیش از زمان 

استاندارد بیماران را در انتظار نگاه 
میدارند. 

این گــزارش همچنیــن به این 
نتیجه رســیده است که بیمارانی 
که نیاز به آزمایشات داخلی مانند 
کولونوسکوپی  یا  گاستروسکوپی 
دارنــد بیش از دیگر بیماران برای 
کســب خدمات پزشکی به خارج 
از کشور سفر می نمایند و تعداد 
آنها به بیش از 6,500 نفر بالغ می 

شود. 
قابل توجــه اینکه پس از اونتاریو، 
بریتیش کلمبیا بــا نزدیک به ده 
هزار نفر، کبک با بیش از شــش 
هزار و دویســت نفــر و آلبرتا با 
نزدیک به شش هزار نفر بیشترین 
تعداد توریستهای پزشکی را داشته 

اند.
•

ضـــــرب االجل ترک کانادا، 
اضطراب برای 

مهاجـــران با ویـزای 
کار موقت

16 فروردیــن- ایرانتو: بســیاری 
از کاناداییهــا از روز اول آپریل با 
شوخی و مزاح استقبال می کنند 
اما آلن اســورس 27 ساله باید در 
ایــن روز منتظر اعــالم تصمیم 
مقامات کانادایی در باره سرنوشت 
خودش باشد: آیا او خواهد توانست 
بــه کار در کانادا ادامه دهد یا آنها 
او را به فیلیپین باز خواهند گرداند. 
چرا که ویزای موقت کار او در این 

روز به اتمام خواهد رسید.
اســتان آلبرتا، با رونق اقتصادی 
ای که مرهون بخــش انرژی اش 
بود میزبان کارکنان بســیاری با 
ویزای کار موقت می باشــد ولی 
اکنون حــدود 16 هزار نفر از آنان 
با مشکلی مشابه اسورس دست به 
گریبان شده اند. آنان عمدتا بین 
دو تا چهار سال در اینجا مشغول 
به کار بوده اند، اما اکنون با تصمیم 
دولت فدرال یا می بایستی اجازه 
اقامــت دائم را کســب کنند و یا 
مجبور به ترک این کشور خواهند 
بود. و درســت چند روز پیش از 
این ضرب االجل اوسورس، که از 
دو ســال پیش مقیم کانادا است، 
هنوز نمی داند که چه چیزی در 

انتظارش خواهد بود. 
او دو ســال پیش دختر پنج ساله 
و والدیــن بیمارش را در فیلیپین 

گذاشت و راهی 
ادمونتون شــد 
از  یکی  در  تــا 
شعبه های مک 
دونالد این شهر 
به عنوان کارگر 
خارجی  موقت 
کار  به  مشغول 
گردد. او پیش از 
والدینش  ترک 
به آنها قول داد، 

با وجود هر اتفاقی 
که در انتظارش باشد، او با ارسال 

پول به آنها کمک خواهد کرد. 
اما تنها چند ماه پس از ورود او به 

کانادا، پدرش درگذشت. 
البته او بر قولش وفادار ماند و طی 
این دو سال با کار در شیفت کامل 
بخشــی از اندوختــه اش را برای 
خانواده اش در فیلیپین ارســال 

کرد.
اما اکنون او با سرنوشت نامعلومی 

روبروست. 
البته بعضــی از کارکنان خارجی 
موقت طی مدتی که منتظر نتیجه 
درخواست اقامت دائمشان هستند 
ویزای کارشــان هــم تمدید می 

گردد اما این یک قاعده نیست. 
البته این کارکنان خارجی حامیانی 
هم دارند. فدراسیون کارگری آلبرتا 

و فدراســیون بنگاههای مستقل 
کانادا، هر دو از مقامات خواســته 
اند تا فرآیند کســب اقامت دائم و 
در پی آمد آن کســب شهروندی 
را برای کارکنــان موقت خارجی 

آسانتر کنند. 
باید دانست که کمبود نیروی کار 
در آلبرتا بسیاری از بنگاهها را دچار 
بحران نموده و آنها قادر نیســتند 
بــرای صندلی خالی خود کارمند 

قابلی را بیابند. 
الزم به ذکر اســت که در ســال 
2013، آلبرتا نزدیک به 45 هزار 
کارمند موقــت خارجی را جذب 
کرده بود که بیشــترین تعداد در 

میان استان های کانادا بود. 
•

کانادا باید برای ورود پناهندگان تغییرات 
جوی آماده شود، خیلی هم زود!

ایرانتو: چه  20 فروردیــن- 
اتفاقی خواهد افتاد وقتی که 
ساکنین مناطق پرجمعیت 
جهان، تحت تاثیر تغییرات 
جــوی، مجبــور بــه ترک 

خانمان خود شوند؟ 
کانادا می تواند به مقصدی 
برای ایــن آواره گان تبدیل 

شود. 
و ما باید چه کنیم؟ 

باید برای ورود این پناهندگان 
تغییرات جوی آماده شویم.

جریــان مهاجرت این پناهندگان 
حتی شــاید آغاز هم شده باشد. 
نخستین پناهنده تغییرات جوی 
جهــان، که از اهالــی کریباس از 
جزایر واقع در اقیانوس آرام بوده و 
تغییرات جوی در حال ویران کردن 
موطن اوست، در تالش است تا از 
اخراج خــود از زالندنو جلوگیری 
کند. و قطعا بسیاری از این دست 

پناهجویان در راه خواهند بود.

چند روز پیش جری براون فرماندار 
ایالت کالیفرنیا دستور داد تا اقدامات 
اضطراری برای کاهش مصرف 25 
درصدی آب از اول آپریل اجرایی 
شود. در پی کاهش سطح آب برای 
چهارمین سال متوالی در رودخانه 
ها و دیگــر مخازن آبی ایالت، آب 
مورد اســتفاده صنایع، کشاورزی 
و شرب در این ایالت 38 میلیون 
نفری کمیاب تر از پیش گردیده 

اســت. آنچه کــه در کالیفرنیا در 
حال رخ دادن است می تواند تاثیر 
تغییرات جوی را بر محیط زیست، 
اقتصاد و جامعه در مناطق دیگر را 
هم به نمایش در آورد. ایضا افزایش 
سطح دریاها. همه اینها می تواند 
به بی خانمانی میلیونها نفر انسان 
منجر شود. مثال بنا بر پیش بینی 
ها جزیره تووالو در جنوب اقیانوس 
آرام تــا پایان قرن به کام اقیانوس 
کشیده خواهد شــد. برای جزایر 
مالدیو و بســیاری دیگر از مجمع 
الجزایر اقیانوس هند هم سرنوشت 

مشابهی در انتظار خواهد بود. 

بنابر گزارشــی که توسط "مرکز 
بررسی جابجایی داخلی" تنها در 
سال 2013 حدود 22 میلیون نفر 
بر اثر سوانح طبیعی خانمان خود را 
از دست داده اند. همچنین "سازمان 
بین المللی برای مهاجرت" تخمین 
می زند که تا سال 2050 میالدی 

حدود 200 میلیون نفر مجبور به 
جابجایی از محل ســکونت خود 
خواهند شــد. به نظر "بین الملل 
پناهندگان" بیشترین جابجاییها در 
کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که از 
فقر و درگیریهای داخلی شــدید 

رنج می برند.
سوال این است که مقصد این افراد 

کجا خواهد بود؟ 
مسلم است که کانادا برای آنها یکی 

از انتخابهای جذاب خواهد بود.
از آنجایی که دولــت ما آمادگی 
بیشــتری برای مقابلــه با فجایع 
طبیعــی دارد و همچنین دمای 
هوا در کانادا به عنوان ســپری در 
مقابل گرمایــش جوی عمل می 
کند، احتماال این کشور، به نسبت 
کشورهای در حال توسعه، ضربه 
کمتری از تغییرات جوی متحمل 

خواهد شد. 
نوامبر سال گذشته "مرکز 
سیاستهای  برای  کانادایی 
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Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Register with the 

Government of Quebec

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
Resident Visa &
Citizenship Applications
Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
----------------
with appointment
only

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری

• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا

• فدرال، کبک، استانی

شامــل:
• تخصصی

• کارآفرینی
• سرمایه گذاری

• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی

------------
با تعیین وقت قبلی

من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم

ساعات تماس 12 تا 18

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 021 (

1874 - 971 ) 021 ( داخلی 3747
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   24

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103, 
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کانـــادا...

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382

HAQUE 
CONSULTANTS

Commissioner for OATHS

ریاض حق 
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قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های انگلیسی، اردو، 

پنجابی و فارسی 

COMPUTERIZED
 INCOME TAX

Riaz Haque
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 

 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 

        افراد، شرکت ها و پیشه ها 
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا 
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند 
 تهیه دعوتنامه، وکالت نامه و قسم نامه 

Faster Refund

 through EFile

کانادا در رتبه ششم پیشرفت اجتماعی در دنیا
ایران در رتبه 95 جدول!

دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد 
که وضعیت 133 کشور را در حوزه 
پیشرفت اجتماعی بررسی کرده، 
کانادا را در رتبه ششــم دنیا قرار 

داده است.
تحقیقی که در این راســتا برای 
تعیین شاخص پیشرفت اجتماعی 
)Social Progress Index( صورت 
گرفتــه، معیارهای مختلفی را در 
بررسی  اجتماعی  پیشرفت  حوزه 
می کند. پنجــاه عامل مختلف در 
این راستا بررسی می شوند که از آن 
جمله می توان به حقوق و آزادی ها، 
دسترســی به تحصیالت عالی و 
میزان مــدارا و تحمل در جامعه 

اشاره کرد.
در این بررسی، کانادا در رتبه ششم 

دنیا قرار گرفته است. 
پایین بــودن میزان قتــل در این 
کشــور و باال بودن سطح سواد از 
جمله مواردی بوده که کانادا را تا 

این رتبه باال آورده است.

دو حوزه ای که کانادا در آنها ضعیف 
ظاهر شــده، »توجه بــه پایداری 
اکوسیســتم ها« و »دسترسی به 

اطالعات و ارتباطات« بوده است.
بر اســاس شــاخص پیشــرفت 
اجتماعی، نــروژ در رتبه اول دنیا 
قرار دارد و بعد از آن هم کشورهای 
سوئد، سویس، ایسلند و نیوزیلند 

قرار گرفته اند.
کشورهایی که بعد از کانادا در این 

رتبه بندی قرار دارند هم عبارتند 
از: فنالند، دانمارک، هلند، اتریش 
و اســترالیا. آمریکا هــم در رتبه 

شانزدهم قرار دارد.
زیمبابوه کشوری است که در قعر 
جــدول و در رتبــه 133 دنیا در 
حوزه پیشرفت اجتماعی قرار دارد. 
ایران در رتبه 95 این جدول قرار 

دارد. )منبع: ونکوورنامه(

مخیازهبکشیدبازداشتمیشوید!
______________

در فــرودگاه زیــاد خمیازه 
می کشــید؟ بــه آدم ها زل 
زیاد  دست هایتان  و  می زنید 
است  ممکن  می کنند؟  عرق 

تروریست فرض شوید.
ـــــــــــــــ

مجله اینترنتــی Intercept اخیرا 
به مدرکی دســت پیدا کرده که 
امنیتی  ماموران  نشــان می دهد 
فرودگاه های آمریکا چطور با بررسی 
تروریست های  مســافران،  ظاهر 

احتمالی را شناسایی می کنند.
طبق دستورالعمل تقریبا محرمانه  
TSA یا ســازمان امنیت حمل و 
نقل آمریکا به مامورانش، افرادی 
که مثال زیادی خمیازه می کشند 
یا ریش خود را تازه تراشــیده اند، 
ممکن است تروریست باشند و باید 
با دقت بیشتری مورد بازرسی قرار 

بگیرند.
چند  دســتورالعمل  ایــن  طبق 
صفحه ای، تروریست ها ممکن است 

این نشانه ها را داشته باشند:
•  دیر به پرواز می رسند

•  بیش از حد خمیازه می کشند

•  به طور مداوم از روند بازرســی 
شکایت می کنند

•  گلوی خود را بیش از حد صاف 
می کنند

•  با چشم های بیش از حد باز به 
اطراف و آدم ها زل می زنند

•  بیش از حد معمول در ســفر، 
شیک لباس پوشیده اند

•  موقع نزدیک شــدن به محل 
بازرسی، آرام سوت می زنند
•  سرشان اکثرا پایین است

•  بــه ظاهر خود اطمینان ندارند 
و بیش از حد ســر و وضع خود را 

مرتب می کنند
•  دست هایشان زیاد عرق می کند 
و آن هــا را به طــور مرتب به هم 

می مالند
•  معلوم اســت که بعد از مدت ها 
تازه صورت خود را اصالح کرده اند.

در این دســتورالعمل 92 نشــانه 
لیست شده اند و البته هر کدام از 
نشــانه ها امتیاز بخصوصی دارند. 
هر چــه فرد امتیاز فرد باالتر برود 
ماموران با جدیت بیشــتری او را 

مورد بازرسی قرار می دهند.
رسانه های آمریکایی البته به انتقاد 
از این دستورالعمل پرداخته اند و 
نوشــته اند TSA فکر می کند که 
می تواند با این روش ها تروریست ها 

را شناسایی کند. 
مجله Verge نوشــته که به این 
ترتیب اکثر مســافران مظنون به 
 Intercept حساب خواهند آمد و
هــم از یک مامور ســابق امنیت 
فرودگاه نقل قول آورده که گفته 
بهتر اســت پول مالیات دهندگان 
خرج روش هایی بشــود که واقعا 

جواب می دهند. 
بنا به گــزارش Intercept چنین 
دستورالعملی دســت ماموران را 
بــرای سوء اســتفاده و گیر دادن 

بی خود باز می  گذارد.
به هر حال، با وجود همه انتقادات، 
این دستورالعمل نشان می دهد که 
ماموران امنیت فرودگاه  در آمریکا 
- و احتمــاال اروپا و کانادا - چطور 
به مسافران نگاه می کنند. دفعه بعد 

حواس تان را بیشتر جمع کنید.
  •

آلترناتیو" پیشنهاد کرد تا 
یک دســته بندی جدید 
از مهاجــران تحــت عنوان 
"مهاجرت جــوی" ایجاد گردد تا 
کانادا بتواند زمینه برای مقابله با 

هجوم قابل پیش بینی این دسته از 
مهاجران فراهم نماید. ما در مقابل 
آیندگان وظیفه داریم تا استراتژی 
ای بــرای مقابله با این مشــکل 
ناگزیر تدوین نماییم. باید اکنون 

به تصویر بزرگتر متمرکز شــد تا 
بتوان از اقدامات واکنشی در برابر 

رویدادهای آینده اجتناب کرد.
•



12 12PAIVAND: Vol. 21  no.1208    Apr. 15,  2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1208 26 فروردین 1394 

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 
Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

هستـه ای...
اال "حق ُمَسّلم« در چه حالی؟! 

هادی خرسندی

اال  »حق   ُمسّلم «      در   چه   حالی؟
شدی   انگار   حق  »احتمالی !  «    

شنیدم   احتمالت   هم   ضعیف   است
که   افسار   تو   در   دست   حریف   است

ُمسّلم   بودنت   ماسیده   بر   آب
برایت   شیشکی   در   کرده   ارباب 

ُمسّلم،   آی   ُمسّلم،   آی   ُمسّلم
چه   شد   رد   و   بدل؟   الله   اعلم

چه   قانونی؟   کجا   حقی؟   ُمسّلم
اگر   حقی،   چرا   لقی؟   ُمسّلم

اگر   حقی   چرا   رسوای   شهری؟
چرا   لبریزتر   از   جام   زهری؟

پس   از   آن   هارت   و   پورت   و   کله   شّقی
ُمسّلم   شد   چه   کشکی   و   چه   حقی
ُمسّلم   جان   ، ! تو   گشتی   آلت   دست

ز   کل   دست   اکنون   مانده   یک   شست
که   از   سوی   گروه   شیره   ماالن

حواله   شد   به   جمع   خوشخیاالن ! 
توافقنامه،   آش   کشک   خاله
عجب   دادند   بر   امت   حواله

دوازده   ساله   ترشی   جا   نیفتاد
وگر   افتاد   دست   ما   نیفتاد

 ***  
شنیدستم   شبانه   سارقی   چند
پی   دزدی   ز   راهی   میگذشتند

یکی   خانه   پدید   آمد   سر   راه
چراغانی   ز   ایوان   تا   به   درگاه

ز   هر   سویش   صدای   ساز   و   آواز
به   قربان   خداوند   سبب   ساز ! 

عجب   بوی   غذایی   در   فضا   بود
شکم   ها   را   تمنای   غذا   بود

سه   تایی   پایشان   ُشل   شد   به   ناگاه
چسان   باید   بدانجا   یافتن   راه؟

برای   چیست   جشن   و   شادمانی؟
چگونه   رفت   باید   میهمانی؟

یکیشان   گفت   بهر   کسب   اخبار
من   اکنون   میروم   باالی   دیوار

ببینم   تا   چه   اسباب   سرور   است
چه   جشن   است   و   چه   حال   است   و   چه   شور   است؟

به   دوش   آن   دو   پا   بگذاشت   حاال
به   زحمت   هیکل   خود   برد   باال
سر   دیوار   بنشست   و   نظر   کرد
نگاه   جستجو   بر   دور   و   بر   کرد

ز   فرط   روشنی   و   نور   بسیار
نشد   بر   چشم   او   چیزی   پدیدار

از   آنسو   میزبانانش   بدیدند
پریدند   و   فالنش   را   بریدند ! 

ُهلش   دادند   زان   باال   به   پایین
به   نزد   آن   دو   تا   برگشت   مسکین

رفیقان   سخت   پرسنده   که   ای   دوست
به   شاباش   چه   کس   این   شام   نیکوست؟   

بگفتا   حظ   کنید   از   بزم   و   آذین
که   جشن   ختنه   سوران   منست   این ! 

 ***  
ُمسّلم   جان   ترا   هم   چشم   بسته
نهادندی   وسط   در   جشن   هسته

درِ   آینده   ات   را   تخته   کردند
ترا،   هم   ختنه   و،   هم   اخته   کردند ! 
چهل   تن   هیئت   و   مسئول   هیئت

برفت   از   جیب   ملت   پول   هیئت
هتل،   صبحانه   و   ظهرانه   و   شام

بلمبان   صبح   تا   شب   پخته   و   خام
بکن   نطق   و   بزن   حرف   و   بگیر   عکس

بده   ایمیل   و   رد   کن   نامه   و   فکس
هیاهو   شد،   خبر   شد،   سرصدا   شد

شهید   زنده   ای   تحویل   ما   شد
حراجست،   آی   حراجست،   آی   حراج   است

نه،   این   حق   ُمسّلم   نیست،   باج   است
به   امید   صعود   اقتصادی

و   ایضاَ   بندوبست   انفرادی ! 
که  ....  »    تو   البته   نور   چشم   مائی

رئیس   جمهور   آینده   شمائی «  ....  
  ....  » خیال   رهبری   آسوده   باشد

همانطوری   که   او   فرموده   باشد «  ....  
  ....  » هیومن   رایت؟   البته   که   نات   نات

نمی   آریم   اسمش   را   که   وات   وات «  !....  
پس از قول و قرار پشت پرده

بیامد از لوزان تخم دو زرده
ُمسّلم   جان   ترا   تسلیم   کردند

دو   دستی   در   ژنو   تقدیم   کردند
دو   صحنه،   روی   میزی،   زیر   میزی

 » تعامل    « را   ببین   با   این   تمیزی
   گر از تحریم شد ملت  کالفه
تو   بر   تحریم   ها   گشتی   اضافه ! 
فزون   بر   آنچه   زیر   میز   دادند
شنیدم   کله   قندی   نیز   دادند ! 
ترا   وقتی   که   زیر   ضربه   دیدند

به   نرمش، »    قهرمانانه    « رسیدند
خالصه »    کش    « ندادندت   زیادی

که فوری جور گردد جشن   و   شادی
حقیقت را نگفتندت در آغاز

که تو خوشدل شوی با رقص و آواز
نگفتت رهبری افکار شخصی

که تو اول برای او برقصی
تو رقصیدی به آهنگ توافق

)به جای رقص باید میزدی ُهق(
برقص   اکنون   به   آهنگ   گدائی

به   زیر   خط   فقر   و   بینوایی   
چراغان کن خیابان را دوباره
که خوب آمد جواب استخاره

هیاهو   کن،   بزن   بشکن،   تتق   تتق
ُمسّلم   تر   ازین   کی   میرسد   حق ! 

تتق   تق   تق   تتق   دمبکی   رو   باش
مذاکره   کنه   ی   عینکی   رو   باش

بده   باال   و   پایین   را   تکان   ها
که   ممنوعست   در   دیگر   زمان   ها

بکن   حاال   ز   فرصت   استفاده
بده   قر،   هم   سواره،   هم   پیاده

ز   دوربین   ها   مپوشان   شادی   ات   را
نمایان کن ز ُمخ   آزادی   ات   را ! 

تو مادامی که فکر هسته هستی
همین بدبخت و زار و خسته هستی

نه   دیگر   فکر   آب   و   فکر   نان   کن
برقص   و   رهبری   را   شادمان   کن

که   تا   وقتی   که   ابله   در   جهان   هست
تمام   مفلسان   شادند   و   سرمست

خصوصَا کامشان آنجا روا  بود
که   جشن   ختنه   سوران   شما   بود ! 

 •

مصطفی عزیزی، نویسنده ساکن تورنتو، به 
بهداری زندان اوین منتقل شد

25 فروردیــن- مصطفی عزیزی، 
یکی از نویسندگان و تهیه کنندگان 
تلویزیون دولتی ایــران که از 12 
بهمن ماه ســال گذشته در زندان 
اوین به ســر می برد، شب گذشته 
به علت افت فشار خون، به بهداری 

زندان اوین منتقل شد.
او پــس از چند ســاعت و بعد از 
تزریق سرم به بند بازگردانده شده 

است.
عزیزی که ساکن تورنتو است، برای 
دیدار با خانوادٔه خود و مهیا کردن 
شرایط بازگشت و اقامت مجددش 
در ایران، به ایران سفر کرده بوده 
که یک مــاه پس از بازگشــت، 
توسط نیروهای امنیتی بازداشت 
شده است. وی در 12 بهمن سال 
93 بازداشت و به انفرادی های بند 
2 الف زندان اوین منتقل شد و پس 
از تحمل حدود یک ماه انفرادی در 
بند 2 الف تحت مدیریت ســپاه 

پاسداران، اواسط 
اسفندماه به بند 
8 سالن 7 زندان 
منتقل  اویــن 

شده است. 
منبــع  یــک 
بــه  نزدیــک 
عزیزی  خانواده 

هم به هرانا، ارگان خبری مجموعه 
فعاالن حقوق بشر در ایران گفت 
اســت که مصطفی عزیــزی به 
بیماری های آسم، اگزما، رماتیسم 
و قندخون مبتالست و سال هاست 
که به دلیل ابتال به این بیماری ها 

رژیم غذایی خاصی دارد.
عزیزی بــه توهین به رهبر ایران، 
توهیــن به بنیانگــذار جمهوری 
اسالمی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع 

و تبانی متهم شده است.
قرار اســت دادگاه رســیدگی به 
پرونده این نویسنده و تهیه کننده 

سرشــناس تلویزیــون 
دولتی ایران، 11 خرداد 

ماه برگزار شود.
به گفته یک فرد مطلع، 
امــکان آزادی مصطفی 
عزیزی با تودیع وثیقه، تا 
پیش از برگزاری دادگاه 
وجود ندارد. او در شعبه  
15 دادگاه انقالب به ریاست قاضی 

صلواتی محاکمه خواهد شد.
مصطفی عزیزی از ســال 1365، 
نویســنده و ســردبیر برنامه های 
علمی و آموزشی رادیو ایران بود. 
ســال 1369 به تلویزیون رفت و 
انیمیشن کامپیوتری  واحد  مدیر 
شــد. مدیریت گروه مهندســی 
نرم افزار صدا و ســیما هم در آن 
زمان بر عهده او بود. همکاری او با 
تلویزیون به عنوان تهیه کننده نیز 

از همین زمان آغاز شد.
•

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!
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جمهوری اسالمی

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

نشـــانی :
Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

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  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه
PRÉPAREZ-VOUS

à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail

COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 11, 17, 26 mars et le 1er avril 2015 de 9:00 à 11:00 

Session: le 23 mars au 30 juin 2015
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 11, 19 et 25 mars, le 8 avril 2015 de 17:00 à 19:00

Session:  le 31 mars au 11 juin 2015
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 12, 18 et 25 mars 2015 de 9:00 à 11:00

Session: le 23 mars au 30 juin 2015___________________________________________

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)    Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: اگر می خواهید از انتشار اینترنتی 
پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:  

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREz-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

احساس تهدید در برابر »در حاشیه« 
پــس از اعتراض وزیر بهداشــت 
درمان و آموزش پزشکی و رئیس 
ســازمان نظام پزشکی به سریال 
طنــز »در حاشــیه« )حتی قبل 
از آغاز پخش آن( مشــاور رئیس 
ســازمان نظام پزشــکی از اعالم 
آمادگی بیش از هفت هزار نفر از 
پزشــکان برای شرکت در تجمع 
نسبت به رویٔه تلویزیون دولتی در 
باب پخش سریال مذکور خبر داد. 
فرا تر از کیفیت هنری مجموعه و 
سوابق دســت اندرکاران آن و نیز 
سوابق تلویزیون دولتی در برخورد 
با گزارش واقعیات، طنز و اقشــار 
مختلف، چرا اعضای یک حرفه از 
پخش یک برنامٔه تلویزیونی طنز 
)حتی اگر ســخیف و توهین آمیز 
باشــد( احســاس تهدید شغلی 

می کنند؟ 
چرا در کشــورهای دیگر در ده ها 
مجموعٔه تلویزیونی برخی اعضای 
پلیس، معلمان، پزشکان، پرستاران، 
اساتید دانشــگاه، آتش نشانان، و 
اعضای دیگر حــرف، اقوام، ادیان 
و اقشــار مورد احتــرام مردم به 
صورت شــخصیت منفی در انواع 
ســریال های طنز و پلیسی و درام 
نمایش داده می شوند و اعتراضی 

صورت نمی گیرد؟ 
چــرا یــک گــروه اجتماعی که 
تحصیــالت عالــی دارد از نقد یا 

فکاهه سازی هراسناک است؟ 
آیا زمینه ای اجتماعی و اقتصادی 

برای این هراس وجود دارد؟ 
•

پزشــکان چه می گویند
نخست مسئله را از نگاه بخشی از 
پزشکان ایرانی مورد مالحظه قرار 
دهیم. پزشــکان ایرانی معترض و 
مقاماتی کــه از جانب آنها حرف 

می زنند، می گویند: 

1. رادیــو و تلویزیون دولتی 
صنف پزشــکان را نه تنها در این 
مجموعه بلکــه در دیگر برنامه ها 
مورد هــدف قــرار داده و از آنها 
چهــره ای منفی )پول پرســت و 
رشــوه گیر و بی توجه به نیازهای 
مــردم و اخالق پزشــکی( عرضه 
می کنــد در حالی که بــه دیگر 
صنوف تا بدین حد نمی پردازد؛ این 
امر به اعتماد میان پزشک و بیمار 
که الزمٔه این حرفه اســت آسیب 

می رساند؛ 

2. در کمتر برنامه یا مجموعه ای 
از مــواد تلویزیون دولتی خدمات 
پزشــکان به درســتی گزارش یا 
نمایش داده می شــود تا تعادلی 
میان گزارش های منفی و مثبت 
برقرار شود؛ حتی در یک مجموعه 
برنامه نیز هر دو چهرٔه واقعیت با 

هم نمی آیند؛ و

3. اگر هر صنــف دیگری به 
تنهایی یا به شدت مورد تعرض 

واقع شــده و اعضای 
آن مــورد تمســخر 
واقــع می شــدند به 
همین ترتیب اعتراض 
اعتراض  می کردنــد. 
حــق طبیعــی همٔه 
صنوف و افراد است و 

نباید تعجب برانگیز باشد. 
•

آنچه منتقدان پزشکان می گویند 
کسانی که در این موضوع موضع 
بخشی از جامعٔه پزشکی را ناصواب 

می دانند می گویند: 

همانند  ایرانی  پزشــکان   .1
روحانیون حرفٔه خود را مقدس و 
خود را فرا تر از نقد و طنز می دانند 
و طنز پردازی نسبت به این حرفه 
را به حد توهین به مقدسات ارتقا 

می دهند؛ 

2. آنها نمی خواهند مشکالت 
کاریشــان مثل گرفتن زیرمیزی 
)اضافه بر تعرفه های تعیین شده( 
در رســانه ها منعکس شود؛ آنها 
می خواهند مردم را در تاریکی نگاه 

دارند؛ و

3. اگر قرار باشد هیچ عضوی از 
یک صنف و گروه مذهبی و قومی 
مورد انتقاد و طنز پردازی واقع نشود 
و هر فردی از یک حرفه یا قوم همٔه 
اعضای آن حرفه یــا قوم و مذهب 
را نمایندگی کند کار رســانه ها در 
ساختن مجموعه های داستانی یا خبر 
و گزارش غیر ممکن می شود. فردی 
که مرتکب قتل یا رشوه گیری یا آزار 
جنسی یا هر جرم و جنایتی می شود 
باالخره شغلی دارد و اگر شغلش ذکر 
شود طبعا نمی توان واقعه را گزارش 
داد. باالخص در حیطٔه داستان پردازی 
کار بدون این گونه مشخصات دشوار 

می شود. 

•

مشکل چیست؟ 
مشکل در این موضوع نه برخورد 
تلویزیون دولتی در سفارش و تداوم 
پخــش مجموعٔه طنز مذکور و نه 
اعتراضات بخشی از پزشکان است. 
مســئله این یک مورد خاص 

نیست. 
مشکالت عمیق تر از اینهاست و به 
سیاست های اجتماعی و رسانه ای 

حکومت باز می گردد. 
پایین  مشکل اول 
پایین  یــا  بودن 
ظرفیت  آمــدن 
نقدپذیری و مورد 
واقــع  پرســش 
شــدن در جامعه 
رسانه هاســت.  و 
نظام استبدادی و جامعٔه بسته افراد 
دارای منزلت و قدرت را به نشستن 
برفراز نقد و پرســش عادت داده 
است. اقشار و صنوف و اهل حرفه ها 
و اقوام و اهــل ادیان در این مورد 
دارند از مدل حاکمان که نباید مورد 
طنز و پرسش قرار گیرند پیروی 
می کنند )همین امر بر اعتراضات 
مربــوط به مجموعــٔه تلویزیونی 
»سرزمین کهن« نیز صادق بود( 
و خواهان   همان امتیازات اقشــار 
حاکم هستند. اگر اعضای روحانیت 
و سپاه )شیعیان والیی( فرا تر از نقد 
و طنز هستند چرا اعضای صنوف 
معلمان و پزشکان و آرایشگران و 
پرستاران، و ترک ها و لر ها و کرد ها 
و بلوچ ها و زرتشــتیان و سنیان و 
دروایش و مســیحیان و یهودیان 

چنین نباشند؟ 
در این مورد سیاســت رســانه ای 
حکومــت دارد گریبان خود آن را 

می گیرد. 

مشکل دوم تبعیض میان اقشار و 
صنوف در رفتارهای رسانه هاست. 

متاســفانه پزشــکان معترض با 
صراحت مدعای اصلی خود را بیان 

نمی کنند. 
مدعای ناگفتٔه آنها این اســت که 
»چرا وقتــی نظامیان و روحانیون 
و دیگر قدرتمنــدان که به دلیل 
داشتن قدرت شایستگی بیشتری 
برای نقد و فکاهه پــردازی دارند 
باید از این امور مســتثنی شوند و 

پزشکان مشمول آنها واقع شوند. 
باید نسبتی میان قدرت و منزلت 

و 3 مشکل بنیادی

مشکل تبعیض میان 
اقشار و صنوف 
در رفتارهای 

رسانه هاست. ..

اجتماعی و میــزان نقد و طنز در 
رسانه های همگانی برقرار باشد.« 

آنها نیز خواهــان امتیازات طبقٔه 
اقشــار قدرتمند و حاکم هستند 
اما از بیان این امتیازخواهی پرهیز 
می کننــد. البته اگر قرار اســت 
رسانه ها به مشکالت صنوف به طنز 
یا غیر طنز بپردازند باالخره باید از 

جایی شروع کنند. 
و مشکل سوم کاهش میزان اعتماد 
اجتماعی و اقتدار اجتماعی صنوف 
و حرفه ها و نهادهای مدنی مربوط 
به آنهاســت. گروهی که خود را 
شــکننده می بیند طبعا در برابر 

نقد و طنز حساسیت بیشتری از 
خود نشــان می دهد. اعضای یک 
حرفه که با مشــتریان خود رابطٔه 
نزدیک دارد از یک طنز تلویزیونی 
هراســناک نمی شــوند. با پایین 
آمدن سرمایٔه اجتماعی در ایران و 
تضعیف پیوند ها میان ارائه کنندگان 
و دریافت کننــدگان خدمات این 

شکنندگی افزایش یافته است. 
مربوط  مدنی  نهادهای  همچنین 
به صنــوف و حرفه هــا در ایران 
از اســتقالل برخوردار نیستند و 
بحران های روابط عمومی را ابزاری 
بــرای ارتقای قــدرت اجتماعی 

خویش می بینند. ســازمان نظام 
پزشــکی یا نظام مهندسی تحت 
نظارت استصوابی و تنفیذ دولتی 
مدیــران خود عمــل می کنند و 
خود بدین نکتــه واقفند که اعضا 
و دیگر شهروندان آنها را مستقل 
نمی داننــد و از این جهت بدان ها 
اعتماد ندارند. کاری که ســازمان 
نظام پزشــکی در راه اندازی کارزار 
اعتراضی علیه »در حاشیه« کرده 
نه در جهت منافع جامعه و قشــر 
پزشکان بلکه در جهت منافع خود 

سازمان بوده است.
•
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 متخصص طب سوزنی از کانادا
 عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
 عضو سازمان نظام پزشکی ایران

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

جلسات »آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی« هر هفته رایگان برگزار می شود

• Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
• iLife Health Care Center – WEST ISLAND
• Alfa Care Health Center - LAVAL
• Brossard Health Centre - BROSSARD

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 

هرشنبه : ساعت 12/30 تا 15/30
2900 Lake (DDO)

تلفن: 626-5520 )514(
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 

www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 

www.aieaq.com
---------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
رادیوفارسی مناشوم 

دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

در شهــر  

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

کافه خاطـــرات  
جوامع بشری همواره در جستجوی 
ابــزاری برای شــناخت و تعریف 
هویت خود میباشند که خاطرات 
مشــترک اعضاء آنها یکی از این 
ابزارها اســت. با توجه به روابط دو 
جانبه خاطــرات فردی و جمعی، 
تبادل بین آنها یکــی از راه های 

بوجود آوردن خاطرات مشــترک 
و نگهداری از آن اســت. خاطرات 
مشترک در تبیین و تداوم هویت 
نقش اساسی دارند و این نقش در 
جوامــع پویا و بخصوص مهاجر از 
اهمیت بسزایی بر خوردار است و 
میتواند شکاف بین نسل ها را پر 

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا 
باشــد. بدین ترتیب هدف اصلی 
فضایی  ایجاد  خاطــرات«  »کافه 
است برای تبادل خاطرات فردی و 
مشترک جامعه ایرانی مونترال که 
در نهایت منجر به تبیین و تقویت 

هویت آن گردد.

مهمان این گفتگو: آقای رضا بنی صدر
رضا بنی صدر در ســال 1332 در 
تهران متولد شد. تحصیالت ابتدایی 

قائم مقام  را در دبســتان 
متوسطه  تحصیالت  و 
را در  دبیرستان هدف 
بــه پایان رســانید. در 
ادامه  برای  سال 1350 
تحصیالت به فرانســه 
رفت و در دانشکده هنر 
های زیبــای پاریس در 
رشته معماری ثبت نام 
کرد. در پاریس همراه با 
تحصیل به صورت فعال 
با تشکل های دانشجوئی 

ایرانی همکاری داشت.
در ســال 1357و روزهای شروع 
انقــالب و ورود آقای خمینی به 
پاریس و نوفل لوشاتو حضور فعال 
داشــته و پس ازانقــالب و پس 
ازخاتمه تحصیل به ایران رفته و در 
روزنامه انقالب اسالمی مشغول 
به کار می شــود و درسال 1361 

دستگیر شــده، ولی پس از یک 
سال آزاد می شود و از آن پس به 
فعالیــت 

درزمینه های مهندسی 
می پــردازد. رضا بنی 
صدر در سال 1378 به 

کانادا مهاجرت مکند.
گفتگو: 20:30 

18:30-
تاریخ: دو شنبه 20  

آوریل 
Westmount Library 
Westmount Room
4574 Sherbrook St.  W.
Westmount, Quebec

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( 
)

گردهمایی : آغاز به کار 
اتاق بازرگانی ایرانیان 

||||||||||| تاریخ جدید |||||||||||
پنج شنبه   21 ماه می 

 Marriott در محل هتل
)فرودگاه الیوت ترودو(
از ساعت 6 بعدازظهر 

برای اطالعات بیشتر: وب سایت
www.ccciq.ca 

 اجنمن دوستداران زرتشت
   گزارش جشن چهار شنبه سوری

این انجمن جشن چهار شنبه سوری 
را در سالن زیبای پاالس  برگزار کرد 
. این جشن که در فراسوی ایدئولوژی 
های مذهبــی ،  پیونــدی ژرف در 
فرهنگ و باور مشــترک تمامی تیره 
های گوناگون سراســر خــاک ایران 
زمیــن دارد . هر ایرانی را در یگانگی 
با یکدیگر  فرا می خواند تا آتشــی را 
که سنُبلی برگرفته از خورشید هستی 
بخش را بیافروزیم وبا پریدن از روی 
آن با آرزوی تندرســتی برای خود با 
رقص و پایکوبی به پیشــواز با شکوه 
برویم که،  نوروز رسید و ُخرمی گشت 
پدید،  در جسم جهان دمیده شد روح 

جدید .  
مجری برنامه جناب درویشــعلی یار 
ُپرتوان انجمن بودند . جشن با سرود 
ای ایران و وارد شدن دوشیزگانی که 
پرچم ایران و کانادا را با خود داشتند و 
قراردادن آنها بروی سن  آغاز شد، که 
مورد تشویق باشندگان قرار گرفتند 
. ســپس جناب  فروتن گفتاری را از 
زرتشت،  فیلسوف و اندیشمند ایران 
کهن که آموزه هایش بر هر انســان 
آزاده ای قابل پذیرش می باشد، بیان 

نمودند. 
پــس از آن جناب دکتر شــریف به 
بیان گوشــه هایی از فلسفه برگزاری 

چهارشنبه سوری  پرداختند . 
ســه ظرف آتش بر پایه پیام راستین 
زرتشت،  اندیشه نیک، گفتار نیک، و 
کردار نیک بوسیله دوشیزگان به سالن 

آورده شد. 
دی جی مهیار  بــا برگزیدن آهنگ 
های شاد ایرانی همه باشندگان، بویژه 
کودکان را به رقص و شــادی فرامی 
خوانــد. آتش افــروز )حاجی فیروز( 
با سخنان حماســه آفرین خود پیام 
رسیدن  نوروز را اعال م نمود و با روشن 
کردن آتش ها و پخش شکالت بین 
کودکان پریدن از روی آتش ها شکوه 

جشن را به اوج خود رسانده بود . 
زردی من از تو سرخی تو از من . 

از سوی انجمن چندین بسته فشفشه 
بین کودکان پخش شد که با روشن 
کردن آنها شــادی آنان  زیبایی ویژه 
خود را داشــت. از  شرکت کنندگان 
با آجیل چهارشــنبه سوری و فروش 
ساندویپ که کیترینگ نسیم تدارک 

دیده بود، پذیرایی شد. 

میز هفت سین زیبایی که در گوشه 
سالن جلوه شکوه هستی را به نمایش 
می گذاشــت، بوســیله بانو شیرین 
آراسته شده بود، به چشم می خورد . 
با قرعه کشی بین باشندگان هدایایی 
که اهداء شده بود به برندگان داده شد. 
این انجمن از جناب فرشــاد )تپش 
دیجیتال( که همواره پشتیبان و یاور 
جامعه ایرانی هســتند، برای فروش 
بلیت و تبلیغات، جنــاب رحیمیان 
نشریه پیوند، دی جی مهیار، جناب 
ظاهر- آتش افــروز- که نقش آفرین 
شــادی بود، جناب نادر گرامی طراح 
پوستر جشن های انجمن، بانو شیرین 
برای آراســتن ســفره زیبای هفت 
سین و همیاری هایشــان، دوشیزه 
فرانک اسدیان، و جناب دکتر بهشتی 
و خانواده ایشــان کــه در برگزاری 
جشــن ها  پشتیبان ما بودند. جناب 
مصطفی لــو و جناب آرمــان، یاری 
رســانان جشــنهای انجمن ، جناب 
محسن )فروشگاه ماهی سن لوران( 
برای تهیه آجیل و تبلیغات جشــنها 
. بنیادفرهنگــی وکتابخانه نیما که 
باشرکتشان پشتیبان این جشن بودند،  

 کافه خاطرات
  

ترک اعضاء انها جوامع بشری همواره در جستجوی ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت خود میباشند که  خاطرات مش

، تبادل بین آنها یکی از راه های بوجود خاطرات فردی و جمعی  دو جانبه به روابط  ها است. با توجهیکی از این ابزار

   است. و نگهداری از آنآوردن خاطرات مشترک 

خاطرات مشترک در تبیین و تداوم هویت نقش اساسی  دارند و این نقش در جوامع پویا و بخصوص مهاجر از اهمیت 

ین ترتیب هدف دب باشد. هویتی مداوم و پویامیتواند شکاف بین نسل ها را پر کند و ضامن  وبسزایی بر خورداراست 

خاطرات فردی و مشترک جامعه ایرانی مو نترال که در نهایت  ایجاد فضایی است برای تبادل« کافه خاطرات »اصلی 

 منجر به تبیین و تقویت هویت ان گردد.

رضا بنی صدرآقای مهمان این گفتگو:   

  رضا بنی صدر در سال ۲۳۳۱ در تهران متولد شد.تحصیالت ابتدایی را در دبستان قائم مقام و تحصیالت متوسطه را

در سال ۲۳۳۱ برای ادامه تحصیالت به فرانسه رفت و در دانشکده هنر های زیبای پاریس در  .دبیرستان هدف به پایان رسانید  در

در سال .کرد.در پاریس همراه با تحصیل به صورت فعال با تشکل های دانشجوئی ایرانی همکاری داشت رشته معماری ثبت نام

 ۲۳۳۱وروزهای شروع انقالب و ورود آقای خمینی به پاریس و نوفل لوشاتو حضور فعال داشته و پس ازانقالب و

پس ازخاتمه تحصیل به ایران رفته و در روزنامه انقالب اسالمی مشغول به کار می شود و درسال ۲۳۳۲ دستگیر شده ولی پس از 

 .به کانادا مهاجرت میکند یکسال آزاد می شود واز آن پس به فعالیت درزمینه های مهندسی میپردازد . رضا بنی صدر در سال ۲۳۱۱

 

 
81:32- 02:32گفتگو:   

0285  اپریل 02 شنبه دوتاریخ:   
Westmount Library- Westmount Room - 4574 Sherbrook Street W.  

Westmount, Quebec 

 

 

کتابخانه و بنیاد فرهنگی 
نیما بر گزار می کند 

منــایش فیلم 
 No one knows about

Persian cat
ساخته بهمن قبادی 
5 شنبه  30 ماه مارس 
از ساعت 6:30   بعدازظهر

--------
ورودی آزاد است 

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

بانوان و دوشیزگانی که در مراسم 
پرچــم و آوردن ظروف آتش ها 
نقش بســزایی داشتند،  مدیران 
مغازه هایی که پوستر جشنهای 
این انجمــن را برای تبلیغات در 
دید همگان قــرار داده بودند. و 
یکایک شما گرامیان که با شرکت 
خود در جشــنهای ملی تداوم 
بخش فرهنگ پربار و ارزشمند 
ایران می باشــید، و کسانی که ، 
این انجمن را مورد مهر و تشویق 
خود قــرارداده اند، بدینوســیله 

سپاسگزاری می نماید. 
هچنین پوزش ما را برای نارسایی 
ها و کمبودهای پیش بینی نشده 

پذیرا باشید .  

شاهنامه خوانی 
همچنین این انجمن یک دوره 
نشست شاهنامه خوانی را با بیان 

دکتر نقیب نقوی استاد دانشگاه 
های ایران و استاد مهمان دانشگاه 
کنکوردیــا آغاز نمــوده، در این 
نشست به تفسیر شاهنامه و ریشه 
یابــی واژه گان آن در پیونــدی 
ژرف بر باورهــا و فرهنگ پربار 
و ارزشــمندی که تا به امروز هر 
ایرانی را به درک یگانگی با خود 
و پیرامونش رهنمون می سازد، 
پرداخته خواهد شــد.  شما را به 

این نشست فرا می خوانیم . 
هر یکشنبه  ساعت 2  پس از 

نیمروز،  دانشگاه کنکوریا ،
 1455 بلوارمزونف ســالن 420 
مترو گای.  ورود به این نشست 
بــرای همــگان آزاد و رایــگان 

می باشد. 
تلفن آگاهی:

514-325-3012
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*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$

حراج بی سابقه مبلمان  مبل پریلو 
ختفیف های ویژه بهار و سال نو 

برای جامعه ایرانی! 

______________________
برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی 

و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید: 

زمان زیادی بشتابید !  
باید بفروش متامی اجناس؛ منانده! 
برسد

ARMANDO
Canape:  $ 799   |   Causeuse: $799   |   Chaise: $769 

PANAMA
Canape   |   Causeuse  |   Fauteil
         ....... $ 5399      3 mcx special 

MILTON INCLINABLE
Canape:  $ 999   |   Causeuse: $979   |   Fauteil: $799 

TRUDEAU  7 mcx
Bureau, Miroir, Comode, 2 table side nuit 
et grande lit ……………. $ 6799  

NAPOLEON   7 mcx
Bureau, Miroir, Comode, 2 table side nuit 
et grande lit ……………. $ 3499  

ANNA  9 mcx
Table, 6 chaise, Bahut + vaisselier ……………. $ 4399  

65%jusqu'a
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برخی از شما ممکن است در یأس بسر می برید 
و نیاز به تشویق و دلگرمی دارید. 

امیدی برای شما هست. 
»قــوت هر چیــز را دارم در او کــه مرا نیرو 

می بخشد« )فیلیپیان 4: 13(. 
چقدر باید شکرگزار باشــیم که در رویارویی 
با مســائل و مشکالت زندگی تنها نیستیم و 
به قدرتی دسترســی داریم که فوق از قدرت 
انسانی ماست. در دنیا فشارهای گوناگون چنان 
عرصه را بر ما تنگ می کند که قدرت ادامۀ کار 
را در خود نمی بینیم و می خواهیم همه چیز را 
رها کنیم. اما خدا را شکر برای قدرت رستاخیز 
مسیح که ما را در این تنگی ها و فشارها یاری 
می دهد. هربار که روح ما خســته می شــود 
می توانیم به حضور او بیاییم تا ما را احیاء کند.

رستاخیز مسیح چه تأثیری بر ما دارد؟ 
تأثیری بسیار بزرگ و مهم! رستاخیز مسیح 
به ما می گوید کــه او هنوز هم در کار تغییر 
زندگی مردم است. قصد او همین است. و نیز 
این بدان معناست که قدرتش در دسترس ما 
نیز هست، همان قدرتی که او را زنده ساخت 
و از قبر به در آورد، و سبب شد تا تاریخ بشر به 
دو قسمت تقسیم شود، قبل از مسیح و بعد از 

مسیح. آری، ما از چنین قدرتی برخورداریم.


3( چون مسیح زنده است، 

     وعـــده های او هنوز معتبرند
بــا خوانــدن عهدجدید متوجه می شــویم 
که عیســای مســیح وعده های شگفت انگیز 
بی شــماری به ما داده اســت؛ بــرای مثال، 
»هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن 
را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جالل یابد« 

)یوحنا 14: 13(. 
اگر عیسی مرده باشد نمی تواند چنین وعده ای 
را انجام دهد. اما او زنده اســت و وعده هایش 

همچنان پابرجا و معتبر است.
»زیرا همۀ وعده های خدا در مســیح "آری" 
است و به همین جهت در اوست که ما "آمین" 

را بر زبان می آوریم تا خدا جالل یابد« 
)دوم قرنتیان 1: 20(. 
در کتاب مقدس حدود 7000 وعده هست، و 
عیسای مسیح شبانه روز مشغول عملی ساختن 

این وعده هاست!
اعتبار وعده به شخصیت وعده دهنده وابسته 
اســت. اگر خدا به شــما وعده ای داده است، 

می توانید روی آن حساب کنید. 
آری، وعده هایی که او در کالمش داده اســت 
هنوز هم معتبر هستند. »سپاس بر خدا و پدر 
خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم 
خود، ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح 
از مردگان، تولدی تازه بخشید، برای امیدی 

زنده« )اول پطرس 1: 3(. 
در زندگی، همه ما به امید نیاز داریم. بدون امید 
نمی توان زنده ماند. امید ما امیدی است زنده و 
پویا زیرا پایه و مبنای آن رستاخیز مسیح است!

چندی پیش در دانشــگاه کورِنل آمریکا، در 
دانشکده پزشــکی، دکتر هارولد ُولف دست 
به یک ســری تحقیقات جالب زد. او زندگی 
2500 اســیر جنگی جنگ جهانی دوم را با 
گروه خویش مطالعه کرد. این اسیران جنگی 
کســانی بودند که زیر بدترین شکنجه ها قرار 
داشته اند و به مدت طوالنی بدون غذای کافی 
و زیر فشارهای روحی سنگین بوده اند. ولف به 
این نتیجه رسید که کسانی توانسته اند زیر این 

فشارها دوام بیاورند که امید داشته اند. 
به سخنی دیگر، اســتقامت انساِن زیر فشار، 
بــه امیدش بســتگی دارد؛ هرچــه امیدش 
بیشتر باشد، استقامت و امکان زنده ماندنش 
بیشــترخواهد بود. آری، بدون امید نمی توان 

زنده ماند.
پطرس رسول می گوید که مسیح به ما امیدی 
زنده و پویا می بخشــد. منبع و پایه امید شما 

چیست؟ 
امید خود را بر چه نهاده اید؟ به مردم؟ 

به دولت؟ به ثروت؟ 
آیا می توانید کسی یا چیزی یا سازمانی را نام 

ببرید؟ آیا امیدتان معتبر است؟ 
به شما اطمینان می دهم که تنها امید معتبر 
همانــا وعده های خداســت. از آنجا که امروز 
عیسی مسیح زنده است، شما می توانید روی 

وعده های خدا حساب کنید.

آیا در این روزها با مشکلی مواجه شده اید؟ 
برای کمک به کجا پناه می برید؟ 

پولس رســول می گوید: »و خدای من همه 
نیازهای شما را برحسب دولت پرجالل خود 
در مسیح عیسی رفع خواهد کرد« )فیلیپیان 

 .)19 :4
آیا منبع امید شما عیسی مسیح است؟ 

اگر نیست، می توانید از او بخواهید که باشد. 
او می فرماید: »آمین، آمین، به شما می گویم، 
هرکه کالم مرا گوش گیرد و به فرستنده من 
ایمان آورد، حیــات جاویدان دارد و به داوری 
نمی آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده 
اســت« )یوحنا 5: 24(. چه وعدۀ بزرگی! این 
وعده راه گشای مشکلی است که همه ما داریم. 
مرگ! این مشکل، مشکل همه انسان هاست. 
همه خواهیم مرد. هیچ کس تا ابد در این دنیا 
زنده نمی ماند. هرچند همۀ ما از این موضوع 
آگاهیم، اما دل مان نمی خواهد درباره اش فکر 
کنیم و سخن گوییم. در جامعه ما از همه چیز 
سخن می رود، از سکس، همجنس بازی و نظیر 
آن ها؛ اما نه از مرگ! امروزه "مرگ" از کلمات 

ممنوعه است. اگر باورتان نمی شود 
یکی از دوستانتان را به شام دعوت 
کنید و بگویید می خواهید راجع به 

مرگ صحبت کنید!
چرا از مرگ می هراسیم و دوست 

نداریم درباره اش سخن گوییم؟ 
چون نمی شناسیمش. 

جالب اســت که عیسای مسیح 
نخســتین کالمــی که پــس از 
رستاخیزش به زبان آورد این بود: 
"مترسید!" در کتاب مقدس صدها 
بار این کلمه به چشــم می خورد. 
شــاید دلیلش این است که خدا 
می داند مشکل اصلی ما ترس است، 
به ویژه ترس از مرگ، و می خواهد 
به ما امید ببخشد تا نترسیم. عیسی 
مسیح می فرماید هرکه سخنانش را 

گوش گیرد و ایمان آورد به داوری نمی آید. آیا 
می خواهید از داوری جان سالم بدر برید؟ این 
بدان می ماند که به شما بگویند آیا می خواهی 
بدون دادن امتحان نهایی قبول شوید؟ مسیح 
می گوید آنکه به او ایمان آورد از مرگ به حیات 
منتقل شده است؛ نه در آینده بلکه همین االن!
عیسای مسیح می گوید مرگ برای مسیحی 
چیزی نیست جز انتقال. ایمانداری که دیگر از 
مرگ ترسی ندارد، واقعًا از زندگی لذت می برد. 
وقتی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ترس 
نداشته باشیم، ناگهان آزاد می شویم تا از آنچه 
اکنون می گذرد لــذت ببریم. از کجا می توان 

چنین اطمینانی بدست آورد؟
»اگر به زبان خود اعتراف کنی "عیسی خداوند 
اســت" و در دل خود ایمان داشته باشی که 
خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی 

یافت« )رومیان 10: 9(. 
»هان بر در ایستاده می کوبم. کسی اگر صدای 
مرا بشــنود و در به رویم بگشــاید، به درون 
خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با 

من« )مکاشفه 3: 20(.
این دو آیــه به ما می گویند که چه کســی 
مسیحی است. مسیحی کسی نیست که به 
کلیسا می رود. همانگونه که نشستن در باشگاه 
ورزشی، کسی را ورزشکار نمی کند، نشستن در 
کلیسا نیز کسی را مسیحی نمی کند! مسیحی 
کسی است که می گوید عیسی خداوند است! 

عیسی موال است، عیســی مدیر زندگی من 
است، عیسی رئیس من است، من ایمان دارم 
که او زنده است و در زندگی من حضور فعال 

دارد.

عیسی مسیح راه داشــتن چنین رابطه ای را 
هموار کرده است. او می گوید صرفًا دِر قلبت 
را بگشا تا من داخل شوم و با تو ارتباط برقرار 

کنم. 
او راه نجات را آســان نموده است تا کسی از 
آن محروم نشود. حتی یک بچه نیز می تواند 
آن را درک کنــد. اگر هنوز چنین رابطه ای با 
عیسی مسیح نداری، در این روز رستاخیز، در 
نام عیســای زنده دعا کن و او را به زندگی و 

هستی خود راه بده.

برگردیم به سؤالی که در آغاز این نوشته مطرح 
کردم. 

رستاخیز مسیح چه تأثیری دارد؟ 
پاسخش بستگی به تصمیم شما دارد. اگر با او 
ارتباط برقرار کنید تأثیرش را در زندگی خواهی 
دید، اگر نه، هیچ تأثیری برای شــما نخواهد 
داشت. این رابطه غیر از داشتن ایدئولوژی یا 

پیروی از دین خاصی است.
شما می توانید کاتولیک باشید یا پروتستان، 
گبر باشید یا ترسا، مسلمان، بودایی، هندو و 
غیره ولی با خدا رابطه ای زنده نداشته باشید. 

همۀ آیین ها و مذاهب دنیا در واقع کوششی 
هستند در جهت رساندن انسان به خدا. 

اما عیســی مسیح کوشــش خداست برای 
رسیدن به انسان.

خواننــدۀ عزیز، 
من و شــما را خــدا آفریده اســت. آفرینش 
ما تصادفی نبوده اســت. او بــرای هر یک از 
ما مقصودی داشته اســت. همه با خطاهای 
خود باعث شــده ایم تا مقصود و هدف الهی 
او در زندگی ما عملی نشــود. پس ما نیاز به 
نجات دهنده ای داریم تا ما را از این وضع برهاند. 
نام آن نجات دهنده عیسای مسیح است که دو 
هزار ســال پیش به این دنیای ما آمد، مرد و 
برخاست تا با من و شما رابطه ای زنده برقرار 
سازد، چرا که او خود زنده و دیروز و امروز و تا 

ابد همان است!

•

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

هر شنبه: از ساعت ۴ بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

<< بخش 2 
)پایانی(

رستاخـیز مسیح هچ تأثیری دارد؟
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تابستان و تعطیالت فرزندان یکی از 
دغدغه های همیشگی والدین است. 

)از صفحه فیس بوکی 
مریم رحیمی: مونتریال(
اینجــا بــه دلیل مشــغله های 
همیشگی و مداوم والدین، کمپ 
های تابســتانه ی فراوانی بصورت 
فصلــی و یا ماهیانه و حتی روزانه 
وجود دارند کــه براحتی میتوان  
این نگرانی را کاهش داد. اما نباید 
ایــن نکته مهــم را نادیده گرفت 
که صرف بودن در کشــوری مثل 
کانادا نمیشود به همه نوع مرکز و 
فعالیتی اعتماد کرد و فرزندان را به 

آنها سپرد...
برای انتخــاب یک مرکز یا همان 
کمپ تابستانه باید به نکات فراوانی 
توجه داشــت؛ نکاتی که ممکن 
اســت از دید برخی پنهان بماند 
و یا برای خانــواده ای با فرهنگی 
متفاوت مهم نباشد، اما همان نکته 
برای خانواده ای دیگر حایز اهمیت 
باشد. لذا برای انتخاب باید حتما از 
برنامه های آن کمپ آگاهی کامل 
داشته باشیم و حتما با فرزندمان 
برویم و از نزدیک فضا و موقعیت و 
مربیان را ببینیم و تصمیم بگیریم.

بســیاری از کمپ ها بچه ها را در 
ساعاتی مشخص به بیرون از محل 
کمپ میبرند. مثال پارکی نزدیک 
همانجا و یا حتی دورتر. باید نسبت 
به این امر حســاس باشــید که 
برخی از این مراکز از دانش آموزان 
نوجوان برای بردن بچه ها به بیرون 

بهره میبرند و مسلما نظارت کافی 
و حرفه ای روی بچه ها نمیتوانند 
داشته باشند. البته از نظر امنیت 
جای نگرانی نیست!  و تنها از نظر 
رعایت بهداشت و پوشش مناسب 
و تغذیه این مهم را ذکر کردم. لذا 
دیدن مربیان بســیار بسیار مهم 

است.
نکته دیگر اینست که در این کمپ 
ها بر خالف مدرسه تنها یک سری 
قوانین کلی در برخــورد با دیگر 
بچه ها وجود دارد. اگر مشــاهده 
کردید که فرزندتان زیاد رغبت از 
خود نشــان نمیدهد، حتما مورد 
را بررســی کنید مبــادا از جانب 
دیگر بچه ها با سن های متفاوت 
و فرهنگ هــای دیگر مورد آزار و 
اذیت قرار گیرد و کسی حرفش را 

نفهمد. 
برخی کمپ ها فرزندان را به  خارج 

از شهر میبرند. 
حتما از ریــز جزییات و برنامه ها 
آگاهی کامل داشته باشید. بسیاری 
از مواردی که برای ما حایز اهمیت 
است گاه از نظر مربیان اینجا مهم 
نیســت؛ مثال رعایت بهداشــت، 
شستن دستها، نشستن و خوابیدن 
روی زمین بدون وســیله مناسب 
)این موارد بسیار بسیار دیده شده( 
سرماخوردگی بعد از بازیهای آبی و 
نپوشیدن لباس مناسب و... لذا اگر 
فرزند شــما از نظر سنی کوچکتر 

باشد و یا به این امور عادت نداشته 
باشد، به ســرعت خسته و بیمار 

خواهد شد.
بــرای فرزنــدان بزرگتر بر خالف 
مدرسه نیز به دلیل بودن هر کسی 
از سنین کمی باالتر یا پایین تر و از 
فرهنگ های گوناگون در این کمپ 
ها، در نظر داشتن نکات ریزتر اما 
مهم تر نیز ضروری است. لذا پیش 
از ثبت نام حتما از موقعیت کمپ 
و برنامه ها و تعداد شاگردان در هر 
گــروه و مربیان مربوطه اطمینان 

کافی حاصل کنید.
نکته مهم دیگر اینکه حتما قبل از 
ثبت نام از زبان مورد اســتفاده در 

کمپ اطمینان حاصل کنید. 
بسیاری از کمپ ها با وجود اینکه 
گمان میرود به فرانســه صحبت 
میکنند اما از مربیانی بهره میبرند 
که تســلطی به این زبــان ندارند 
و فعالیت ها به انگلیســی انجام 
میشود. لذا اگر فرزندی انگلیسی 
نداند دچار مشکل شده و در طول 
روز منزوی میماند... حتما این مهم 

را در نظر داشته باشید.
در زیر لیست کمپ هایی که از نظر 
استاندارد در رده ی خوب هستند 
را تــا جایی که در توان هســت 
مینویسم امیدوارم مفید باشد و به 
کار آید. برای اگاهی از دیگر کمپ 
ها نیز به اخرین لینک نوشته شده 

مراجعه نمایید:

کمپ های روزانه
 DAY CAMPS

• Académie Marie Claire 
Sports & Arts Camp
amcca.ca 
• Camp Sainte-Anne
campsainteanne.ca  
• Concordia Athletics Sports 
Camps
concordiacamps.ca 
• Digital Media Academy
digitalmediaacademy.org 
• Enfant et Compagnie
enfantetcompagnie.com
• Lambda School of Music 
and Fine Arts
lambdaarts.ca

• Laurus Summer Camp
LaurusSummerCamp.com
• Ludachris Fitness Summer 
Camp
ludafit.com
• Montessori School of 
Pointe Claire Day Camp
montessoripc.com
• Redwood Country Day 
Camp
redwooddaycamp.com
• Robotics Camp
roboticscamp.net

• Roxboro Kung Fu Tai Chi 
Camp
taichimontreal.com
• SportLife
sport-life.ca
• Sportmax
sportmax.ca
• Sunny Acres Day Camp
sunnyacresdaycamp.com
• Superkids E-Tutoring Sum-
mer Camp
superkidslearning.com
• Terra Nova Day Camp
jslmontreal.org
• The YMCAs of Quebec 
Day Camps
ymcaquebec.org/daycamps
• Viva Vida Art Gallery
vivavidaartgallery.com
• Youth Star Sports, Arts & 
Dance Summer Camp
youthstarsfoundation.org

--------
RESIDENTIAL 
(SLEEP AWAY) CAMPS

کمـــپ های 
شبانه روزی 

 
• BCS Summer Language 
Camp
bishopscollegeschool.com

• Camp B’Nai Brith of 
Montreal
cbbmtl.org
• Camp B’Nai Brith of 
Ottawa
cbbottawa.com
• Camp Hawkeye
camphawkeye.com
• Camp Kandalore
kandalore.com
• Camp Livingstone
camplivingstone.ca
• Camp Mere Clarac
camp.marie-clarac.qc.ca
• Camp Nominingue
nominingue.com
• Camps Odyssee
camps-odyssee.com
• Camp Ouareau
ouareau.com
• Camp Wilvaken
wilvaken.com
• Camp YMCA Kanawana
ymcakanawana.com
• CCS - Trail’s End Camp
ccs-montreal.org/camps
• Frontier Lodge
 frontierlodge.org
• Frontier Trails Camp
frontiertrailscamp.com
• Kingsley Pines Camp
kingsleypines.com

خانواده 
در سرزمین نو

• Long Bay Camp - Arts By 
The Lake
longbaycamp.ca
• Onondaga Camp
onondagacamp.com 
• Parkside Ranch
parksideranch.com 
• Sans Souci Riding Centre
sans-souci.qc.ca  
• Tamaracouta Scout Reserve
tamaracouta.com

------
SPECIAL NEEDS
کمپ مخصوص 
نیازهای  ویژه

• Camp Kodiak
campkodiak.com

• Frontier Lodge
 (Mainstream camp that is 
able to assist handicapped 
participants)
frontierlodge.org
• Tamaracouta Scout Reserve
 (Mainstream camp that is 
able to assist handicapped 
participants)
tamaracouta.com
• YCC Special Needs Family 
Camps
ycountrycamp.com

دو مرکـــز برای فعالیت 
آزاد بچه ها

KIDS' ACTIVITY AREA
 Montreal Clown

 Balloon Sculptures
 montrealclown.com
 
 Putting Edge
Mini-Putt Station with Trivia 
Games
puttingedge.com

**در لینک زیر هم میتوانید با وارد 
کردن شــهر و فعالیت  دلخــواه، از 
محل برگزاری تمامی کمپ ها در آن 

محدوده مطلع شوید
camps.qc.ca

•

ژاله حافظی 
Cell.: (514) 880-8900

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com
www.agaterealtygroup.com

CONDO 2 floors condominuim bright, good size, 3 bdroomsbig bath, open concept kitchen year 2007close to shopping center & transportation HW 30 inground pool.

اوکازیون عالی 

آپارمتان دو خوابه 

در پی یر فون

Pierrefonds

5282 Rue du Sureau, 

$276,000
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GUY_________________________________
1970 Ste-Catherine O, 

Montréal, QC H3H 1M4

Tel.: 514-933-1719  |  Cell.: 514-839-7318

صرافی آپادانا

با مدیریت: حمیدرضا خلیفی  

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
   نقل و انتقال سریع ارز  به اقصی نقاط جهان 

  تضمین بهترین نرخ روز     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

   EXCHANGE APADANA
انتقـال ارز

سالی رپ از موفقیت و نیک روزی را ربای هموطـنان زعزی آرزو داریم

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

)CMHC(تغییرات جدید در مبلغ بیمه  وام مسکن

از اول ژوئن 2015، افرادی که قصد 
پرداخت  پیش  با  مسکن  خرید 
کمتر از 10 درصــد را دارند باید 
مبلغ بیمه  وام مسکن بیشتری را 

پرداخت نمایند.
بعد از مرور سالیانه محصوالت بیمه  
و سرمایه مورد نیاز، شرکت وام و 
مسکن کانادا )CMHC( تصمیم به 
افزایش حق بیمه  وام مسکن برای 
افرادی کــه پیش پرداخت کمتر 
از 10 درصــد را می  پردازند، اتخاذ 

نموده است.
بر اســاس قوانین بانکــی  کانادا، 
افرادی که مبلغ کمتر از 20 درصد 
به عنوان پیش پرداخت برای خرید 
وام مسکن  پرداخت می  نمایند باید 
که وام مسکن خود را بیمه نمایند. 
CMHC که شــرکتی وابسته به 
دولت کانادا می  باشــد بیشترین 
سهم را در پرداخت این نوع بیمه  را 

در اختیار دارد. 
2 شــرکت خصوصــی دیگر به 
 Canada و Genworth نام هــای
ســهم  هم   Gauranty holding
کوچکی در این نوع بیمه  را در بازار 

وام مسکن کانادا  دارا می  باشند.
این افزایش به این معنی  می  باشد 
که مبلغ بیمه  وام مسکن افرادی که 
از تاریخ 1 ژوئن 2015 درخواست 
اخذ این نوع بیمه  را داشته باشند 
به مقدار 15 درصد افزایش خواهد 

داشت. 
قبل از وضع این قانون، حق بیمه  
این دسته از خریداران 3.15 درصد 
از مقدار کل وام مســکن بود در 
حالیکه بر اساس قانون جدید، این 
مقدار به 3.6 درصد افزایش خواهد 

یافت. 
به طور متوسط متقاضیان این نوع 
بیمه  با افزایش متوسط 5 دالر در 
ماه در میزان بازپرداخت وام مسکن 
مواجه خواهند شد که تاثیری در 

بازار امالک نخواهد گذاشت.
این افزایش نشــان دهنده اهداف  
بلنــد مــدت CMHC در مورد 
افزایش ســرمایه مورد نیازشــان 
می  باشــد که از سال گذشته آغاز 
شــد. در اوایل بهار سال گذشته 
نیز این موسســه حق بیمه  خود 
را از 2.75 درصــد به 3.15 درصد 

افزایش داده بود.
بــه دنبال CMHC، دو شــرکت 
خصوصی دیگر هم کــه نام آنها 
ذکر شد حق بیمه  خود را به همان 

مقدار افزایش دادند.

شرکت وام و مسکن 
کانادا CMHC و اهمیت 
آن در معامالت امالک

شــرکت وام و مسکن کانادا که به 
اختصار CMHC شناخته می  شود 
نقش مهمــی  در کمک به خرید 
مســکن در کانادا ایفــا می  نماید. 
سال تاســیس این شرکت 1944 
می  باشد. در آن سال پارلمان کانادا 
به منظور تهیه خانه های ارزان با وام 
مسکن قابل پرداخت برای سربازان 
برگشته از جنگ جهانی  دوم اقدام 
به تاسیس این شرکت نمود. امروزه 
در کنار وظایف دیگر، این موسسه 
بیمــه  قصور در بــاز پرداخت وام 
مسکن را به خریدارانی که توانایی  
بیش پرداخت بیش از 20 درصد  
برای خرید ملک را دارا نباشند ارائه 

می  دهد.
بعضی  مواقع این بیمه  با بیمه  عمر 
وام مسکن، اشتباه گرفته می  شود. 
بیمه  عمر از خانواده صاحب ملک 
با بازپرداخت کل وام مســکن در 
هنگام فوت وی محافظت می  نماید 
در صورتی  که بیمه  ای که توسط 
CMHC ارائه می  شود از مٔوسسات 
مالی ارائه دهنده وام مســکن(در 

صورت خرید با پیش پرداخت 
کمتر از 20 درصد )محافظت 

می  نماید.
بهتر اســت در ایــن مقطع 
نگاهی  به وام مسکن و عوامل 
آن به پردازیم.به صورت ساده 
وام مســکن به قرضی گفته 
می  شود که برای خرید ملک 
اختصاص داده می  شود. وقتی  
که شما قرارداد وام مسکن را در 
حضور محضر دار امضا می  نمایید، 
شــما یک توافق قانونــی  در باز 
پرداخــت وام به همراه بهره آن را 

امضا نموده اید. 
در واقع ملک شما ضامن این وام 
می  باشد و اگر بازپرداخت وام به هر 
دلیلی  متوقف شود موسسه مالی 
قرض دهنده وام مسکن می  تواند 
ملک شــما را به تصاحب خود در 
آورده و بــا فروش آن مبلغ بدهی 
خود را برداشت نماید. اگر قیمت 
فروش ملــک از بدهی های ملک 
)که شامل وام مسکن نیز میگردد( 
کمتر باشد به ضرر و زیان موسسه 
مالی ارائه دهنده وام مسکن منجر 
می  شــود. بنا بر این هر چه میزان 
پیــش پرداخت اولیــه در هنگام 
خرید ملک کمتر باشــد ریسک 
ضــرر برای موسســه مالی باالتر 
می  رود. به همین دلیل در کانادا، 
بیمــه  قصور در بــاز پرداخت وام 
مسکن، در صورت خرید ملک با 
پیش پرداخت کمتر از 20 درصد 
الزامی می  باشد. CMHC این بیمه  
را در اختیار افراد واجد شرایط قرار 
می  دهد تا اینکه مٔوسسات مالی وام 
دهنــده را در صورت باز پرداخت 
نشدن وام مسکن، محافظت نماید.

همان طور که ذکر شــد، عالوه بر 
CMHC, 2 موسســه خصوصی 
دیگــر به نام هــای Genworth و 
دارند  وجود   Canada Gauranty
که این بیمه  را ارائه می  دهند. مبلغ 
حق بیمه  برای هر سه موسسه از 
1.8 تا 3.15 درصد )بسته به مقدار 
پیش پرداخت( یکسان می  باشد  اما 
بعضی  اوقات معیار تایید مشتری  

این سه موسسه متفاوت می  باشد.
در پایان باید خاطر نشــان نمو د 
که مبلغ این بیمه  به مقدار ّکل وام 

مسکن اضافه می  شود.

نگاهی کلی به بازار وام مسکن در استان کبک
 JLR در ماه فوریه امسال موسسه
که در امور ثبت اســناد در کبک 
فعالیت می  نماید یک بررســی  به 
عنوان تصویری از بازار وام مسکن 
کبک انجام داد که نگاهی  به سهم 
تمام مٔوسســات مالی بســته به 
منطقه و نوع وام در کبک انداخته 

است.
در ســال 2014، تعداد 249000 
وام مســکن در استان کبک اعطا 
شد که کمترین مقدار در 10 سال 
گذشته می  باشد. این رقم نسبت به 
ســال 2013 به مقدار 5.6 درصد 
کاهش؛ و همچنین نسبت به سال 

2008 ) کــه باالترین رکورد را در 
مورد اعطا وام مســکن در اختیار 
داشــت(، به میــزان 23.1 درصد 

تنزل نشان می  دهد.
از لحاظ نوع ملک، 58.4 درصد از 
وام های مسکن به خانه های ویالی 
)single family( و 13.8 درصد به 

کاندومینیوم ها اختصاص داشت.
با وجود آن کــه 84.2 درصد از و 
وام های مسکن توسط 8 موسسه 
مالی  مهم اعطا شد، سهم مٔوسسات 
مالی  کوچکتر نیز در این بازار، 2.6 
درصد در 10 ســال اخیر افزایش 

یافته است.

این تحقیق نشان داد که کبکی ها 
به طور فزاینــده ای تمایل دارند 
کــه اخذ وام مســکن را از طریق 
متخصصین در امور وام مسکن به 

انجام رسانند. 
همچنین بر اســاس این بررسی  
مشخص شــد که مٔوسسات مالی 
وام دهنــده کوچکتــر در هنگام 
تمدید قرارداد وام مسکن موفق تر 

عمل می  نمایند.
از طرف دیگر تعداد افرادی که در 
هنگام خرید ملک از وام مســکن 
استفاده ننموده و ملک را به صورت 
نقد خریــداری نموده اند در مورد 

انواع مسکن متغیر می  باشند: 17 
درصد خریــداران کاندومینیوم ها 
در ســال 2104 به صــورت نقد 
خریداری شــدند در حالیکه این 
 single( درصد برای امالک ویالیی
family( به میــزان 15 درصد و 

برای امالک در آمدزا )2-5 واحد( 
10 درصد اعالم شد.

خریدارانــی که باالی 60 ســال 
ســن دارند دلیل اول شمار باالی 
کاندومینیوم های خریداری شده به 
صورت نقد عنوان شده اند. از طرف 

دیگــر، امالک در آمــدزا به دلیل 
قیمت متوسط باال و همچنین به 
دالیل سرمایه گذاری، اغلب با وام 

مسکن خریداری شدند.
شاد و سربلند باشید

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها  ی کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما
ها
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La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 
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یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

1620 Sherbrooke O, 
(Corner : GUY) 
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال

 
بعد از پزشـــکان 
اکنون نوبت 
وکــالست! 

اثرات مخرب اســتبداد فرهنگی، 
اندک انــدک در جامعه بروز می 
کند. اساس کار استبداد فرهنگی 

در جلوگیری از نقد است. 
طنز، -در مفهوم صحیح اش- نقد 

توام با اغراق است. 
اغراق در طنز، حواس مخاطب را 
بر موضوع مورد نقد متمرکز می 
کند. استبداد فرهنگی، همان طور 
که جلوی نقد عادی را می گیرد، 

جلوی طنز را نیز می گیرد. 
مقابله ی استبداد فرهنگی با طنز، 
به مراتب شدیدتر از مقابله با نقد 
عادی اســت، چرا که اثر طنز بر 
جامعه، به مراتب بیشتر از اثر نقد 

عادی است.
حکومــت اســتبدادی، و جامعه 
ی اســتبداد زده، طنزی را که در 
باره ی آن ها نوشــته شده باشد، 
»تمسخر« می نامند، و با این حربه، 

به مقابله با آن بر می خیزند. 
حکومــت و جامعــه ای که طنز 
نمی شناسد، به طور طبیعی آن 
را با تمســخر اشتباه می گیرد، یا 
به دروغ، طنز را تمسخر می نامد 
تا برای سرکوب آن دلیلی داشته 

باشد.

متاسفانه، جامعه ی ایران، چه در 
دوران قبل از انقالب، و چه بعد از 
آن، تفاوتی میان طنز و تمســخر 
و هزل و هجــو و جوک و لطیفه 
و لودگــی و کمدی و مســخره 
بازی و دلقک بازی قائل نیســت، 
و فرق میان آن هــا را نمی داند. 
کســی که روی سن می رود، و با 
تعریف جوک و شکلک در آوردن 
و تولید صداهای عجیب غریب و 
آواز خواندن و زدن و رقصیدن به 
خنداندن مردم مشغول می شود، 
کارش به حساب طنز گذاشته می 

شود!
در دوران پیش از انقالب، کارهای 
سید کریم و برادران رسولی، از این 
دسته بود، و خنداندن مردم به هر 
قیمتی کار آن ها. در دوران حاضر 
هم هســتند کسانی که شغل آن 
ها همین است و طرفداران زیادی 
هــم در میان عامه ی مردم دارند. 
کار ایــن ها اما ربطــی به طنز و 
طنزپردازی ندارد، به همین دلیل، 
حتی در اوج اســتبداد فرهنگی، 
حکومت، مانعی بر سر راه آن ها به 
وجود نمی آورد و اتفاقا برای تخلیه 
ی شادی مردم از طرق بی خطر، 

به آن ها امکان فعالیت می دهد.
اما طنز واقعی، کاری ست دشوار 
و خطرناک. خطرناک بودن این 
کار، هم از طرف حکومت است 
و هم از طرف جامعه. جامعه هر 
چه در فضای بســته تری رشد 

کند، ادراک ذهنی اش زمخت تر 
می شــود، و به هر آن چه که به 
او برگردد، حساسیت بیش از حد 
نشــان می دهد. به همین دلیل 
میزان تولرانس و تســامح در این 
گونه جوامع به شدت پایین است 
و به کوچک ترین جرقه ای، شعله 
های خشــم مردم و حکومت اوج 
می گیرد و گاه حتی کل کشور را 

به آشوب می کشد. 
طنز در چنین جامعــه ای دچار 
بحران می شــود، و این بحران به 
طور متقابل بر جامعه اثر می گذارد.

جوامع باز اما، تولرانس و تســامح 
بیشــتری دارند و کم تر به طنز و 
انتقاد حساســیت حاد نشان می 
دهنــد. آن ها طنــز و انتقاد را به 
عنــوان بخشــی از فرهنگ خود 
پذیرفته اند، و با آن به طور طبیعی 
رشد کرده اند. در این گونه جوامع، 
طنز، چه در مورد ســران کشور 

بحران طنز در ايران؛
طنـــز 

یا»متسخر«؟!

باشد، چه در مورد مردم یا گروهی 
از مردم، به طــور طبیعی جذب 
افکار عمومی می شود، و واکنش 
خاصی بــروز نمی کند. اما همین 
امر، به تدریج، خطوط قرمز آزادی 
بیان را به عقب می راند، و آن ها را 
بازتر و فراخ تر می کند، و آرام آرام، 
ذهنیت حکومت و جامعه را برای 
پذیرش طنزهــا و نقدهای تندتر 

آماده می سازد.
بعد از پخش سریال »در حاشیه«، 
که مهران مدیری آن را کارگردانی 
می کند، ابتدا پزشکان به مخالفت 
با پخش آن برخاستند، و موضوع 
آن را توهینی به خود و جامعه ی 
پزشکی و شغل »مقدس« پزشکی 

دانستند.
بعد خبــر رســید کــه وکالی 
دادگستری نیز، به جمع پزشکان 
پیوســته اند، و کاراکتــر یکی از 
هنرپیشگان را که در نقش وکیل 
ظاهر شده است، اهانت به حرفه ی 

»مقدس« وکالت دانسته 
اند.

هر دو گروه نیز، که ظاهرا 
از تحصیل کــرده ترین 
و با فرهنگ ترین اقشار 
جامعه به شمار می آیند، 
از  جلوگیــری  خواهان 
سریال شده  این  پخش 

اند. 
به عبارتی، اطبا و وکالی 
محترم مــا، دقیقا پا در 
حکومت  پــای  جــای 
اســالمی گذاشــته اند، 
و هماننــد او، خواهــان 
تعطیل برنامه ای حاوی 
مطالب طنز و نقش آفرینی های 

کمدی شده اند. 
بســیار جای تاسف اســت، ولی 
در جامعــه ای اســتبداد زده، که 
بخصوص استبداد فرهنگی در آن 
بیداد می کند، انتظاری بیش از این 

نمی رود.
در دوران پیــش از انقالب نیز، با 
پخش سریال »دایی جان ناپلئون« 
صنف قصاب به اعتراض برخاست 
چــرا که »بی غیرتی« شــیرعلی 
قصاب را در متن داستان طنز، تاب 
نمی آورد و بعد از آن نیز عده ای 
از »مقدسین« صدای اعتراض خود 

را بلند کردند.
در این زمینه، حمایت از جانب ما، 
به عنوان کســانی که در کار طنز 
سیاســی و اجتماعی هستیم، اثر 
خاصی نخواهد داشت. باید پزشکان 
و وکالی روشن اندیش، آستین باال 
بزنند، و همــکاران خود را توجیه 

کنند که اعتــراض و عصبیت آن 
ها تا چه حد، نشان دهنده ی بی 
فرهنگی و جمود فکری آن هاست 
و باید از این اعتراضات ســخیف، 

دست بردارند.
بحث در این باره بســیار است، اما 
تنها به یک نکته، که نکته ی مهمی 
نیز هست اشاره می کنم و مطلب را 
خاتمه می دهم؛ معترضان گرامی و 
با فرهنگ، هنوز اطالع ندارند که 
این سریال چگونه به پایان خواهد 
رســید، و نمی دانند که بر ســر 
»پزشک قالبی« و »وکیل قالبی« 
در پایان کار چــه خواهد آمد. آیا 
»پزشک مسوول و متعهد« موفق 
خواهد شد تا بر پول دوستی و مال 
غلبه  بیمارستان  صاحب  پرستی 
کند، و آیا بیمار و بیماران، به کمک 
رییس انسان دوست بیمارستان، به 

حق خود خواهند رسید یا خیر؟!
عقــل و خــرد حکم مــی کند، 
معترضان گرامی حداقل تا پایان 
سریال صبر کنند و نتیجه ی کار 
»بدکاران« را ببینند، و آن گاه اگر 
توهینی به صنف آن ها شده بود 
اعتراض کنند. عجله کردن در این 
مورد، و خود را همســان »پزشک 
قالبی« و »وکیل قالبی« دیدن و به 
اوج عصبانیت و خشم رسیدن، این 
سوال را در ذهن مخاطبان مطرح 
خواهد کرد، که شما چرا آن چه را 
که در این سریال اتفاق می افتد، به 

خودتان می گیرید؟!
امیدواریم معترضان برای این سوال 

پاسخ مناسبی داشته باشند!
)ف. م. سخن(

بــاز هم در حاشیه »درحاشیه«!... 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana 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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861
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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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Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

  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. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
Dr. IANNING YANG
Dr. XIAO YISU __________________

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 خانواده 

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 2۴ ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

کلیه تعمیرات  اتومبیل های 
     آمریکایی، اروپایی، ژاپنی  

 تعویض روغن 
 تعویض الستیک، باالنس چرخ ها 

 تون آپ     سرتیفای اتومبیل 
 ترانسمیشن  و...
 با 20 سال سابقه 

     در خدمت ایرانیان عزیز 

اتومکانیک وست مونت )سیروس اتو(

خلیل  
)سیروس( 
Tel.: 514.931.2888شهروئی 

__________________
Westmount 2000 
(CYRUS AUTO)
8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

برای بهترین قیمت تعمیر 
و ضمانت با ما مشورت کنید 

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم می توانید به راحتی بر تمام مشکالت خود غلبه کنید
•  اگر از مشکالت روحی رنج می برید    • اگر دچار فشارهای روانی و استرس هستید 

• اگر دچار میگرن های حاد، وسواس های فکری می باشید
• اگر دچار دلشوره و هیجان و اضطراب،ترس می باشید و یا هر گونه ناراحتی های بی دلیل 

دیگر می توانید با فراگیری سلف هیپنوتیزم بر مشکالت خود غلبه کنید.
 American board of   رد تخصصی هیپنوتراپیست از ـُ زیر نظر استاد علی سلیمی، با ب

hypnotherapist و عضو انجمن متافیزیک  نیوجرسی 
با 40 سال تجربه در ایران، امریکا و کانادا

Center medicale colombus:  1140 Jean Talon E. Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com         WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 

Eve Beauty Salon برایسا�ن آرا�ش ا�و
خامن ها و آقایان 

با تعیین
وقت قبلی 

کات مو
رنگ و مش

بند و برو
متخصص می�اپ عروس

تاتو برای خانم ها و آقایان
 فر و صاف کردن دائم� با بهترین محصول در دنیا

کنترل کننده حجم مو و برطرف کننده خش�� و وز مو
پاک سازی صورت

وکس
میزانپل�

اپیالسیون
افزایش کالژن سازی‑ لیفتینگ و جوان سازی

بهبود جای اکنه و بهبود اس�ارهای ناش� از زخم
بهبود منافذ پوست�

درماپن با سیستم خودکار می�رونیدلینگ
5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

Tel: (514) 481-6765
 (514) 291-0175

با مدیریت لیال با بکارگیری متدها و مدهای روز
با افتخار خدمات زیر را ارائه می دهد: 

UNISEX

/evesalonmtl
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1118 Ste-Catherine W., 
Suite 504     
Montreal, Qc   (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 
Cell: 514 834 2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

   پرواز به شهرهای  تهران، 
     مشهد، شیراز و... 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و...  
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی    
   کروزها ویژه، هتل، اتومبیل و.. 

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.: 514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین 
برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید: 

www.eleganceleasing.com

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

Lincoln MKz
2014; $29,800 
or $72 per week

Mercedes GLK350 
2012; $28,900 
or $93 per week

Hyundai Elantra 
GL 2012; $11,300 
or $36 per week

Nissan Rogue 
2012; $12,490 
or $40 per week

ژاله  حافظی 

Cell.: (514) 880-8900

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای 
تازه واردین و غیرمهاجران 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE 
4030, boul. de la Côte-Vertu #111

Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262

jaleh.hafezi@gmail.com
www.agaterealtygroup.com

 

جشن اول ماه مه 
مونترال - کانادا 

•  سخنرانی اینترنتی رفيق صالح مازوجى 
•  منایش فیلم   •  پیـام  

•  گروه موسیقی زنده ایرانی
___________________

- غذا و نوشیدنی در محل موجود است
- ورود برای همگان آزاد است

روز جمعه  اول ماه مه، 
ساعت 6:30 بعدازظهر 
-----------

در محل: 

کتابخـــانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-216-8065

کانادا روز جمعه -مونترال ماه مه در جشن اول   
بعدازظهر  ۶:۳۰اول ماه مه ساعت   

صالح مازوجی : سخنران   
 پیام

 نمایش فیلم
 گروه موسیقی زنده ایرانی

 غذا و نوشیدنی در محل موجود است
استآزاد برای همگان ورود   

5206 Boul. Decarie Suite 3 کتابخانه نیما    
ایران در  سیاسی دهه شصت کشتار زندانیان یادمان کمیته   

کانادا –مونترال   
مونترال –اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان   

__________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت  در ایران 

مونترال – کانادا
احتاد چپ سوسیالیستی ایرانیان – مونترال

بیست و دو سال با شما 
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> 500 MB OF dATA2

> Unlimited Canada-wide  
 anytime minutes3

> Unlimited messaging4

 (international text, picture and video messages)

> Call display and Voicemail5

1

$47
per month

mobifone... We follow you everywhere!

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian 
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, 
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available 
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 04/04/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with 
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos 
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a 

 Place-des-Arts | 514 667-0077

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

4190, St-Laurent Blvd.  
 Mont-Royal  | 514 439-9934

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Winning, winter deals
Ben Omrani
Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100

NEW

0$
LG G3

with a 2-year tab24 agreement 
after a $100 bill credit.

Reg.: $100

6

بهنام  عمــرانی 
درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال 

___________________________

برای دریافت اطالعات بیشتر 
همین امروز با ما متاس بگیرید.
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Contact Alex
for additional rebates.  

Contact Alex
for additional rebates.  

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191 

$

2014 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 695
transport, preparation included.

2014 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

17 495
transport, preparation included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد  Financing 
وام با نرخ بهره 

for certain 
cars only 

0%

6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc  H2G 2P8 

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

تپش 
دیجیتال  

پارک انگرینیون  

   محل:
METRO: Angrignon 

چند قدمی خروجی پارک 

توجه توجه توجه توجه:

  غرفه های بازرگانی، 
فرهنگی و هنری: 

با دفتر پیوند  متاس بگیرید: 
514-996-9692

پیشبزرگ پیک نیک تابستانی

خوشمزه ترین کباب امسال را  داغ داغ  در طبیعت زیبای مونتریال با ما نوش جان کنید! 

Paivand 
Persian 
Picnic 
in the  PARC !

 پس از زمستانی طوالنی...
سراجنام یک روز پرشور،شاد و زیبا  

در فضایی صمیمی و خانوادگی 
کباب خوشمزه، چای و نوشیدنی و... 

قرعه کشی، مسابقات هیجان انگیز  و... 
همراه با شادترین  DJ شهر

یکشنبه 11می

 بنوشیم،بخندیم، بزنیم،  

بکوبیـم،  بــرقصیم...

با هم شاد باشیم  !

ایرانیان مونتریال 

اولین یکشنبه جون و آگوست
تـاریخ و ساعت

 در شماره آینده 
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T6
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان      کمک برای اخذ وام 

     مسکونی و جتاری با کمترین بهره  
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در 

     کانادا Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

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

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

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

با مدیریت بهنوش مسعود 

PAIVAND
MONTREAL

Tel.:514 996 9692
info@paivand.ca
www.paivand.ca

Since
1993

بیســت و دو ســال با شما بیســت و دو ســال با شما 
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حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی 
جام جهانی 2۰۱۸ مشخص شدند

مراســم قرعه کشی مرحله دوم 
مســابقات انتخابی جام جهانی 
2018 و جام ملت های 2019 برگزار 
شد و تیم ملی فوتبال ایران با قرار 
گرفتن در گروه چهارم، حریفان 

خود را شناخت. 
برای نخستین بار قرار است نتایج 
این بازی ها هــم برای راهیابی به 
جام جهانــی و هم برای صعود به 
مرحله نهایی جام ملت های آسیا 
محاسبه شود. بر این اساس، ایران 
بــا تیم های ملی فوتبــال عمان، 
هندوستان، ترکمنستان و گوام هم 

گروه شد.
گروه های هشــت گانه بر مبنای 
آخرین رنکینگ فیفا و قرار گرفتن 
تیم هــا در گلدان هــای مختلف، 
تشکیل شدند. تفکیک تیم ها در 
هشــت گلدان به نحوی صورت 
گرفت که هیــچ گروهی تفاوت 
کیفی چشمگیری با سایر گروه ها 

تمام  در  تقریبــًا  ندارد. 
گروه ها، دو تیم از سطح 
اول فوتبال آسیا حضور 

دارند.
در گروه خنست امارات، عربستان، 
فلســطین، تیمور شرقی و مالزی 

بازی می کنند.
اســترالیا  حضور  بــا  دوم  گروه 
آســیا،  ملت های  قهرمان جــام 
و  قرقیزستان  تاجیکستان،  اردن، 

بنگالدش تشکیل شده است.
گروه سوم را چیــن، قطر، مالدیو، 

بوتــان و هنگ کنگ تشــکیل 
می دهند.

در پنجمین گروه، ژاپن، ســوریه، 
افغانســتان، ســنگاپور و کامبوج 

که حضــور دارنــد 
بــرای تیم 

سرگروه 
یعنــی 
ژاپــن، 
می تواند 

ده ترین  سا
گروه  نسبت به 

هفت گروه دیگر 
باشد.

با  ششم  گروه 
ر  حضو
عــراق، 

 ، م یتنــا و
تایلند، اندونزی 

و چین تایپه شکل گرفته است.
نیز کــره جنوبی،  در گروه هفتم 
کویت، لبنان، میانمار و الئوس به 

مصاف هم خواهند رفت.
سراجنام در گروه هشتم ازبکستان، 
بحریــن، فیلیپین، کره شــمالی 
و یمــن رو در روی یکدیگــر قرار 

خواهند گرفت.

خنستین بازی ایران
ایران در اولیــن بازی، 26 خرداد، 
حدود دو ماه دیگر در عشــق آباد 
به مصاف ترکمنستان خواهد رفت.

تیم ملی ایران در نخستین میزبانی، 
دوازدهم شهریور از گوام پذیرایی 
خواهند کــرد. بهترین پیروزی 
تاریخ فوتبال ایران، برتری خانگی 
19 بر صفر در برابر گوام اســت 
که در دوران سرمربیگری »ادمار 

براگا« از برزیل رقم خورد. 
یــک هفته پــس از آن بــازی، 
هندوســتان پذیرای ایران خواهد 
بود. 16 مهــر نیز مهم ترین بازی 
ایران در مســقط و مقابل عمان 
انجام می شود. آخرین بازی دو تیم 
با برتری سه بر یک عمان به پایان 

رسید.
بازی برگشت ایران و ترکمنستان 
21 آبان ماه در ورزشــگاه 
ی  د ا ز آ
م  نجــا ا
 . می شود
پنــج روز 
بعد، ایران باید در گوام به مصاف 

حریف برود.
فروردین سال آینده و در تعطیالت 
نوروزی هم دو بازی خانگی پیش 
روی ایران است. پنجم فروردین در 
برابر هندوستان و سرانجام آخرین 
مسابقه مقدماتی، دهم فروردین در 

برابر عمان خواهد بود.

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

 

جشن اول ماه مه 
مونترال - کانادا 

•  سخنرانی اینترنتی رفيق صالح مازوجى 
•  منایش فیلم   •  پیـام  

•  گروه موسیقی زنده ایرانی
___________________

- غذا و نوشیدنی در محل موجود است
- ورود برای همگان آزاد است

روز جمعه  اول ماه مه، 
ساعت 6:30 بعدازظهر 
-----------

در محل: 

کتابخـــانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-216-8065

کانادا روز جمعه -مونترال ماه مه در جشن اول   
بعدازظهر  ۶:۳۰اول ماه مه ساعت   

صالح مازوجی : سخنران   
 پیام

 نمایش فیلم
 گروه موسیقی زنده ایرانی

 غذا و نوشیدنی در محل موجود است
استآزاد برای همگان ورود   

5206 Boul. Decarie Suite 3 کتابخانه نیما    
ایران در  سیاسی دهه شصت کشتار زندانیان یادمان کمیته   

کانادا –مونترال   
مونترال –اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان   

__________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت  در ایران 

مونترال – کانادا
احتاد چپ سوسیالیستی ایرانیان – مونترال

سپـا س
از شما هموطنان گرامی، 

که شنبه شب 4 آوریل 2015،
 بااستقبال بی نظیر و شرکت پرشور خود در 

کنسرت بزرگ گوگوش 
»دیوا«ی بی جانشین 

وجاودانه موسیقی ایران، 
در سالن پرشکوه پالس دزار مونتریال 
شبی زیبا و بیادماندنی به جا گذاشتید، 

سپاسگزاریم.
------------

با سپاس ویژه از اسپانسر های برنامه: 
دارالترجمه یکتا، حسین پادار ) بوتیک پادار(
آقای علی عکاسی فتوبوک، رستوران »آرم« 

و روزنامه پیوند 

همچنین از دوستان ارجمند آقایان 
فرشادفضلی )تپش دیجیتال(

علی آقای فتوبوک، 
آقای رحیمیان و دوستان مان در روزنامه 

پیوند، ابی درویشعلی، مو  مکشاد،  
و دیگر عزیزانی 

که همچون همیشه 
در برگزاری هرچه بهتر این برنامه ما را یاری 

کردند،
کمال تشکر را داریم.

_______________________
به امید دیدار شما عزیزان 

در کنسرت های بعدی

___________

مدیریت گروه هنری پرسپولیس، 
مرتضا صادقی

صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران و 
راستی آزمایی این موضوع باشد و از 
سوی دیگر راهی برای خاتمه دادن 

به تحریم ها بگشاید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مرضیه افخم، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، روز چهارشنبه، 
26 فروردیــن، این  گونه خبر داد 
که »هفته آینده مذاکرات در سطح 
معاونان و کارشناسان از سرگرفته 
می شود و احتمااًل چهارشنبه آینده 

دور بعدی مذاکرات است«.

روحانی: تندروها در آمریکا دنبال 
چه هستند؟

خطاب قرار دادن مجلس ســنا و 
نمایندگان آمریکا )که جمعًا کنگره 
آن کشور را تشــکیل می دهند( 
از ســوی حســن روحانی در روز 
چهارشــنبه یک روز پــس از آن 
صورت می گیرد که دولت آمریکا 
با کنگره آن کشور بر سر تفویض 
اختیار بیشتر به کنگره در زمینه 
اعمال نظر در توافق نهایی هسته ای 

با جمهوری اسالمی کنار آمد.
این طــرح که در کمیتــه روابط 
خارجی سنای آمریکا رأی مثبت 
آورده، در صورت تصویب نهایی در 
کنگره به منتقدان روند مذاکرات 
هسته ای با ایران در کنگره آمریکا 

اختیار بیشتری برای سختگیری 
می دهد.

حسن روحانی در رشت با واکنش 
به این تحول گفت: »سنای آمریکا 
چه می گوید؟ مجلس نمایندگان 
آمریکا چه می خواهد؟ تندروها در 
آمریکا دنبال چه هستند؟ مزدوران 
آمریکا در منطقه چه می گویند؟ 
اینها بــه دولت و ملت ما ارتباطی 

ندارد.«
وی تصریح کرد: »طرف ما سنا و 
مجلس نمایندگان آمریکا نیست، 
بلکه طرف مــا مجموعه ای به نام 

1+5 است.«
•

اما تیم ملی ایران با کدام مربی در 
این بازی ها به میدان خواهد رفت؟ 
رضا حسنی خو، مدیرکل حراست 
وزارت ورزش و جوانــان می گوید:  
مذاکرات با کی روش خوب پیش 
رفته و تا اوایل هفته آینده وضعیت 

ماندگاری وی مشخص می شود.
به گــزارش خبرگــزاری فارس، 
رضاحسنی خو گفت: می خواهیم از 
یک سرپرست قوی استفاده کنیم 
تا از این به بعد کی روش تنها با او 
در تماس باشــد و این کار به کم 

کردن حاشیه ها کمک می  کند.
علی کفاشیان هم گفته که همان 
قــرارداد قبلی کــی روش اعمال 
می شود و تنها تغییری که به وجود 
می آید حمایت مــادی و معنوی 

وزارت ورزش از کی روش است. 
او درباره اینکه آیا دفتر ریاســت 
جمهوری خواستار ادامه همکاری 
کی روش با تیم ملی شــده است، 
گفت: »هیچ کسی در این ارتباط 

با ما تماس نگرفته است«.
رییس فدراسیون فوتبال ایران در 

پاسخ به این سؤال که چه دلیلی 
باعث شــد نگاه وزارت ورزش در 
ارتبــاط با کــی روش تغییر کند، 
گفت: این تغییر نگاه، خواسته مردم 
بود و به اطالع مســئوالن رسید. 
کی روش هم می خواهد همه یک 
نظر داشته باشند و این طور نباشد 
که یک عــده او را بخواهند و یک 
عده نــه. او می خواهد همه از تیم 

ملی حمایت کنند. 
•

روحانی: حـذف حتریم ها ...   << ادامه از صفحه: 7
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فوتبـال... 

برجن مرغـوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی
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ت آ
وس

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

سوپر
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� 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!
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دوآتیشۀ 
استقاللی  

مونتریــالی 12

مجــال ایــن هفته را با بررســی 
اجمالی هفتــه 25 لیگ برتر جام 
خلیج فــارس آغاز می کنیم و در 
ادامه اتفاقات مهم رخ داده در هفته 

گذشته را بررسی خواهیم کرد.
این هفته از مســابقات با تساوی 
یک بر یک قعرنشینان یعنی نفت 
مسجد ســلیمان و راه آهن شهر 
ری آغاز شــد. استقالل تهران هم 
نتوانست از پس ذوب آهن اصفهان 
برآید و این بازی هم با نتیجه یک 
بر یک به پایان رســید. استقالل 
که پس از هفته ها باالخره جاسم 
کــرار را در ترکیب خود می دید، 
نتوانست از تواناییهای او بهره کافی 
را ببرد. البته تاثیرات روحی و روانی 
محرومیت چهار جلسه ای در بازی 
ضعیف جاسم کرار مشهود بود و 
این سوال به ذهن متبادر می شود 
که نوع جرایم کمیته انضباطی نه 
تنها تاثیر مثبتی نداشــته که به 

تیمها هم ضربه وارد می کند. 
اگر قرار است بازیکنی به علت رفتار 
ناشایست جریمه شود، چرا باشگاه 
مربوطه باید تاوان عمل بازیکن را 
پــس دهد. البته همه این رفتارها 
علیه اســتقالل تهــران، فقط در 
جهت تضعیف این تیم می باشد و 
نیرویی در تالش است تا استقالل 
نتواند با قلعه نویی)1( به چهارمین 

قهرمانی اش دست یابد. 
زیــرا در این صورت امیر دســت 
نیافتنی تر از گذشته خواهد شد 
و آن نیــروی خاص نمی تواند به 
این راحتی ها افراد وابسته به خود 
را وارد تیم مردمی استقالل کند. 
حال بایــد دید که ژنرال آبی ها با 
وجود فشــارهای غیر فوتبالی که 
تحمل میکند، می تواند کشتی این 
تیم را به سر منزل برساند یا اسیر 

حاشیه های این نیرو میشود.
سایپا کرج توانست صبا قم را 3 بر 
صفر شکست دهد و خود را به رده 

هفتم جدول برساند. 
پیکان تهران همچنــان روی نوار 
ناکامی گام برمیدارد. این تیم در 
برابر پدیده مشــهد تن به تساوی 
صفر بر صفر داد تا همچنان خطر 
سقوط را احســاس کند. پیکان 
که با ســر و صدای زیاد و هزینه 
های گزافی در ابتدای فصل بسته 
شد، نتوانست انتظارات را برآورده 
کند. گســترش فــوالد تبریز در 
خانه توانســت با نتیجه 3 بر 2 از 
سد ملوان بندر انزلی عبور کند و 
موقتا از منطقه خطر فاصله بگیرد 
ولی این نتیجه ملوان را به سقوط 

نزدیکتر کرد.
نفت تهــران صدر نشــین لیگ 
در خانــه نتوانســت از پس فوالد 
خوزستان متحول شــده برآید و 
یک بر صفر بــازی را واگذار کرد. 
فوالد با این برد به جمع مدعیان 
فتح جام بازگشت. سپاهان اصفهان 
هم در خانه توانست تراکتورسازی 
تبریز را با نتیجه 2 بر یک از پیش 
رو بردارد. این نتیجه ســپاهان را 
تا رده ســوم بــاال آورد. در اهواز 
هم دو تیم اســتقالل خوزستان و 
پرســپولیس تهران به مصاف هم 
رفتند که این بازی با تساوی یک 
بر یک به پایان رسید. پرسپولیس 

با وجود استعفای درخشان بعلت 
نتایج ضعیــف و حضــور برانکو 
ایوانکوویچ)2( سرمربی سابق تیم 
ملی نتوانست وی را روی نیمکت 
خود داشــته باشــد. در این بازی 
آندره پانادیچ و کریم باقری تیم را 

هدایت کردند.
اما شــاهکار پرسپولیس در هفته 
گذشته، پیروزی یک بر صفر برابر 
النصر عربســتان در حضور 100 
هزار تماشــاگر در ورزشگاه آزادی 
تهران بــود. از ابتدا جو خاصی بر 
بازی حاکم بود که نشات گرفته از 
حضور این تعداد تماشاگر و البته 
رســوایی مامورین فرودگاه جده 
و رفتار ناشایست آنها در قبال دو 

نوجوان ایرانی بود. 
پرسپولیس به مدد گابریل هافبک 
برزیلی خود، بازی هجومی را انجام 
داد و توانست با ضربه پنالتی )ضربه 
چیپ( مهدی طارمی)3( مهاجم 

جوان خود به برتری دست یابد. 
اوج کار این مهاجم، نمایش پس 
از گل او بــود که به تالفی حرکت 
عربستانی ها در بازی رفت، انگشت 
خود را روی گردن به نشــانه سر 
بریدن به عربستانیها نشان داد که 
البته با واکنش تیم مهمان مواجه 

شد.
طبق پیــش بینی نگارنــده در 
مقاله شــماره گذشــته، کارلوس 
کی روش)4( با به اجرا گذاشــتن 
یک بازی رسانه ای حرفه ای البته 
به کمک برنامه نود و روزنامه های 
تحت کنترل عادل فردوسی پور با 
مسئوالن فدراسیون به توافق رسید  

و به کار خود ادامه داد. 
موضوع وقتی جالب تر میشود که 
احسان  پور)5(،  فردوســی  عادل 
 ، شــبکه 3(  علیخانی)مجــری 
علی جــوادی )ســردبیر روزنامه 
خبرورزشــی( و چندیــن و چند 
روزنامــه نگار دیگر، جواد نکونام و 
چند تن از قدیمی های تیم ملی، 
طی یک ماه گذشته تالش شبانه 
روزی و بی وقفه ای را برای ابقای 

کی روش انجام دادند. 
هدف اصلی آنها تحریک 
عواطف مردم بود و پس 
از آن بــا راه اندازی چند 
آمارگیری در برنامه های 
مختلف شبکه 3، مدیران 
ورزش کشور را در عمل 
دادند.  قرار  انجام شــده 
کشور  ورزشــی  مدیران 

هم برای قــرار نگرفتن در مقابل 
احساســات مردم عام، ناخواسته 
تن به ادامه همکاری با مربی دادند 
که ســیاه بازی را بهتر از همه بلد 
اســت. کارلوس از همان روز اول 
متوجه شد که باند بازی در فوتبال 
ما حــرف اول را مــی زند پس با 
استفاده از هوش ذاتی اش، پای در 
قویترین باند مافیایی فوتبال کشور 
به ریاست عادل فردوسی پور نهاد. 
البته نباید از زد و بندهای پشــت 

پرده و دالل بازی آنها گذشت.
ابتدای همــکاری این دو از زمانی 
آغاز شــد که بــا آوردن بازیکنان 
ضعیف دو رگه ایرانی شــاغل در 
دیگر کشورها مانند دانیال داوری 
و اســتیون بیت آشــور، به سود 
کالنی رسیدند. این بازیکنان فقط 
در مقطع حضــور در جام جهانی 
برای معروف شــدن بــا پرداخت 
مبلغ کالنی )طبق نظر اکثر رسانه 
های بی طرف( به این باند به ایران 
آمدند و پس از آن دیگر خبری از 
آنها نشد. البته این موضوع تا حدی 
از سوی مدیران فدراسیون فوتبال 
باند عادل- کتنرل شد. همکاری 

کارلوس زمانی افشا شد که مهدی 
رحمتی که همسایه کیروش بود، 
از حضورهای شبانه عادل در خانه 
کیروش پرده برداشــت. البته این 
کار عواقب بدی برای او داشت و او 
که دروازه بان اول تیم ملی بود، به 
ناگه از این تیم اخراج شد و دیگر 

به تیم ملی دعوت نشد.
این آتش زمانی از زیر خاکستر سر 
بیرون آورد که امیر قلعه نویی به 
خانه 15 میلیارد تومانی فردوسی 
پور و همکاری تنگاتنگ برادر وی با 
کی روش در داللی بازیکنان دورگه 

اشاره کوچکی کرد. 
البته این افشــاگری بــرای امیر 
هــم عواقب زیــادی داشــت؛ از 
تحریــک بازیکنان ملی پوشــی 
چون منتظری، نکونام و تیموریان 
بــه ترک تیم اســتقالل تا حمله 
هماهنگ روزنامه های تحت سلطه 

باند "کی روشی پور".
خداداد عزیزی در یکی از مصاحبه 
های خود به موضوع شکست ایران 
در برابر مکزیــک در جام جهانی 
2006 اشاره کرد که فردوسی پور 
به عنوان گزارشگر در انتهای بازی 

گفته بود: "خداحافظ برانکو". 
حال چگونه وی شکست در برابر 
عــراق در جام ملتهای آســیا را 
شاهکار کی روش می نامد و برای 
ابقای وی از هیچ تالشی فروگذار 
نمی باشد. جواب این سوال فقط  
در یک کلمه ســه حرفی خالصه 

میشود: 
"پ. و. ل."!
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اقتصاد: چالش های روحانی...   << ادامه از صفحه: 8

فریبرز رجبیان:مونتریال
facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra»»»»   سالمت   ««««

با ســالمی  دوباره خدمت تمامی  
شما عزیزان، در این شماره شما را 
در جریان آخرین اخبار و تحوالت 

فوتبال دنیا قرار میدهیم.  
همانطور که میدانید هر ساله در 
این زمــان لیگهای معتبر اروپایی 
به هفته های آخرین خود نزدیک 
شــده و کورس رقابتها از هیجان 
دو چندانی برخــوردار میگردند، 
پس ما هم از اینک تا آخرین روز 
بازیها، گام به گام در هر شــماره 
سعی  می کنیم که شما را از آخرین 
تحوالت 5 لیگ معتبر اروپا، بعالؤه 
جام قهرمانــان و جام یوفا مطلع 

نمائیم.

لیگ برتر انگلیس
این لیگ که هفتٔه سی  و دوم خود 
را پشــت سر گذاشته همچنان با 
پیشتازی چلسی در صدر جدول 
در جریان اســت. شاگردان حوزه 
مورینو پس از شکست ناباورانه و 
خروج زود هنگام در جام قهرمانان 

در مقابل پاریس سن 
ژرمن حــاال به هیچ 
عنوان نمیخواهند که 
حتی فکر از دســت 
دادن قهرمانی انگلیس 
را در خــود راه داده و 
امتیاز  با 7  همچنان 
دوم  تیم  از  بیشــتر 
جدول یعنی  آرسنال 
به صدر نشینی ادامه 
در  ایــن  میدهنــد. 
حالیست که چلسی 
حتی یک بازی کمتر 
حریفان  به  نســبت 
خود داشته و میتواند 
پیروزی  در صــورت 
بــازی عقب  این  در 
افتــاده اختالف خود 
با آرسنال را حتی به 
افزایش  امتیــاز   10
دهــد.  در جــدول 
انگلیس  برتــر  لیگ 

بــه ترتیب آرســنال، 
منچستر یونایتد ، منچستر سیتی 
تیمهای دوم تا چهارم و همچنین 
ســاوتهمپتون و لیورپول در رده 
پنجم و ششــم رقابت پایاپای را 
در پیش رو دارنــد. در هفتٔه 32 
این بازیها و در دربی منچستر تیم 
منچستر یونایتد توانست در یک 
بعضی  پر ًگل 4-2 تیم منچســتر 
ســیتی را شکســت داده و با 65 
امتیاز تیم ســوم این جدول باقی  

بماند.

لیگ ایتالیا 
در ایــن لیگ هــم در هفتٔه 30 
اینطور به نظر می رســد که تیم 
یونتــوس تورین بــا 70 امتیاز و 
با 8 بازی باقیمانــده تقریبا برای 

چهارمیــن بار پیاپی و در مجموع 
برای ســی  و یکمین بار قهرمانی 
را از آن خود خواهد نمود، این در 
حالیست که دو تیم پایتخت یعنی  
التزیــو و ا س رم هر کدام با 58 و 
57 امتیاز مقام دومی  و سومی  را 

فعال از آن خود نموده اند. 
آنچه که برای یونتوس و شاگردان 
آلگری مهم است اینه که این تیم 
تنها تیم ایتالیایی در هشــت تیم 
باقیمانده در جــام قهرمانی اروپا 
می باشد و این اختالف زیاد میتواند 
به بازیکنان این تیم اجازٔه استراحت 
فیزیکی  و روحی  جهت شــرکت 
در جامی  که آخریــن بر آن را در 
ساله 1996 آن را برده اند، را فراهم 
نماید. از هشــت بازی باقیمانده 
یونتوس تنها احتیاج به 4 برد دارد 
تا بتواند قهرمانی لیگ ایتالیا را با 

طرفدارانش جشن بگیرد. 
تیم التزیو که تا االن فصل موفقی  
را پشت ســر داشته امید دارد که 
با پیروزی در هشت بازی باقیمانده 

حضور خــود در لیگ قهرمانان را 
با در ســال آینده تضمین نماید. 
تیــم دیگر پایتخــت یعنی  ا س 
رم به رهبری رودی گارســیا که 
فصل خیلی  خوبی  را شروع نموده 
بود در نیــم فصل و پس از نقل و 
انتقال چندین بازیکن دچار افت 
چشمگیری شد و هم اکنون با یک 
امتیاز کمتر رده سوم جدول را از 

آن خود نموده .

ال لیگا اسپانیا
شاید از میان 5 لیگ برتر اروپا هیچ 
لیگی شور و هیجان لیگ اسپانیا را 
در این فصل نداشته باشد. بارسلونا 
که تا هفتــٔه 30 ایــن رقابت ها 
توانسته بود فاصلٔه 4 امتیازی خود 

را با رئال مادریــد حفظ کند در 
هفتٔه سی  و یکم با تساوی 2 - 2 
در مقابل سویا در ورزشگاه رامون 
سانچز پیخوان برتری 4 امتیازی 
خود را نسبت به حریف مادریدی 
خود از دســت داد و حاال مادرید 
که توانســته بود در اولین بعضی  
هفتٔه ســی  و یکم با 3 ًگل از سد 
ایبار بگذرد تنها با 2 امتیاز کمتر 
از بارسای صدرنشین هنوز امیدی 
به بردن سی  و سومین جام تاریخ 

خود داشته باشد. 
در ادامٔه رقابت های هفتٔه ســی  و 
یکم ال لیگا اسپانیا اتلتیکو مادرید 
هم در مقابل ماالگا متوقف گردید 
و والنسیا هم با شکست لوانته در 

رده چهارم جدول قرار گرفته 
بوندس لیگا آملان

قهرمانی بوندس لیگا آلمان هم تا 
حدی با قهرمانی بایرن مونیخ که 
فقط 3 برد از شش بعضی  باقیمانده 
الزم دارد رو بــه اتمام می باشــد. 
ایــن در حالی  اســت 
کــه شــاگردان پپ 
برتری  بــا  گواردیوال 
10 امتیازی نسبت به 
تیم دوم جدول یعنی  
وولفسبورگ چشم به 
پیروزی و قهرمانی در 
جامعه قهرمانان اروپا 

را دارند 
جــدول  پائیــن  در 
بوندس لیگا تیمهای 
و  اشــتوتگارت 
هامبورگ برای نجات 
از ســقوط دســت و 

پنجه نرم میکنند 

لیگ 1 فرانسه
در لیگ فرانســه هم 
هنوز پس از گذشته 
32 هفته تکلیف هیچ 
جدولی   بــاالی  تیم 
مشخص نیست و این 
در حالیســت که هر 
4 تیم پاریس ســن ژرمن، لیون، 
موناکو و مارسی از شانس قهرمانی 

بر خوردار میباشند 
این در حالیســت که صدر نشین 
لیــگ یعنی  پاریس ســن ژرمن 
توانســت در فینال جــام حذفی 
فرانســه با نتیجٔه 4-0 باســتیا را 
شکســت داده و اولیــن جام این 

فصل را باالی سر ببرند . 
حاال یاران لوران بالن چشم به 2 
جام دیگر یعنی  جام قهرمانان که 
در مقابل بارســلونا در 4/1 نهایی  
می باشد و همچنین عنوان لیگ 
که خود آنها توانستند فصل پیش 

آن را از آن خود نمایند.. 
تا شماره آینده
•

با ترک این عادات از سکته 
و بیمـــاری قلبی دور شوید

 ســاالنه در سرتاســر جهــان، 
میلیون ها نفر در اثر بیماری های 
قلبی و سکته مغزی جان خود را 

از دست می دهند.
بیمــاری های قلبی و ســکته 
مغزی دومین و ســومین دلیل 
مــرگ و میر رایج در کشــوری 
مانند کاناداست. البته این آمارها 
مخصوص کشور کانادا نیست و 
ساالنه در سرتاسر جهان، میلیون 
ها نفر در اثر این بیماری ها جان 
خود را از دست می دهند. البته 
می شــود با در پیــش گرفتن 
عادت های ســالم و ترک عادت 
های نادرست ســالمت قلب را 

حفظ کرد.
در ایــن مطلــب چنــد عادت 
نادرســتی را که ســالمت این 
گنجینــه ارزشــمند را با خطر 
مواجــه می کند بیان می کنیم. 

لطفا با ما همراه باشید.
• 

سیگار می کشید
سیگار باعث مسدود شدن رگ 
هــای خونی می شــود، خطر 
تشکیل لخته های خونی را باال 
می برد و میزان اکسیژن حمل 
شــده در خــون را کاهش و در 
عوض فشار خون را افزایش می 
دهد. باید بدانید کــه اگر برای 
مدت یک ســال سیگار مصرف 
نشــود، خطر مرگ و میر ناشی 
از بیماری های قلبی عروقی به 

نصف کاهش پیدا می کند.
• 

ورزش منی کنید

یکــی از عوامل اصلــی ابتال به 
بیماری هــای قلبی ـ عروقی بی 

تحرکی و خانه نشینی است. 
برای ارتقای ســالمت قلب تان 
توصیه می شود که روزانه به مدت 
30 تا 60 دقیقه ورزش کنید. به 
جای آسانسور از پله ها استفاده 
کنید، یک ایستگاه مانده به منزل 
یا محل کارتان از اتومبیل پیاده 
شده و بقیه راه را پیاده بروید. بعد 
از غذا 15 دقیقه پیاده روی کنید. 
به عقیده متخصصان الزم است 
که روزانه ده هزار قدم راه بروید تا 

سالم بمانید.
• 

به تغذیه تان اهمیت منی دهید
بــه عقیده  متخصصــان روزانه 
باید پنج واحد میوه و سبزیجات 
مصرف کنید. ایــن مواد غذایی 
سرشــار از ویتامین هــا و مواد 
معدنی هستند که سالمت قلب و 
رگ های خونی را ارتقا می دهند.
عالوه بر این میوه ها و سبزیجات 
منابع خــوب فیبرهای غذایی و 
آنتی اکسیدان ها هستند که از 
انسداد رگ های خونی پیشگیری 
می کنند.غذاهای سالم و متنوع 
تهیه کنید و نصف بشقاب تان را 

به سبزیجات اختصاص دهید.
• 

صبحانه منی خورید
نخوردن صبحانه عالوه بر اینکه 
شما را از انرژی الزم برای شروع 
یک روز خوب محروم می کند، 
بلکه باعث می شود که در وعده 
های غذایی دیگر کالری بیشتری 

دریافت کنید. نتایج پژوهشی 
که در دانشگاه هاروارد انجام 
شده است نشــان می دهد 
که این مســاله خطر بروز 
انفارکتوس )سکته قلبی( را 
به میزان 55 درصد افزایش 

می دهد.
• 

استــرس دارید
استرس باعث افزایش خطر 
فشار خون، افزایش کلسترول 
خون و سفت شدن رگ های 
خونی می شــود. در نتیجه 
کنترل اســترس از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت.قبل 
از هر چیزی منشا استرس را 
شناسایی کنید. سپس تالش تان 
را برای کنتــرل و حفظ آرامش 
تان انجام دهید.ورزش، مطالعه، 
یوگا و غیره جزو روش های حفظ 
آرامش و کنترل استرس هستند. 
روزانه چند دقیقــه به خودتان 
اختصاص دهید و فقط به آرامش 

تان فکر کنید.
• 

ساعت کاری مشخصی ندارید
محققــان  پژوهشــی  نتایــج 
نشــان   Western University
می دهــد افرادی که ســاعت 
کاری مشخص و منظمی ندارند، 
به میزان 23 درصد بیشــتر در 
معــرض آنفارکتوس قــرار می 
گیرند. ساعات کاری غیرعادی و 
غیر منظم باعث ایجاد اختالل در 
ضربان قلب می شود و در نهایت 

به سالمت قلب آسیب می زند.
• 

مصرف چربی های ترانس
این چربــی هــا در موادغذایی 
تصفیه شده مانند هله هوله ها، 
مافین ها، بیسکوییت ها و غیره 
وجود دارد. مصرف این چربی ها 
باعث افزایش میزان کلسترول بد 
و کاهش کلسترول خوب خون 
می شــود. در نتیجه خطر بروز 
بیماری های قلبی ـ عروقی باال 

می رود. 
توصیه می کنیم تا حد امکان از 
مصرف مواد غذایی تصفیه شده و 
آماده خودداری کنید و به جای 
این هله هوله ها آجیل میل کنید.  

)گزارش بالغ(

لیگ برتر انگلیس

بوندس لیگا آملان

لیگ ایتالیا 

ال لیگا اسپانیا

لیگ 1 فرانسه

کار را می طلبد. در آخرین گزارش 
بانک جهانی از شرایط کسب و کار 
190 کشور جهان، ایران رتبه 130 

را به دست آورده است.
این رتبه گرچه نســبت به سال 
قبل بهبود اندکی داشــته اســت 
ولی نازل بودن آن نشان از شرایط 
نامســاعد کســب و کار در ایران 
دارد. قوانین و شرایط حقوقی که 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
ضمانت نمی کند، حضور نهادهای 

شبه دولتی و وابسته به ارگان های 
نظامی در حوزه های مختلف اقتصاد 
و سنگینی سایه سیاست بر تولید و 
تجارت همانند تحریم های ناشی 
از فعالیت هســته ای ایران، نمونه 
مواردی است که مانع از شکوفایی 

اقتصادی در ایران بوده است.
طی ســال 1393 در میان فعاالن 
اقتصادی این خوشبینی ایجاد شد 
که مساله  هسته ای به زودی حل 
و فصل خواهد شــد. همزمان در 

بازارهایی مانند ارز و طال نوسان ها 
کاهش پیــدا کرد و بخشــی از 
افتاده چند  ظرفیت هــای از کار 
ســال گذشــته، دوباره به چرخه 
تولید بازگشــت. اما فعال شــدن 
ظرفیت های بیشتر در سال 1394 
نیازمند نتایــج قطعی تر در حوزه 

سیاسی و دیپلماسی است.
•

چالش چهارم: 
کمبــود  منابع

که  محدودیت هایی  بــر  عــالوه 
تحریم ها برای تجار و صنعتگران 
ایرانی ایجاد کــرده، دولت نیز به 
طور چشمگیری از آن متاثر شده 
اســت. درآمد نفت که مهمترین 
اســت  تامین کننده منابع دولت 
به واســطه تحریم صنعت نفت و 
بانک مرکزی محدودیت پیدا کرده 
اســت. این محدودیت با سقوط 
تاریخی قیمت نفت در سال 1393 
همزمان شد و مشکالت مضاعفی 

برا ایران پدید آورده است.
سال 1394 درحالی آغاز می شود 
که نه تنها تحریم هــا مانع از آن 
است که ایران به تمام درآمد نفت 

خود دسترسی پیدا کند، بلکه در 
صورت لغو تحریم هــا نیز، درآمد 
نفت به قدری پایین خواهد بود که 

جوابگوی نیازهای دولت نیست.
تنگناهای مالی درحالی تشــدید 
شــده که اصالح ســریع شرایط 
اقتصاد ایــران ضــروری به نظر 

می رسد.
وضعیــت ایران و مقایســه آن با 
اوضاع سایر کشورهای جهان، در 
»شاخص فالکت« قابل بیان است. 
موسسه تحقیقاتی کیتو که همه 
ساله این شاخص را براساس شرایط 
اقتصاد کالن از جمله نرخ بیکاری، 
نرخ تورم و نرخ بهره محاســبه و 

اعالم می کند، در آخرین گزارش 
خود، شــاخص فالکت در ایران را 
49 اعالم کــرده که در نتیجه آن 
رتبه ایران در بین 108 کشور مورد 
مطالعه، پنجم بوده است. به عبارت 
دیگــر تنها چهار کشــور ونزوئال، 
آرژانتین، سوریه و اوکراین وضعیت 

بدتری از ایران داشته اند.
شــرایط اقتصاد ایران در ســال 
1394 به  قدری حســاس اســت 
که اشــتباه های کوچک، می تواند 
هزینه های بزرگی بــرای دولت و 
داشته  همراه  ایرانی  شــهروندان 

باشد.
•
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انساني  كه خود 
را در محضر 
خداي متعال 
مي بيند، گناه 
نمي كند و اين 
گناه نكردن 
برايش راحت تر 
از طلب 
مغفرت و توبه 
است. يكي از 
ويژگي هاي ماه 
مبارك رمضان 
ضعيف تر بودن 
هواي نفس 
انسان از ساير 
ماه ها است 
بنابراين در 
اين ماه فرصت 
مناسبتري براي 
ترك گناه، 
 توبه و 
بهره مند شدن از 
سفره پرنعمت 
و گسترده الهي 
است

رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه 
قرآن، اين بهترين هديه الهي براي سعادت بشر به 

او تقديم مي شود. رمضان ماهي است كه با يك آيه 
به سير قرآن خواهي رسيد؛ امام رضا)ع( مي فرمايد: 

كسي كه در ماه رمضان آيه اي از كتاب خدا )قرآن( 
را بخواند، مانند كسي است كه در ديگر ماه ها تمام 

قرآن را خوانده باشد

13

14
 وقتي وارد ماه مبارك رمضان مي شويم گويي وارد »ساحتي جديد« شده ايم. 
سپهري تازه كه در آن از سپهر زيبايي شناختي وارد سپهر »اخالقي« و سپهر 

»ايماني« خواهيم شد

1516حكمت ماه رمضان وقتي ماوراء الطبيعه زميني مي شود
 امور ديني در عالم مدرن از پيامدهاي دنياي جديد و سكوالريزه شدن عالم 

مدرن است. يك جامعه ديني، امر ديني را چون امري ديني است مي پذيرد، نه 
اين كه چون علم و عقل بشري آن را تأييد مي كند

 بهترين اعمال در اين ماه، ترك گناه به عنوان نقطه عطف دستيابي انسان به 
زمينه هاي سرور و پااليش روح و روان به شمار مي رود همچنين در اين ماه تمرين 

رياضت و نفس كشي مي كنيم تا چگونه با هواي نفس خود مخالفت كنيم

بهترين اعمال در ماه مبارك رمضان كدام است؟

مطلع

فضايل ماه رمضان از ديدگاه روايات
   طيران آدميت

همين صفحه  

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

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 5142

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

»فلسفه ماه رمضان« در گفت وگو با اصحاب فرهنگ و انديشه تشريح شد

 افقي:
1- رازگوي��ي ب��ا خ��دا- م��درس 

دانشگاه
2- وزني در طالفروشي- صاحب و 

دارنده- شهرت طلب
3- داالن- اب��ر س��فيد- موزي��ك 

نظامي
4- كت��اب هن��دوان- هن��وز آدم 

نشده!- واحد- قوت اليموت
و  بي ميل��ي  س��بكي-  مظه��ر   -5
بي��زاري- به صورت جدي و برابر با 

مقررات و تشريفات
6- رايج- ميدان- نت آخر

7- شانه به سر- حرف اول فارسي- 
به وسيله- گلزن تكنيكي و محبوب 

بارسا
8- بازيگر خانم سريال قلب يخي

9- جس��ت وجو، گ��ردش- مي��وه 
خوب!- ره توشه- جهان

10- برهن��ه- وقف��ه- ش��هري در 
استان اصفهان

11- قيصر- خنياگر عصر ساساني- 
پرز

12- كالم تأس��ف- مقاب��ل پائي��ن- 
پسوند نسبت- نوعي از چلوكباب

س��الح  آج��ر-  دو  وس��ط  گل   -13
جنگجوي قديم- محرك ماشين

14- ب��ه تنهايي- دين��داري- خواب 
خوش

15- از غذاهاي محلي گيالن- لرزان 
و سست

 عمودي:
1- از بازي هاي كودكانه- صفتي براي 

وصف هوا
2- جمع ن��ادر- از مراحل 
زراعت- كار عبث و بيهوده

3- س��وم ش��خص جمع- 
فرصت- نمايش

در  كش��وري  پ��ل-   -4
پايان نام��ه-  خاورميان��ه- 

نوعي خواهر و برادر
5- ج��ال دهن��ده كفش- 

جمع باب- نفس چاق
6- موضوع- از آثار ديدني 

و تاريخي شيراز
7- مخف��ف اگر- بهش��ت 

گيالن- واحد مايعات
ب��رق  تأيي��د-  كلم��ه   -8

مثبت- كاركرد

9- جا- برادر شيرازي- پياپي
10- ب��ه دس��ت آوردن و ب��ه فروش 
رس��اندن محصول كارخانه- رطوبت 

كم
11- كدبانوي خانه- مدارك- ژاله

12- سوريه قديم- ابر رقيق- دوستي 
و محبت- كشت و زرع

13- ب��رد مع��روف- دندانس��از- زن 
پاكدامن

14- ب��ه مرحل��ه عم��ل گذاش��تن- 
رخوت- نام مردانه

15- ضدتاريك��ي- تعيي��ن تاب��ع در 
رياضي از روي مشتق آن

 افقي:
1- عنصر شيميايي راديو اكتيو كه به 
عن��وان منبع نوترون ب��ه كار مي رود- 

فلسفه خوشبيني
زن  چم��ن-  اتومبيلران��ي-   -2

گندمگون
3- س��رزمين افراس��ياب- خواهش و 

التماس- دالور
4- قرض- خمره بزرگ- فراموشكار- 

ارغنون
5- لحظه- خنياگر معروف- ش��هري 

در استان يزد
6- بخش��اينده و ع��ادل- از نام ه��اي 

خانم ها- ديروز

7- پ��روردگارا- ماه چه��ارم- ضمير 
فرانسوي- معجزه

8- بازيگر شهير بريتانيايي كه سابقه 
دريافت جايزه اس��كار را نيز داش��ته 

است
9- خزينه زر- خار- پرستار- تخلص 

شعري مهدي اخوان ثالث
طعن��ه-  س��وزناك-  نف��س   -10

خاصيت
11- جمع ش��ريك- ش��هر خاقاني- 

قلم انگليسي
12- زين��ت- نوعي زردآل��و- منقار 

مرغان- باسواد
13- ش��هري در اس��تان كردستان- 

مطيع- بزرگداشت
بي حرك��ت-  ب��زرگ-  آرزوي   -14

پولدوست
15- اثري از آندره مالرو- داراي جال 

و درخششي مانند فلز
 عمودي:

1- به توانايي س��لول هاي گياهي در 
تبديل ش��دن به گياه كامل از طريق 
فراينده��اي مش��خص و برنامه ريزي 
شده و تحت ش��رايط رشدي مناسب 

اطالق مي گردد- گياه طبي
2- از جزاي��ر جن��وب اي��ران- جوش 

جواني صورت- واحد طول انگليسي
3- نيمه گرم- پرنده اي ش��بيه كبك- 

آنچه در شب بدرخشد
4- جد- وجه و جهت- درختچه اي از 

تيره سماقيان- يار هوي!
5- طينت- سربينه- گرداگرد لب

6- دست ماليدن- پايتخت اسلواكي
جاهلي��ت-  دوره  در  پرس��تيدني   -7

صفت بهشت- رونده
8- حريص- شهري در استان همدان- 

سازمان ماهي فروش
9- فراخي- قتل سياسي- 

طليعه اعداد
10- مطالعه آثار طبيعي- 

عضو بعضي حيوانات
مقطع��ه  ح��روف  از   -11
اس��تاني-  از مراكز  قرآن- 

كت بافتني
12- ي��اري دهنده- حرف 
هجدهم الفباي ابجد- روي 

خط آهن مي رود- اغما
الدم-  فقر  13- سردسير- 

آهو
14- تخ��ت- به��ر پخ��ت 
خري��د-  باي��د  آبگوش��ت 

ناپاكي
15- گل مينا- پويايي

حل جدول ويژه شماره 5141حل جدول عادی شماره 5141

دیالکتيک گناه و توبه

رمضان ماهي اس��ت براي آس��ماني شدن و پر گشودن، ماهي براي سير 
در بيكران انسانيت، ماهي براي رسيدن به مقام خليفه الهي و تكيه زدن بر 

جايگاه انساني خويش و رمضان ماه طيران آدميت است. 
رمض��ان فرصت��ي اس��ت خاص ك��ه خداوند ب��ه بندگان خوي��ش اعطا 
مي فرمايد؛ در اين ماه درهاي رحمت الهي باز اس��ت. پيامبر وحي)ص( در 
اين باره مي فرمايد: »درهاي آس��مان در نخس��تين شب ماه رمضان گشوده 

مي شوند و تا آخرين شب بسته نمي شوند.«
همچنين رس��ول رحمت)ص( در روايتي ديگر مي فرمايد: »هنگامي كه 

هالل ماه رمضان پديدار شود، درهاي دوزخ بسته شود.«
رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه قرآن، اين بهترين هديه 
الهي براي سعادت بش��ر به او تقديم مي شود. امام باقر)ع( مي فرمايد: براي 

هر چيزي بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است. 
رمض��ان ماهي اس��ت كه با يك آيه به س��ير قرآن خواهي رس��يد؛ امام 
رضا)ع( مي فرمايد: كس��ي كه در ماه رمضان آيه اي از كتاب خدا )قرآن( را 

بخواند، مانند كسي است كه در ديگر ماه ها تمام قرآن را خوانده باشد.
شيخ صدوق به سند معتبره روايت كرده از امام رضا)ع( از پدران بزرگوار 
خ��ود از حضرت اميرالمؤمنين)ع( كه فرمود: خطبه اي خواند براي ما روزي 
رس��ول خ��دا)ص( پس فرمود: اي مردم به درس��تي كه رو كرده اس��ت به 
س��وي ش��ما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش. ماهي است كه نزد خدا 
بهترين ماه هاست و روزهايش بهترين روزها و شب هايش بهترين شب ها و 
ساعت هايش بهترين ساعت ها و آن ماهي است كه خوانده ايد شما در آن به 
سوي ضيافت خدا و گرديده ايد در آن از اهل كرامت خدا. نفس هاي شما در 
آن ثواب تس��بيح و خواب شما ثواب عبادت را دارد و عمل هاي شما در آن 
مقبول و دعاهاي شما مستجاب است. پس سؤال كنيد از پروردگار خود به 
نيت هاي درست و دل هاي پاكيزه از گناهان و صفات ذميمه كه توفيق دهد 

شما را براي روزه داشتن آن و تالوت كردن قرآن در آن.
به درس��تي كه شقي و بد عاقبت كسي است كه محروم گردد از آمرزش 
خدا در اين ماه عظيم و ياد كنيد به گرس��نگي و تشنگي شما در اين ماه و 
تش��نگي شما در اين ماه تشنگي و گرس��نگي روز قيامت را و تصدق كنيد 
بر فقيران و مس��كينان خ��ود و تعظيم نماييد پيران خ��ود را و رحم كنيد 
كودكان خود را و نوازش نماييد خويشان خود را و نگاه داريد زبان هاي خود 
را از آنچه نبايد گفت و بپوشيد ديدهاي خود را از آنچه حالل نيست شما را 
در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوش هاي خود را از آنچه حالل نيست 
شما را در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوش هاي خود را از آنچه حالل 
نيست شما را شنيدن آن و مهرباني كنيد با يتيمان مردم تا مهرباني كنند 
بعد از ش��ما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوي خدا از گناهان خود و 
بلند كنيد دس��ت هاي خود را به دعا در اوقات نمازهاي خود، زيرا كه وقت 
نمازها بهترين ساعت هاس��ت كه نظر مي كند ح��ق تعالي در اين اوقات به 
رحمت. اي گروه مردمان بدانيد كه حق تعالي س��وگند ياد كرده اس��ت به 
عزت و جالل خود كه عذاب نكند نمازگزارندگان و سجده كنندگان در اين 

ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت.
٭ مدير گروه اخالق مركز ملي پاس�خگويي به س�ؤاالت ديني و 

استاد حوزه و دانشگاه
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به قلم: حجت االسالم سيدحسن هاشمي٭ 

انساني  كه خود 
را در محضر 
خداي متعال 
مي بيند، گناه 
نمي كند و اين 
گناه نكردن 
برايش راحت تر 
از طلب 
مغفرت و توبه 
است. يكي از 
ويژگي هاي ماه 
مبارك رمضان 
ضعيف تر بودن 
هواي نفس 
انسان از ساير 
ماه ها است 
بنابراين در 
اين ماه فرصت 
مناسبتري براي 
ترك گناه، 
 توبه و 
بهره مند شدن از 
سفره پرنعمت 
و گسترده الهي 
است

رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه 
قرآن، اين بهترين هديه الهي براي سعادت بشر به 

او تقديم مي شود. رمضان ماهي است كه با يك آيه 
به سير قرآن خواهي رسيد؛ امام رضا)ع( مي فرمايد: 

كسي كه در ماه رمضان آيه اي از كتاب خدا )قرآن( 
را بخواند، مانند كسي است كه در ديگر ماه ها تمام 

قرآن را خوانده باشد

13

14
 وقتي وارد ماه مبارك رمضان مي شويم گويي وارد »ساحتي جديد« شده ايم. 
سپهري تازه كه در آن از سپهر زيبايي شناختي وارد سپهر »اخالقي« و سپهر 

»ايماني« خواهيم شد

1516حكمت ماه رمضان وقتي ماوراء الطبيعه زميني مي شود
 امور ديني در عالم مدرن از پيامدهاي دنياي جديد و سكوالريزه شدن عالم 

مدرن است. يك جامعه ديني، امر ديني را چون امري ديني است مي پذيرد، نه 
اين كه چون علم و عقل بشري آن را تأييد مي كند

 بهترين اعمال در اين ماه، ترك گناه به عنوان نقطه عطف دستيابي انسان به 
زمينه هاي سرور و پااليش روح و روان به شمار مي رود همچنين در اين ماه تمرين 

رياضت و نفس كشي مي كنيم تا چگونه با هواي نفس خود مخالفت كنيم

بهترين اعمال در ماه مبارك رمضان كدام است؟

مطلع

فضايل ماه رمضان از ديدگاه روايات
   طيران آدميت

همين صفحه  

تلفن گروه دين و انديشه: 88761257
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جدول ويژه جدول عادي

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 5142

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

»فلسفه ماه رمضان« در گفت وگو با اصحاب فرهنگ و انديشه تشريح شد

 افقي:
1- رازگوي��ي ب��ا خ��دا- م��درس 

دانشگاه
2- وزني در طالفروشي- صاحب و 

دارنده- شهرت طلب
3- داالن- اب��ر س��فيد- موزي��ك 

نظامي
4- كت��اب هن��دوان- هن��وز آدم 

نشده!- واحد- قوت اليموت
و  بي ميل��ي  س��بكي-  مظه��ر   -5
بي��زاري- به صورت جدي و برابر با 

مقررات و تشريفات
6- رايج- ميدان- نت آخر

7- شانه به سر- حرف اول فارسي- 
به وسيله- گلزن تكنيكي و محبوب 

بارسا
8- بازيگر خانم سريال قلب يخي

9- جس��ت وجو، گ��ردش- مي��وه 
خوب!- ره توشه- جهان

10- برهن��ه- وقف��ه- ش��هري در 
استان اصفهان

11- قيصر- خنياگر عصر ساساني- 
پرز

12- كالم تأس��ف- مقاب��ل پائي��ن- 
پسوند نسبت- نوعي از چلوكباب

س��الح  آج��ر-  دو  وس��ط  گل   -13
جنگجوي قديم- محرك ماشين

14- ب��ه تنهايي- دين��داري- خواب 
خوش

15- از غذاهاي محلي گيالن- لرزان 
و سست

 عمودي:
1- از بازي هاي كودكانه- صفتي براي 

وصف هوا
2- جمع ن��ادر- از مراحل 
زراعت- كار عبث و بيهوده
3- س��وم ش��خص جمع- 

فرصت- نمايش
در  كش��وري  پ��ل-   -4
پايان نام��ه-  خاورميان��ه- 

نوعي خواهر و برادر
5- ج��ال دهن��ده كفش- 

جمع باب- نفس چاق
6- موضوع- از آثار ديدني 

و تاريخي شيراز
7- مخف��ف اگر- بهش��ت 

گيالن- واحد مايعات
ب��رق  تأيي��د-  كلم��ه   -8

مثبت- كاركرد

9- جا- برادر شيرازي- پياپي
10- ب��ه دس��ت آوردن و ب��ه فروش 
رس��اندن محصول كارخانه- رطوبت 

كم
11- كدبانوي خانه- مدارك- ژاله

12- سوريه قديم- ابر رقيق- دوستي 
و محبت- كشت و زرع

13- ب��رد مع��روف- دندانس��از- زن 
پاكدامن

14- ب��ه مرحل��ه عم��ل گذاش��تن- 
رخوت- نام مردانه

15- ضدتاريك��ي- تعيي��ن تاب��ع در 
رياضي از روي مشتق آن

 افقي:
1- عنصر شيميايي راديو اكتيو كه به 
عن��وان منبع نوترون ب��ه كار مي رود- 

فلسفه خوشبيني
زن  چم��ن-  اتومبيلران��ي-   -2

گندمگون
3- س��رزمين افراس��ياب- خواهش و 

التماس- دالور
4- قرض- خمره بزرگ- فراموشكار- 

ارغنون
5- لحظه- خنياگر معروف- ش��هري 

در استان يزد
6- بخش��اينده و ع��ادل- از نام ه��اي 

خانم ها- ديروز

7- پ��روردگارا- ماه چه��ارم- ضمير 
فرانسوي- معجزه

8- بازيگر شهير بريتانيايي كه سابقه 
دريافت جايزه اس��كار را نيز داش��ته 

است
9- خزينه زر- خار- پرستار- تخلص 

شعري مهدي اخوان ثالث
طعن��ه-  س��وزناك-  نف��س   -10

خاصيت
11- جمع ش��ريك- ش��هر خاقاني- 

قلم انگليسي
12- زين��ت- نوعي زردآل��و- منقار 

مرغان- باسواد
13- ش��هري در اس��تان كردستان- 

مطيع- بزرگداشت
بي حرك��ت-  ب��زرگ-  آرزوي   -14

پولدوست
15- اثري از آندره مالرو- داراي جال 

و درخششي مانند فلز
 عمودي:

1- به توانايي س��لول هاي گياهي در 
تبديل ش��دن به گياه كامل از طريق 
فراينده��اي مش��خص و برنامه ريزي 
شده و تحت ش��رايط رشدي مناسب 

اطالق مي گردد- گياه طبي
2- از جزاي��ر جن��وب اي��ران- جوش 

جواني صورت- واحد طول انگليسي
3- نيمه گرم- پرنده اي ش��بيه كبك- 

آنچه در شب بدرخشد
4- جد- وجه و جهت- درختچه اي از 

تيره سماقيان- يار هوي!
5- طينت- سربينه- گرداگرد لب

6- دست ماليدن- پايتخت اسلواكي
جاهلي��ت-  دوره  در  پرس��تيدني   -7

صفت بهشت- رونده
8- حريص- شهري در استان همدان- 

سازمان ماهي فروش
9- فراخي- قتل سياسي- 

طليعه اعداد
10- مطالعه آثار طبيعي- 

عضو بعضي حيوانات
مقطع��ه  ح��روف  از   -11
اس��تاني-  از مراكز  قرآن- 

كت بافتني
12- ي��اري دهنده- حرف 
هجدهم الفباي ابجد- روي 

خط آهن مي رود- اغما
الدم-  فقر  13- سردسير- 

آهو
14- تخ��ت- به��ر پخ��ت 
خري��د-  باي��د  آبگوش��ت 

ناپاكي
15- گل مينا- پويايي
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دیالکتيک گناه و توبه

رمضان ماهي اس��ت براي آس��ماني شدن و پر گشودن، ماهي براي سير 
در بيكران انسانيت، ماهي براي رسيدن به مقام خليفه الهي و تكيه زدن بر 

جايگاه انساني خويش و رمضان ماه طيران آدميت است. 
رمض��ان فرصت��ي اس��ت خاص ك��ه خداوند ب��ه بندگان خوي��ش اعطا 
مي فرمايد؛ در اين ماه درهاي رحمت الهي باز اس��ت. پيامبر وحي)ص( در 
اين باره مي فرمايد: »درهاي آس��مان در نخس��تين شب ماه رمضان گشوده 

مي شوند و تا آخرين شب بسته نمي شوند.«
همچنين رس��ول رحمت)ص( در روايتي ديگر مي فرمايد: »هنگامي كه 

هالل ماه رمضان پديدار شود، درهاي دوزخ بسته شود.«
رمضان به ماه بهار قرآن معروف است؛ ماهي كه قرآن، اين بهترين هديه 
الهي براي سعادت بش��ر به او تقديم مي شود. امام باقر)ع( مي فرمايد: براي 

هر چيزي بهاري است و بهار قرآن ماه رمضان است. 
رمض��ان ماهي اس��ت كه با يك آيه به س��ير قرآن خواهي رس��يد؛ امام 
رضا)ع( مي فرمايد: كس��ي كه در ماه رمضان آيه اي از كتاب خدا )قرآن( را 

بخواند، مانند كسي است كه در ديگر ماه ها تمام قرآن را خوانده باشد.
شيخ صدوق به سند معتبره روايت كرده از امام رضا)ع( از پدران بزرگوار 
خ��ود از حضرت اميرالمؤمنين)ع( كه فرمود: خطبه اي خواند براي ما روزي 
رس��ول خ��دا)ص( پس فرمود: اي مردم به درس��تي كه رو كرده اس��ت به 
س��وي ش��ما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش. ماهي است كه نزد خدا 
بهترين ماه هاست و روزهايش بهترين روزها و شب هايش بهترين شب ها و 
ساعت هايش بهترين ساعت ها و آن ماهي است كه خوانده ايد شما در آن به 
سوي ضيافت خدا و گرديده ايد در آن از اهل كرامت خدا. نفس هاي شما در 
آن ثواب تس��بيح و خواب شما ثواب عبادت را دارد و عمل هاي شما در آن 
مقبول و دعاهاي شما مستجاب است. پس سؤال كنيد از پروردگار خود به 
نيت هاي درست و دل هاي پاكيزه از گناهان و صفات ذميمه كه توفيق دهد 

شما را براي روزه داشتن آن و تالوت كردن قرآن در آن.
به درس��تي كه شقي و بد عاقبت كسي است كه محروم گردد از آمرزش 
خدا در اين ماه عظيم و ياد كنيد به گرس��نگي و تشنگي شما در اين ماه و 
تش��نگي شما در اين ماه تشنگي و گرس��نگي روز قيامت را و تصدق كنيد 
بر فقيران و مس��كينان خ��ود و تعظيم نماييد پيران خ��ود را و رحم كنيد 
كودكان خود را و نوازش نماييد خويشان خود را و نگاه داريد زبان هاي خود 
را از آنچه نبايد گفت و بپوشيد ديدهاي خود را از آنچه حالل نيست شما را 
در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوش هاي خود را از آنچه حالل نيست 
شما را در نظر كردن به سوي آن و بازداريد گوش هاي خود را از آنچه حالل 
نيست شما را شنيدن آن و مهرباني كنيد با يتيمان مردم تا مهرباني كنند 
بعد از ش��ما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوي خدا از گناهان خود و 
بلند كنيد دس��ت هاي خود را به دعا در اوقات نمازهاي خود، زيرا كه وقت 
نمازها بهترين ساعت هاس��ت كه نظر مي كند ح��ق تعالي در اين اوقات به 
رحمت. اي گروه مردمان بدانيد كه حق تعالي س��وگند ياد كرده اس��ت به 
عزت و جالل خود كه عذاب نكند نمازگزارندگان و سجده كنندگان در اين 

ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت.
٭ مدير گروه اخالق مركز ملي پاس�خگويي به س�ؤاالت ديني و 

استاد حوزه و دانشگاه
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به قلم: حجت االسالم سيدحسن هاشمي٭ 

تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

www.
paivand

.ca
هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

  جدول های ____________________ ویژه وعادی ____________________  <<حل در صفحه 35

24. Sep 2013          Part B       Skill: 
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8 2

1 6
7 6 2 9

8 2 9
4 5 8

5 2 6
2 7 5
4 9

9 6 7 3

22
1 2

9 3 4
5 9 8

6 7 2 8
9 5 7

1 3 4
5 7 2 4 3

8 2 9
7 6
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4 6
8 4 9 2

7 3
5 1 6 2 8

3 2 5
9 1

5 9 8
8 1 4 3

6 7

24
6 2 5 9 1

9 1 2 4
1 4 7
7 9 3

6 8
9 4

5 6 8
1 4 2

4 5 7

رژیــم غذایــی کــودکان بایــد 
سرشــار از میوه و ســبزیجات و 
کربوهیدرات های کمپلکس، مثل 
نان و پاســتای قهوه ای باشد و در 
عوض سطح چربی، قند و نمک آن 

پایین باشد. 
امــا بچه ها به صورت مشــخص 
بیشــتر به غذاهایی تمایل نشان 
می دهند که مــواد مغذی زیادی 
ندارنــد و راضی کردن شــان بــه 
خوردن غذاهــای مفید هم اکثرا 
کاری ســخت و حتی در برخی 

موارد غیرممکن است.
بــا این اوصاف، غذاهــای مفید و 
مورد نیــاز بچه ها را چطور به آنها 

برسانیم؟ 
واقعیت این است که غذاخوردن 

رفتاری است که می توان آن را یاد 
داد و یاد گرفت. 

پیشنهاد می کنیم از این روش ها 
برای بهبود تغذیه بچه ها استفاده 

کنید.
•

یک: حتما در خانه میوه و سبزی 
داشته باشید. 

بچه ها وقتی گرسنه اند در آشپزخانه 
پرســه می زنند و دنبال خوردنی 
می گردند. اگر یک بسته چیپس 
پیدا کنند همان را می خورند. اما 
اگر میوه های خوش آب ورنگ هم 
در یخچال باشــد بچه ها بی  هیچ 
زحمتی آن را می خورند. موزهای 
کوچک، ســیب، انگــور و پرتقال 
را جلوی چشــم بگذارید تا دست 

بچه ها پیش از پیدا کردن چیپس 
به آنها برسد.

•
دو: از موقعیت های مختلف در 

طول روز استفاده کنید و میوه را 
در دسترس بچه ها قرار دهید. 

یک کیســه کوچک میــوه روی 
بگذارید.  ماشــین  صندلی عقب 
وقتی بچه ها مشــغول تماشــای 
تلویزیون هســتند چند میوه را 
برش بزنید و جلوی دست شــان 
بگذارید. خواهید دید که در چنین 
موقعیت هایــی آنها راحت تر میوه 

می خورند.
•

سه: غذاهای غیرمفید را خنرید. 
اگر شما نان سفید نخرید، بچه ها 

هم یاد می گیرند که عادت معمول 
در خانه، خوردن نان قهوه ای است.

•
چهـار: اکثر بچه ها دوست ندارند 

گل کلم یا بروکلی یا لوبیا یا پاستای 
قهوه ای بخورند. اما وقتی به خانه 
دوستان شــان دعوت شده باشند 
هــر غذایی را بــدون بهانه گیری 
می خورند. اگر فرزندتان ببیند که 
بچه های دیگر به راحتی پاستای 
قهوه ای می خورند، دیگر به شــما 
گله نخواهد کرد که چرا پاستای 
سفید درست نمی کنید. بنابراین 
اگر برای بچه ها و دوستان شــان 
مهمانی می گیرید، غذاهای مفید 

درست کنید.
•

پنج: غذاهای مفید را همراه 
بچه ها بخورید 

و ذوق و عالقــه خود را به خوردن 
آنها نشان دهید. باالخره آنها هم 
بعد از مدتــی تصمیم می گیرند 
غذای مورد عالقه شما را امتحان 

کنند.
•

شش: از روش های ابتکاری برای 
خوراندن غذای مفید به بچه ها 

استفاده کنید. 

اگر دائم سر میز به بچه ها یادآوری 
کنید که نان یا پاستا یا برنج قهوه ای 
بهتر از سفید است، کاری از پیش 
نخواهید برد. بهترین راه این است 
که مثال پاستای سفید مورد عالقه 
آنها را با پاستای قهوه ای مخلوط 
کنید و به تدریج آنها را به خوردن 
پاســتای قهوه ای به جای سفید 
عادت دهید. برخی نان های گندم 
کامل هم شبیه نان های سفیدند و 

هدف شما را برآورده خواهند کرد. 
•

هفت: بچه ها را نصیحت نکنید، 
آنها را ترغیب کنید. به جای جمله 
»لوبیا بخــور، خیلی برات خوبه«، 
بگویید »لوبیــا می خوری؟ خیلی 

نرم و خوشمزه شده.« 
•

هشت: یک علت بی توجهی بچه ها 
به مواد مغذی این است 

که آنهــا در زمان حــال زندگی 
می کنند و برخــالف بزرگترها به 
آینده بدن شان فکر نمی کنند. این 
موضــوع را درک کنید و متوجه 
باشــید که بچه ها را در درازمدت 
می توانید به خوردن غذاهای مفید 
عادت دهید. از این هدف دســت 

برندارید.
•

بچه ها را از 
این راه ها به 

   غذای مفید 
           عادت 

                 دهید

 

جشـن اول ماه مه 
•  سخنرانی اینترنتی رفيق صالح مازوجى 

•  منایش فیلم   •  پیـام  
•  گروه موسیقی زنده ایرانی

کانادا روز جمعه -مونترال ماه مه در جشن اول   
بعدازظهر  ۶:۳۰اول ماه مه ساعت   

صالح مازوجی : سخنران   
 پیام

 نمایش فیلم
 گروه موسیقی زنده ایرانی

 غذا و نوشیدنی در محل موجود است
استآزاد برای همگان ورود   

5206 Boul. Decarie Suite 3 کتابخانه نیما    
ایران در  سیاسی دهه شصت کشتار زندانیان یادمان کمیته   

کانادا –مونترال   
مونترال –اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان   

روز جمعه  اول ماه مه، 

ساعت 6:30 بعدازظهر 

-----------

در محل: 

کتابخـــانه نیما

5206 DECARIE #3

Tel.: 514-216-8065
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خبر فوری


سانتریفیوژهای و آب هویچ!
قرار شده ایران از سانتریفیوژهای 
خــود فقط بــرای مقاصد صلح 
جویانه از جمله گرفتن آب هویچ، 
آب پرتقال، شــیر موز، معجون، 
شیر هویچ بســتنی، آب طالبی 
وگرفتن هســته آلبالو و گیالس  

استفاده کند...


توافق هسته ای مبارك!
چه وضعه توافقه؟

االن رفتــم بقالی ســر کوچه 
ویسکی بخرم نداشت! 


تنها کسی که از تفاهم ناراضیه

پسر ظریفه!! دیگه خونه شون 
مکان نیست!! از فردا باباش میاد 

خونه!


حاال که توافق شده 
بریتنى  میاد تهــــــــــران؟!


احمدى نــژاد و جلیلی در بیانیه 
اى خبر توافق لوزان را دروغ 13 
و تصاویر منتشر شده را فتوشاپ 
خواندند و گفتند مگر می شــود 
گند 8 ساله را 8 ماهه جمع کرد!


پیام ایران به اسراییل 

ایــن ظریف مــون بــود منتظر 
کلفتمون باشین!



ایرانیان این روز بزرگ رو به فال 
نیك گرفته و بابت از دست رفتن 
مشکالت هسته اى از این به بعد 
این روز فرخنده روز "هسته بدر" 

خوانده میشود.


شعار این هفته نماز جمعه تهران:
دالور هسته ای

ماساژ بدم خسته ای؟!


شــانس نداریم که، حاال که داره 
رابطمون با آمریکا خوب میشه؛

اقتصادشون تعطیل میشه!
هیچی دیگه...!

ز  ا
فردا باید خرج مردم مظلوم آمریکا 

رو هم بدیم! حاال ببین!


 انتظاراتتــون رو از توافق بیارین 
پاییــن. از دیــروز گزارش هایی 
رســیده که افرادی درخواســت 
صدور پروانه ی کسب برای نایت 
کالب و کازینو داشــتن. یه عده 
هم با دســته گل رفتن فرودگاه 

استقبال ابی و داریوش!


اینقد »ممــه« ندادین تا تحریم 
برداشته شد؛پس فردا که دختر 
امریکایــی آوردم خونه حالیتون 

میشه! 


االن واسم SMS اومده...
ویزای آمریکا در انتظار شماست!

به نظرتــون برم... یــا بذارم مثه 
سسسسگ انتظارمو بکشه؟؟! 


 این چه وضعه توافقه؟! 

امروز تو خیابون دوتا آخوند دیدم!


این چه وضعه توافقه؟!
بچه هــای کناردریــا زنگ زدن 
میگن هنوز منطقه شنای خانوما 

اقایون جداست!
این چه وضعشه ظریف؟


قــرار یه شــتر ول کنن تو 
واشــنگتن هر جا نشست 
ســفارت ایران رو اونجا بنا 

کنن! 


میگن از فــردا دیگه بنزین میشه 
اگه  اونم عمراً  لیترى 500 ریال، 

ظریف بذاره حساب کنی!


دیدی چی شد؟
حاال 22بهمن بریم چی بگیم؟!


اوباما به افتخار روحانی نام محله 
»من هتن« را به »مش حسن!« 

تغییر داد!...


حاال همه رو بیخیــال، االن که 
میخوایم با آمریــکا رفت و آمد 
کنیم من چی بپوشــم؟! لباس 

ندارم که ....


نطنـز... 
برگزیده: فتنه چوپان عتیق مراغه 

  میگن آمریكایی ها ریخنت تو 
صرافی های نیویورک دارن ریال 

ایران میخرن!

نذر آرایشگر و ما!!
در شــهری در آمریکا، آرایشگری 
زندگی می کرد که ســالها بچه دار 

نمی شد.
او نذر کرد که اگر بچه دار شــود، 
تا یك ماه سر همه مشتریان را به 
رایگان اصالح کنــد. باالخره خدا 

خواست و او بچه دار شد!
روز اول یك شیرینی فروش ایتالیائی 
وارد مغازه شــد. پس ازپایان کار، 
هنگامیکه قناد خواست پول بدهد، 

آرایشگر ماجرا را به او گفت.
فــردای آن روز وقتی آرایشــگر 
خواســت مغازه اش را باز کند، یك 
جعبه بزرگ شیرینی و یك کارت 

تبریك و تشکر از طرف قناد دم در 
بود.

روز دوم یك گل فروش هلندی 
بــه او مراجعه کــرد و هنگامی 
کــه خواســت حســاب کند، 

آرایشگرماجرا را به او گفت. 
فردای آن روز وقتی آرایشــگر 
خواست مغازه اش راباز کند، یك 
دســته گل بزرگ و یك کارت 
تبریك و تشــکر از طرف گل 

فروش دم در بود.
روز ســوم یك مهندس ایرانی 
به او مراجعه کــرد. در پایان 
آرایشگرماجرا را به او گفت و از 

گرفتن پول امتناع کرد.
آن  فــردای  بزنید  حــدس 
آرایشــگر  وقتی  روز 
مغازه اش  خواســت 
را بــاز کنــد، با چه 
روبروشد؟  منظره ای 

فکرکنید.
. شما هم یك ایرانی 
هســتید. حــدس 

بزنید.. 
چهل تا ایرانی دم در 
صف کشیده بودند و 

غر می زدند: 
مرتیکه  این  پس 

چرا بازنمی کنه!! 

سعدی علیه الرحمه اگر درمیان ما می 

بود، زمانه ی ما را اینگونه می سرود: 

دگر عضوها در پی کسب و کار!

بنی آدم ابزار یکدیگرند 

گهی پیچ و مهره گهی واشرند!

یکی تازیانه یکی نیش مار 

یکی قفل زندان یکی چوب دار

یکی دیگران را کند نردبان   

یکی میکشد بار نامردمان

رد  یکی اره شد. نان مردم بــَ

یکی تیغ شد خون مردم خوَرد

یکی چون کلنگ و یکی همچون بیل 

یکی ریش و پشم و یکی بی سبیل

یکی چون قلم خون دل می خورد 

یکی خنجر است و شکم می دَرد

خالصه پر از نفرت و کین و اندوه و آز  
یکی همچو کفتار 

        و کرکس یکی چون گراز

نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز  

همه پر کلک پر ریا حقه باز

چو عضوی به درد آورد روزگار  

دگر عضوها در پی کسب و کار

تو کز محنت دیگران بی غمی  

در این عصر، نامت نهند آدمی؟

ما مسیح نیستیم که بر روی دریا راه برویم!
 اکبر گنجی

منتشر شده در 
میدل ایست آی 13 
آویل 2015

کنار  عیســی  یاران 
دریاچــه منتظــر او 
بودند. هوا تاریک می 
شود و عیسی از کوه 

باز نمی گردد. آنها ســوار قایق 
شده تا از این سوی دریاچه به 
آن سوی آن بروند. هنوز اندکی 
از ساحل دور نشده، باد شدیدی 
وزیدن گرفته و دریاچه طوفانی 

می شود:
"ناگهــان در میــان ظلمت و 
طوفان، عیســی را دیدند که 
روی آب بــه طرف قایق پیش 
می آید. همه وحشــت کردند. 
ولی عیســی به ایشان فرمود: 
"من هســتم، نترسید!" وقتی 
خواستند او را سوار قایق کنند، 
متوجه شدند که قایق به ساحل 

رسیده است"
)یوحنا، باب 6، آیات 21- 19(.

سياست: قلمرو ممکنات
ما مســیح نیستیم. این را باید 
بفهمیم. بر روی دریا نمی توانیم 
راه برویــم. نمی توانیم بر روی 

آب های دریا خانه بسازیم. 
آیا فهم این امر دشوار است؟ 

انسان عاقل کســی است که 
تمایــز ممکــن از ناممکن را 
فهمیــده و به دنبال امر محال 
نمی رود. سیاســت هم قلمرو 

ممکنات است.
اکثریت مردم ایران و مخالفان 
خواهــان گــذار از جمهوری 
اســالمی به رژیم دموکراتیک 
ملتزم به آزادی و حقوق بشــر 

هستند. 
مردم ایران مستحق این امرند و 
هیچ کس نباید مانع دستیابی 
آنــان به این هدف ارزشــمند 
شــود. ما می دانیــم که نظام 
دموکراتیک را باید ساخت. اما 
ساختن آن بر روی دریا ناممکن 

است.
امــا دولت ها و گــروه هایی از 
ما می خواهنــد که آن را روی 

جهنم بسازیم. 
مــردم ایــران و هیچ کشــور 
دیگری نمــی توانند به هدف 
محال ســاختن دموکراسی بر 
روی جهنم دست یابند. مردم 
ایــران و دموکراســی خواهان 

ایرانــی بــه تجربه 
خاورمیانه   21 قرن 
با دقــت می نگرند. 
تجربه حمله نظامی 
به افغانستان، عراق، 
لیبی، یمن، و ارسال 
ده ها هزار تروریست 
خارجی به سوریه که 
فقط در حال حاضر 
25 هــزار تن از آنان 
در سوریه و عراق در 

حال جنگند.
از  یــک  هیــچ 
کشــورها  ایــن 
دموکراســی  به 
نیافتند،  دســت 
حقوق  وضعیت 
بشــر در آنها به 
شــدت وخیــم 

تر شــد، امنیت نابود شــد و 
تروریسم گسترش یافت. تنها 
دستاوردهای تجاوزهای نظامی 
، جنــگ داخلی، تروریســم و 
احتمااًل تجزیه بود. ده ها میلیون 
انسان بی گناه در این جنگ ها 

کشته و زخمی و آواره شدند. 
پس از 11 ســپتامبر، فقط 
و  عراق  و  افغانســتان  در 
پاکســتان، دست کم یک 
میلیون و سیصد هزار انسان 

کشته شده اند.
مــردم ایــران خواهــان نظام 
دموکراتیــک هســتند. اما به 
خوبی می داننــد که امنیت و 
صلح "شرط الزم" دموکراسی و 

حقوق بشر است.
شادی مردم

پــس از قرائــت بیانیــه های 
سیاسی لوزان میان ایران و 5+1 
گروهی از ایرانیان به خیابان ها 
ریختند و شــادی کردند. این 
شــادی برای چه بود؟ آیا آنان 
به توافقی دســت یافته بودند 
که مواد و محتوای آن پیروزی 

تاریخی به شمار می رفت؟ 
نه. 

ایــران امتیــازات و تعهــدات 
بلندمدت بسیاری داد و در برابر 

کمترین چیزی دریافت کرد.
اما از زاویــه ای دیگر، این یک 
پیروزی تاریخی برای آنان بود. 
کشتی میان جنگ و صلح بود. 
صلــح جنگ را خــاک کرد و 
دستانش را باال برد. دور کردن 
خطر جنــگ از ایران از طریق 
ســازش و امید بــه لغو کلیه 
تحریم های اقتصادی برای آنان 

امیدبخش بود و هست.
اگر کشوری در معرض تهدید 

نظامی خارجی  تهاجم  دائمی 
باشــد )دولت هــای آمریکا و 
اســرائیل طی دو دهه گذشته 
دائمــًا از آن ســخن گفته اند 
و دولتمردان اســرائیل پس از 
تفاهم لوزان نیــز همه روزه از 
احتمال حمله نظامی به ایران 
سخن می گویند(، اگر کشوری 
تحت شدیدترین تحریم هایی 
کــه در طول تاریخ بتوان علیه 
کشوری به تصویب رساند باشد، 
نه تنها نظام دموکراتیک برای 
آنان به امری 
محال تبدیل 
هــد  ا خو
بلکه  شــد، 
آنان  زندگی 
و  هراس  به 
دلهره دائمی 

تبدیل خواهد شد.
رژیــم دیکتاتــوری جمهوری 
اســالمی هم بــه بهانه خطر 
واقعی خارجی، سرکوب مردم 
را افزایــش داده و مخالفان را 
مــزدوران خارجی قلمداد می 
کند. تهدیــد خارجی که محو 
شود، بهانه ســرکوب از دست 
رژیم خارج مــی گردد، نه این 
که سرکوب محو شود و خامنه 
ای مختارانــه و از بــاال فرایند 

دموکرتیزاسیون را آغاز کند.
مردم خوشــحالند )براســاس 
یک نظرســنجی 82,6 درصد 
از شــنیدن خبر  تهرانی هــا 
تفاهم هسته ای لوزان احساس 
خوشحالی، آرامش و امید کرده 
اند(. باید هم خوشحال باشند. 
باید  خواهی  دموکراســی  هر 
مخالف جنــگ و تحریم های 

اقتصادی باشد. 
اوباما پــس از قرائت بیانیه، به 
خوبی گفت که من سه راه در 
پیش داشتم. اول- توافقی که 
انجام شــد و توافق خوبی بود. 
دوم- بمباران مراکز هسته ای 
ایــران. سوم- افزایش تحریم 
های اقتصــادی که به ناچار به 

حمله نظامی منتهی می شد.
اذعان اوبامــا به رابطه ضروری 
تحریم های اقتصادی و جنگ، 
نکته بسیار مهمی بود. حمله 
نظامی به ایران، منطقه کلنگی 
شــده خاورمیانه را از این هم 
کلنگی تر و ویــران تر خواهد 

کرد.

دموکراسی و صلح
مــردم ایــران از تفاهم 

نامــه سیاســی لوزان 

دیدگـاه...

دولت ها و گروه هايی 
از ما می خواهند که 
نظام دموکراتيک مان 
را روی جهنم بسازمي!

به دنبال صلح!
خطیب جمعه تهران همین امروز :

خوشبختانه وزیر امور خارجٔه ما در لوزان 
سوئیسبه دنیا ثابت کرد که ما به دنبال 
صلح در جهانیم و با هـیچ کشوري در 
دنیا هیچگونه خصومت نداریم و پیام ما 

به دنیا صلح و دوستي است...
حضار :
تکبیر !

مـرگ بر آمـــــریکا ...
مــــــرگ بر اسرائیل ... 
مـــرگ بر انگـلیــس ...!
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همــدردی
دوست ارجمند، جناب آقای ایرج بهشتی 

خانواده های محترم  سوگوار 
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان، خود را شریک می دانیم و برای 

شما و فرد فرد بازماندگان، آرزوی آرامش، شکیبایی و بهروزی داریم. 
ما را در کنار خود بدانید. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

کانادا:حقوقی
رضا پارسا نژاد

)محضر،  امورکنسولی، 
حقوقی و مهاجرتی(
ww.mahzar.ca

برخی سری پرسشها و پاسخهای 
متداول و پراهمیت در مورد طالق 
در کانادا و ایران در این نوشــته 

جمع آوری شده است. 
•

پرسش: زوجی هستیم که بطور 
توافقی میخواهیم در کانادا از هم 

جدا شویم، چطور میتوانیم ؟
- از دو راه:
راه اول: 

ابتدا در کانادا مراحل طالق انجام 
میشود، متعاقب آن طالق شرعی 
و قانونــی ایرانــی از طریق دفتر 
حفاظت منافع )و یا داخل ایران( 

گرفته میشود.
راه دوم: 

ابتدا در ایران مراحل طالق انجام 
میشــود و متعاقب آن در کانادا 

طالق قانونی دنبال میشود.
•

 پرسش: مزایا و معایب طالق در 
کانادا )راه اول( چیست؟

مـزایا: 
بــرای طالقهــای توافقی مزیت 

خاصی ندارد.
معــا یب: 

طوالنی بودن مراحل تا یکسال، 
گــران بــودن آن اگــر از وکیل 
خصوصی استفاده شود. وقتگیر 
بودن و عــدم رضایت کامل اگر 
از وکیل تسخیری استفاده شود. 
نهایتا میبایست طالق شرعی نیز 
گرفته شود و به ثبت دولت ایران 

نیز برسد.
•

 پرسش: مزایا و معا یب طالق در 
ایران )راه دوم( چیست؟

مــزایا: 
ســرعت در طــالق تــا حدود 
یکماه. سرعت در اجرایی کردن 
طــالق در کانادا از طریق محضر 

.NOTARY
معـا یب: 

احتیاج به وکالتنامه و احیانا وکیل 
دادگســتری و در نتیجــه گران 

شدن اجرای طالق.
•

پرســش: طالق ایرانی در دست 
داریم، آیا الزم اســت که طالق 

کانادایی هم بگیریم؟
- بله، شــما از لحاظ دولت کانادا 
هنوز متاهل هستید که میتواند 
موجب موانــع قانونی متعددی 

برای شما شود.
•

پرسش: طالق کانادایی در دست 
داریم، آیا الزم اســت که طالق 

ایرانی هم بگیریم؟
- بله، شــما از لحاظ دولت ایران 
هنوز متاهل هستید که میتواند 
موجب موانــع قانونی متعددی 

برای شما شود.
•

پرسش: زوجی هستیم که توافق 
کامل در روش و چگونگی طالق 
نداریم. چطور یکــی از طرفین 

میتواند طالق را اجرایی کند.
- اجرای طالق غیرتوافقی از کانادا 
راحتتر است بخصوص اگر خانم 

شروع کننده اجرای طالق باشد.
- اجرای طالق غیرتوافقی از ایران 
بخصوص برای خانمها بسیار گران 
و احتمــاال با مشــکالت عدیده 
همراه اســت چرا که بر اســاس 
قوانیــن ایران، طــالق حق مرد 

است.
•

پرسش: آیا میتوان حق و حقوق 
جاری در ایران مانند مهریه و نفقه 

را در کانادا هم پیگیری کرد؟
- بله میتوان، بهتر است با وکیل 

خود در این مورد صحبت کنید.
•

پرسش: جدیدا به کانادا مهاجرت 
کرده ایــم و )فکر می کنیم که( 
در ایران طــالق گرفته ایم ولی 
فرامــوش کردیــم )!( که اعالم 

کنیم، چه میشود؟
- مهاجرت شما با مشکل جدی 

روبرو است. 
•

پرســش: طالق کانادایی دارم و 
شوهر سابقم هم در کانادا مقیم 
اســت ولی هنوز طــالق ایرانی 

نگرفته ایم، آیا ایشان میتوانند مرا 
ممنوع الخروج کنند؟

- خیر نمی توانند. 
هیچ فردی کــه در ایران زندگی 
نمیکند نمیتواند همســرش را 
ممنوع الخروج کنــد. )ماده 18 

قانون گذرنامه(. 
•

پرسش: شــوهرم در کانادا مقیم 
اســت، آیا ایشــان میتوانند مرا 

ممنوع الخروج کنند؟
- خیر نمیتوانند. هیچ فردی که 
در ایران زندگی نمیکند نمیتواند 
همسرش را ممنوع الخروج کند. 

)ماده 18 قانون گذرنامه(
•

پرســش: طالق کانادایی دارم و 
شوهر سابقم هم در ایران مقیم 
اســت ولی هنوز طــالق ایرانی 
نگرفته ایم، آیا ایشان میتوانند مرا 

ممنوع الخروج کنند؟
- بله میتواند. 

از لحاظ دولت ایران شــما هنوز 
همســر ایشــان هســتید. ولی 
بدلیل داشتن طالق کانادایی در 
دست، راه برای برداشتن ممنوع 
الخروجی وجــود دارد. با وکیل 

خود در ایران صحبت کنید.
•

پرسش: طالق کانادایی دارم ولی 
هنوز طالق ایرانــی نگرفته ایم، 
همسرم همکاری الزم را نمیکند. 
آیا میتوانم بدون رضایت و حضور 

همسرم، طالق ایرانی بگیرم؟
- بله میتوانیــد. البته مراحل آن 
طوالنی تر و بالطبع گرانتر است. 
با وکیل خــود در ایران صحبت 

کنید. 
•

پرسش: طالق کانادایی دارم ولی 
هنوز طــالق ایرانی نگرفته ام، و 

 همدردی
دوستان عزیز آقایان ایرج، 

سیاوش و جمشید بهشتی
خانواده های محترم سوگوار 

در اندوه از دست رفتن مادر مهربان تان در ایران 
خود را شریک می دانیم. 

اگر کلمات خالصانه ما می توانند به نحوی تسلی بخش خاطر 
عزیزتان باشند، تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید. 

با آرزوی آرامش و بهروزی 
__________________

محمد استعالمی ،حسین ولوی، حمید حجازی، 
علی چنگیزی، محمود مقدم،مجیدجوانی، 

محمودحجازی، هدایت اله هاشمی، فیروز همتیان، 
شاهین شفیعی،خسرو سرگیزی،نادر زرکاری، 

عارف آزاد، حسین پورشفیعی، فیروز عافیت طلب، 
علیرضاگرامی نژاد، شهاب  سیستانی، موسی سیستانی 

و خانواده های مشعوف، خدیر، صرفه جو، 
متبسم، شکرائی و بخشی 

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

سنجش یک 

طالق در کاناداو 
در ایران:

توافقی هم بر ســر طــالق نداریم. 
چطور میتوانم طالق ایرانی بگیرم؟

- بــا دادن وکالت به یک شــخص 
در ایــران و پی گیــری طالق در 
دادگاههــای ایران. بــا دفتر بنده 

صحبت فرمایید.
•

پرســش: طالق کانادایی دارم ولی 
هنوز طــالق ایرانی نگرفتــه ام، و 
توافقی هم بر ســر طــالق نداریم. 

شنیده ام که با وجود عدم توافق و 
یا حضورهمسرم، طالق شرعی در 
کانادا اجرا میشود، آیا چنین طالقی 

از لحاظ دولت ایران قانونی است؟
- خیر، در صــورت عدم توافق و یا 
حضور یکی از طرفین، تنها مرجعی 
که میتواند طالق را اجرا کند، دادگاه 

های ایران هستند و الغیر.
•

پرســش: میخواهم طــالق ایرانی 

بگیرم ولی نمیدانم از کجا شــروع 
کنم، وکیــل هم نــدارم، چه کار 

میتوانم بکنم؟
---------------

- دفتر اینجانب میتواند وکالتنامه 
تنظیم و به وکیل قابل اعتماد پرونده 

شما را ارجاع دهد.
ww.mahzar.ca

•

بسیار خوشــحالند. حق 
زندگی  چون  آنهاست.  با 
بهتری را انتظــار دارند. آنان 
بهتر از همه مدعیان سیاسی می 
دانند که امنیــت داخلی، صلح با 
دیگر کشورها، رشد اقتصادی باالی 
مداوم، فقرزدایی، کاهش بیکاری و 
تورم؛ همه اینها پیش شرط های 

نظام دموکراتیک هستند. 
بدون اینها دموکراســی و حقوق 
بشری در کار نخواهد بود. اما اینها 
"شرط کافی" گذار به دموکراسی 

نیستند.

اوباما هــم می داند که مســیح 
نیســت که بر روی دریا راه برود. 
او بــه نتانیاهو گفت که اگر طالب 
امنیت اســرائیل است، این توافق 
امنیت اسرائیل را تضمین می کند. 
اما اگر اهداف دیگری را دنبال می 
کند، امر دیگری اســت. نتانیاهو 
موعودگرایانه به خود می نگرد. قبل 
از سفر به آمریکا برای سخنرانی در 
کنگره، کنار دیوار ندبه دعا کرد و به 
مردم اسرائیل گفت که برای خود 

رسالت تاریخی قائل است. 
او همیشــه از مفاهیــم مذهبی 

استفاده کرده است. مگر پذیرش 
"اسرائیل به عنوان دولتی یهودی" 
را پیش شرط هرگونه صلحی قرار 

نداده است؟
برای دموکراسی خواهان ایرانی که 
دولت به اصطالح اسالمی را تجربه 
کرده اند، ســخن گفتن از "دولت 
یهودی" یادآور گریز از دموکراسی 

و حقوق بشر است. 
دولت اسرائیل، برخی دولت های 
عربی، نیروهــای افراطی آمریکا و 
ایران مخالف توافق هسته ای میان 
ایران و کشورهای غربی به رهبری 

آمریکا هســتند. مخالفان توافق، 
خواسته یا ناخواسته، مسیر جنگ 

را هموار می کنند.
فکر  به  غربــی  های  دولت  اگر 
دموکراسی و حقوق بشر در ايران 
و  نظامی  تهديد  بايد  هســتند، 
شديدترين حترمي های طول تاريخ را 

کنار بگذارند. 
امنیت، صلح و رفاه اقتصادی با نظام 
دارند.  رابطه ضروری  دموکراتیک 
جنگ؛ افغانســتان، عراق، لیبی، 
ســوریه و یمن می سازد. تحریم 
های اقتصادی و انزوای سیاسی هم 

کره شمالی و کوبا می سازند.
حســن روحانی گفت که توافق 
هسته ای گام اول است و ایران به 
بهبود روابط با همه کشورها فکر 

می کند: 
دارای  با کشورهایی]آمریکا[  "اگر 
تنش یا احیانًا خصومت هستیم، 
پایان تنش و پایــان خصومت را 
و  همکاری  بی تردید  می خواهیم، 

تعامل به نفع همه خواهد بود".
اگر ایران پس از توافق نهایی هسته 
ای نیــز همچنان بــه بهانه های 
دیگری "تحت بند 40 فصل هفتم 

منشــور ملل متحد" باقی بماند، 
پیام آن به ایرانیان این خواهد بود 
که شما تا زمان نامعلوم باید تحت 
تهدید دائمی زندگی کنید. انتظار 
ساختن رژیم دموکراتیک ملتزم به 
آزادی و حقوق بشر بر روی جهنم 
جنگ و تحریــم های فلج کننده 

پارادوکسیکال است.
-------------

]رادیو زمانه[ 
19 فروردین
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ورزشی...
یوسف تیز هوش
از قدیمی ترین ایرانیان جامعه 
ایرانی مونترال، قهرمان پیشین تیم 
ملی پینگ پنگ  1963و 1965

مسوول کمیته فنی پینگ پنگ 
بازی های آسیایی 1374 درتهران 
مربی فدراسیون پینگ پنگ

ورزش یعنی روح سالم 

در بدن سالم و تقویت 

نیروی اراده... 

www.mahzar.caدکتر رضا پارسانژاد

چاله چوله!
تا اطـــالع ثانوی 
ویــراژدادن آزاده 
اسداهلل خان!
حاال ما گفتیم اینجا همه چیز 
حســاب کتاب داره، ملتش با 
کالســن و مثل بچه آدمیزاد 

رانندگی میکنن، شــما چرا باور 
کردی؟

وااّل بــال، همه اینها کــه تا حاال 
گفتم، منظور بنده رانندگی تو بهار 
نبود. تو بهار اگه کانادایی رانندگی 
کنی، not only جیگرت میاد تو 
دهنت، but also دنده خودتون و 
ماشینتون هر دو قاط میزنن و یه 
دفعه دیدی چهار شاخ گاردونتون 

هم سر سوپاپ سوزوند!
میپرسی چاره چیه؟ 

چاره اش آسونه، فکر کن برگشتی 
تو تهرون و پشــت یکــی از اون 
نیسان آبی ها نشستی. وگرنه هر 
چاله ای که توش بیافتی حداقل 

500 چوق برات آب میخوره. 
حاال خود دانی.

راستیاتش  خان،  اســدالله  ببین 
تقصیر بنــده خدا شــهردار هم 
نیست! المصب هوا نیست که! اگه 
شما رو هم 80 درجه سرد و گرمت 
کنن از شونصد جا ترک میخوری! 
آســفالت که جای خود داره. حاال 
هی باید مثل جیگر زولیخا اینور 
و اونــورش رو وصله پینه کنن. تا 
زمستون بعدی هم خدا بزرگه. یه 
دفعه دیدی یه شهردار جدید اومد 

و قولهای جدید. 
پس تــا اطالع ثانــوی، یادت نره 
سبیلها چخماخی، دست چپ رو 
پنجره، دست راســت رو فرمون، 
صندلی بره عقــب، یه وری تکیه 
میدی به در، از بغل فرمون یه نگاه 
به جاده، یه بوق بلبلی، مقصد اونور 
چاله میدون نرسیده به دروازه غار!
گازش رو بگیر بریم اسدالله خان! 
اسداهلل خان، حواست 
به فسقــلی ها باشه 

bully نشن!
چرا موهات اینجوری شده؟ مگه 
وقت ســلمونی رفتن نداری؟ ها، 
ســرت خیلی شلوغ شده؟ کالس 
فرانسه و انگلیسی که وقت نمیذاره 
آدم خــودش رو تــو آینه ببینه؟ 
این وســط باید دنبال کار و خونه 
و ماشین هم باشی. با همه اینها، 
حواست به فسقلیها هست که اونها 

با زندگی جدید چکار میکنن؟
ببین گل باقالی، فسقلیها 

هم با کلی و خرده ای 
روبرو هستن  مشکل 
که میتونه براشــون 
خیلی بزرگ باشــه. 

بزرگتریــن  از  یکــی 
مسایل اینجا اینه که بچه 

ها تو مدرسه bully میشن. 
میپرسی یعنی چی؟ 

یعنی اینکــه یه عده از بچه ها یه 
عده دیگه رو مسخره میکنن. این 
مسئله خیلی هم رایجه. یه دفعه 
فکر نکنی بزرگ میشه یادش میره، 

نه عزیز یادش نمیره. 
جونم واست بگه اســدالله خان، 
همین چیزهاس که شــخصیت 
فسقلی محترمه رو میسازه، پس 
اگه کاری نکنی، از همین االن راه 
موفقیت بچه رو بستی. میپرسی 

باید چه کاری کنی؟ 
اول اینکه حواست باشه هر روز از 
فسقلی در مورد مدرسه بپرسی و 
اگه دیدی که مشکلی هست بری 
مدرسه و با مدیر مدرسه صحبت 

کنی. 
دوم اینکه خــودت کاری نکنی و 
بچه رو طوری نفرستی مدرسه که 
بچه رو مسخره کنن، میپرسی چه 

جوری؟ اینجوری:
- میدونــم که رو غــذای ایرونی 
تعصب داری ولی بدون که خورش 
بادمجون خیلی بد قیافه اس، قرمه 
ســبزی هم همینطور، تازه بو هم 

میدن. فسن جون که اصال.
• کباب!! کتلت، همبرگر و اینجور 
 BIG غذاها بــوی ناجور میــدن
TIME. بــدی به فســقلی ببره 
مدرســه، کل مدرســه رو دعوت 
کردی برای مسخره کردن جیقیل.
• لباس فســقلی باید شبیه بقیه 
باشه! پس چشمها رو باز کن ببین 
بقیه چه جوری میپوشن، فسقلی 
رو همونجوری بفرســتی مدرسه. 
 Barbie اســدالله خــان، لبــاس
برای بچــه کالس چهارمی یعنی 
دعوتنامه رسمی برای bully شدن.

• عالم و آدم میدونن که شما کار 
خــودت رو خودت انجــام دادی، 
در نتیجه ابرو فســقلی هم عینهو 
تهران-قزوین  اتوبان  مثل  خودت 

پهن و یه سره س. 
اینجا ابرو unibrow مسخره میشه! 
حاال هی رگ گردن رو کلفت کن 
بگو "حاال حاال ها باید صبر کنه تا 

دست به ابروش بزنه"! 
اگه فســقلی رو با ابرو جارو نکرده 
و موهای زائد بفرســتی مدرسه، 

خوشت بیاد یا نه، مسخره میشه.
• واسه فسقلی دئودورانت بخر که 

بزنه بو نده. بو بده مسخره میشه.
• شــما و تاج الملوک خانم هم 
هر موقــع میخواین برین 
یــه چیز  مدرســه، 
مناســب بپوشین 
باشین  مواظب  و 
لباستون بو عرق و 

غذا نده.
حــاال مــا اینها رو 
گفتیــم، مواظب باش 
فسقلی کسی رو bully نکنه 

اسدالله خان! 

بچسب به غذاهای ایرونی، 
ولش نکن اسداهلل خان!

به پیر به پیغمبر اگه من گفته 
باشــم که هر چی مــا داریم 
کهنه و قدیمیه. درســته که 
بنده کلی و خرده ای از خودمون 
ایراد میگیرم و هی چپ و راست 
غــر میزنم، ولی همیشــه میگم 
انشاالله چشاش باباقوری بشه اونی 
که چشم دیدن غذاهای عالی ما 
رو نداره. اصال انشــاالله همسفره 

ناتیاناهو بشه!
با اینکه غذاهــای ملل دیگه هم 
خوشمزه اس ولی این که کالس 
غذای ایرونی یــه چیز دیگه اس 

اظهر من شمسه. 
Semi- غــذای ما یه جور هایــی

Vegi یه! 
ما نه مثل هندیها واســه یه کمی 
گوشت له له میزنیم. نه مثل عربها، 
تو روغن شــنا میکنیــم. نه مثل 
اروپایی ها تاالپی یه تیکه گوشت 
میندازیم تو بشقاب بهش میگیم 
غذا و نــه مثل چینــی ها هنوز 
یــه چیزی داره تــو غذامون وول 

میخوره! 
طعم غذامون زعفرونه! 

نه اینقده تنده که با هر لقمه تو دو 
100 متر شرکت کنیم. نه اینقده 
بی مزه اس که حتی الکتریسیته 

هم از تو آبش رد نشه!
ببین اســدالله خان، یه دفعه یهو 
جّو گیر نشی فکر کنی آبگوشت 
و خــورش بامیــه و لوبیاپلوی ما 
"خز"ه و پیتزا و همبرگر و پوتین 
اینجا کالسه؟ اگه نمیخوای تو سایز 
کمر یه سال دو کالس کنی و تو 
جشــن Citizenship تون عرض 
شما بیشــتر از طولتون بشه، دور 
هر چی غذای آماده اس رو یه قلم 
قرمز بکش. خیلی چیزهای اینجا با 
حاله ولی غذا یکی از اونها نیست. 
یادت نره که غذای ایرونی خیلی 
سالمتره. به خصوص که اگه از ابتدا 
با مواد اولیه سالم و بدون مواد نگه 

دارنده تهیه بشه.
چطوری بهتون بگم اسدالله خان، 
اگه تو ایرون چایی رو تو قهوه خونه 
میدن یه تومن و قهوه رو تو کافی 

شاپ میدن 15 تومن. 
 Tim ولــی اینجا قهــوه رو تــو
Hortons میــدن یه دالر و چایی 
رو تو Tea House میدن 5 دالر. 

اگه تو ایرون، پیتــزا رو با کراوات 
میگرفتــی و به اتفاق تاج الملوک 
خانم میرفتی Fast Food کالس 
بذاری. اینجــا Big Mac فقط 5 
 gourmet restaurant دالره، ولی
)!( از 25 دالر شــروع میشه. حاال 
هی بگو کــی قرمه )!( ســبزی 
میخوره؟! راســتی تا حاال فکرش 
رو کردی چرا سس تریاکی قهوه 

اییه؟!
اســدالله خان، روز های زوج انواع 
خورش، روزهای فرد انواع پلو، آخر 

هفته هم آبگوشت و اشکنه!
•

تورمننت تنیس 
دوبی 2015

)24 مارس، تا 30 مارس(
راجر فــدرر، قهرمان 
تنیس باز سوئیســی 
موفق گردید در فینال 
تورنمنت دوبی حریف 
شماره یک دنیا آقای 
نــوواک جکوویــچ از 
با  کشور صربستان را 

نتیجه 5-7 و 3-6 شکســت داده 
و با بدســت آوردن 9000 امتیاز 
عنوان ستاره این بازی ها را بدست 

آورد. 
موفقیت وی بیشتر مدیون سرویس 
های بسیار عالی و پرسرعت او بود. 
آقــای جکوویچ در نظــر دارد در 
مسابقات بین المللی بلگراد شرکت 

نماید. 
وی در یــک مصاحبه اظهار کرده 
اســت کــه بلیت های مســابقه 
استادیوم با ظرفیت 3300 نفر در 

عرض مدت 4 ســاعت 
به فروش رفته است که 
بنظر می رســد بیشتر 
بلیت ها به فروشندگان 
بلیت خارج از استادیوم 

فروخته شده است. 
آقای جکوویچ در دومین 

تورنمنــت میامی موفــق گردید 
آقای اندی مورای، قهرمان تنیس 
باز انگلیســی و نفر سوم دنیا را با 
نتیجه 6-0 و 4-6 و 7-6 مغلوب 
خود نماید. این مسابقه در گرمای 
28 درجه سانتیگراد و رطوبت 71 
درصــد به مدت 2 ســاعت و 47 

دقیقه انجام شد. 
این تنیــس باز 27 ســاله برای 
پنجمین بار توانسته است عنوان 
شــماره یک خود را حفظ نماید. 
او همچنین در مسابقات دو نفره 

آقایان در ســال هــای 2011 و 
2014 و 2015 عنــوان قهرمانی 
این مسابقات را بدست آورده است. 

اوژنی بوشارد 
بوشارد  اوژنی  دوشیزه 
در اولین مسابقه خود 
در   2015 ســال  در 
شــهر میامی به علت 
درد بازو و فشــار 

درخششی  نتوانست  روحی 
او تصمیم  باشــد.  داشــته 
گرفته در مسابقات آینده که 
در چارلتــون آمریکا برگذار 

میشود، شرکت نماید. 
اوژنی کماکان در رده بندی 
بازیکنان تنیس بانوان در رده هفتم 

می باشد. 
وی در تاریــخ 15 فوریــه 2015 
جشن تولد 21 سالگی خود را به 
همراه دوستان و بستگانش برگذار 

نمود. 

Pete Sampras
پیت سامپراس، بازیکن تنیس 
آمریکائــی که 14 بــار قهرمان 
مسابقات بین المللی تنیس می 
مردی  باشد، 
اندام  خوش 
و شیک پوش 
اســت کــه 
های  بوتیک 
قیمت  گران 
لبــاس آقایان 
مورد توجه اوســت. وی در شهر 
آتن یونان بدنیا آمده و در فرصت 
های مناســب برای دیدار از پدر و 
مادرش به یونان سفر می نماید. او 
اشاره می کند که در جوانی همواره 
به این فکر بوده که در مســابقات 
مختلف موفقیت های بیشــتری 

بدست آورد. 
وی مسابقات ویمبلدون را بخاطر 
تماشــاچیان ساکت و آرام بیشتر 
دوســت میدارد. او می گوید در 
تماشاچیان   US open مسابقات

عادت به شــرط بنــدی بر روی 
بازیکنان و شایعه سازی دارند. 

سامپراس عادت های خاصی دارد، 
از جملــه آنکه درجه 
حــرارت اتاق خواب 
وی نباید بیشــتر از 
13 درجه باشــد، به 
همسر  دلیل  همین 
وی ناچار اســت در 
هنگام خواب جوراب 

پشمی بپوشد! 
وی ســاعات خود را صرف بازی 
گلف، ماهیگیــری می کند و نیز 
گاهی اوقــات به بازی تنیس می 
پردازد. در این برنامه ها همسرش 
هیچ یــک را با وی همراهی نمی 

کند. 
ســامپراس در نظــر دارد در ماه 
می 2015 در مســابقات تنیس 
پیشکسوتان، در شهر ونکوور کانادا 
به همراهی آقایان آندره آغاسی و 

جان ماکنرو شرکت نماید. 

پاتیناژ هنری 

در مسابقات پاتیناژ هنری 2015  
در تاریخ 25 مارس، که در کشور 
چین برگذار شــد، دو نفر قهرمان 
جوان کانادائی از اونتاریو دوشیزه 

Kaitlyn Weaver و آقــــای
Andrew Poje و توانســتند بــا 
بدست آوردن مقام دوم مدال نقره 

را نصیب خود نمایند.  
ایــن دو قهرمــان پــس از پایان 
مسابقات از اینکه نتوانسته اند به 
مدال طال دست یابند اظهار تاسف 
نمودند و اضافــه کردند که باید 
بیشتر به تمرینات خود بپردازند 
تا در مســابقات آینده مقام اول را 

نصیب خود کنند.
•

اجرای شگفت انگیز ترین 
برنامه نمایش هیپنوتیزم توسط 

علی سلیمی:  هیپنوتراپ 
با بیش از ۴0 سال سابقه در علم هیپنوتیزم 

زمان:  شنبه 9 ماه می   ساعت 6 و نیم 
در محل

Baha'I Foi Centre D'Information1

77 DES PINS AVE E, 

Montréal, QC  H2W 1N9

(514) 849-0753

ورودی  برای کلیه افراد رایگان می باشد 

با شرکت در این جلسه دانشجویان از تخفیف ویژه 

برخوردار خواهند شد 

تلفــن   )سلیمی(

(514) 347-4353
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زنی میخواهم که زحمتکش باشد و 
مرا به دانشگاه بفرستد. و در حالی 
که من در آرامش درس میخوانم، 

از فرزندانمان مراقبت کند. 
به درس و مشــق و بهداشت آنها 
برسد. آنها را همیشه تمیز و سالم 
نگــه دارد. به زندگی شــخصی و 
اجتماعــی آنها برســد. آنها را به 
اماکن اجتماعی پارک، موزه، باغ 
وحش ببرد. اگر بیمار شدند، از آنها 
مراقبت کند. نگذارد بیماری آنها 
مانع تمرکز من شود. شاغل باشد 
و درآمد قابــل توجهی را به خانه 
بیاورد. در آمــدش را صرف من و 
فرزندانمان کند. برای فرزندانمان از 
کارش بزند. البته شاید این کار از 
درآمدش بکاهد اما مشکلی نیست 

من تاب میاورم.

نیازهای فردی  زنی میخواهم که 
مرا ارج نهد. خانه را مرتب و پاکیزه 
نگه دارد. به بی نظمی هایم سامان 
دهد. لباسهایم را بشوید. اتو کند. تا 
کند. برایم لباس نو بخرد. وسایل 
شــخصیم را مرتب کند تا راحت 
پیدایشــان کنم . آشپز چیره ای 

باشــد. خرید کند و غذاهای لذیذ 
بپــزد. وقتی به مســافرت میروم 
همراهم باشــد. محیــط را برای 
تفریح و استراحتم آماده کند. از کار 

و زندگیش شکایت نکند. 
شنونده ی خوبی باشد. به حرفهایم 
گوش دهد. در مشــکالت درسی 

به من کمک کند. تکالیف 
درسیم را انجام دهد. وقتی 

Tel.: 514-516-3007
>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

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

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

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

خواندن مطلب زیر، دلم را به درد آورد 
که چگونه این خشــم و کین نظام به 
صدیقه دولت آبادی که از 36 سال پیش 
آغاز شده بود، عاقبت بوقوع پیوست. 
من هم اهل زرگنده ام، بخاطر آوردم 
روزهای اول انقالب را که مشتی جوانان 
ناآگاه محل آمده و از شــرکتی نبش 
خیابان شــریعتی و زرگنده که دارای 
ماشین آالت سنگین بود خواستند تا 
لودری در اختیار آنان قرار دهد. وقتی 
سئوال میشود به چه منظور؟ با توهین 
و فحاشی گفته میشود برای تخریب 

قبر صدیقه دولت آبادی! 
پدرم که در آن جا حضور داشت آنان 
را با بحث و گفتگو از این عمل زشت بر 

حذر می دارد. 
حیفم آمد این متن را با شما تقسیم و 
باز گو نکنم که جلوی سیالب را تا بی 

انتها نمیتوان گرفت. 
امسال جنبش زنان داخل کشــور در مراسم  
روز زن در تهران و در دهمین سال بزرگداشت 
صدیقه دولت آبادی، تندیس او را که همه ساله به 
بهترین کتاب سال زنان اهدا میشود، اختصاص 

داده اند. 
االهه شکرائی

----------------
یک صبح خیلــی زود، در هنگامه جنگ تاریکی 
و روشنائی در آســمان، روی زمین، در گوشه ای 
از شهر تهران، یعنی در "زرگنده" سینه چند قبر 
را شتابزده گشــودند و استخوان های باقی مانده 
در آنها را به همراه ســنگ قبرهائی که روی این 

استخوان ها بودند بردند!
احمدی نژاد تازه شــهردار تهران شده بود و بهانه 
شــکافتن آن چند قبر، وسعت محوطه امام زاده 
اسماعیل و تبدیل آن به تفرجگاه )پارک( بود. کس 
خبر نشد، آن استخوان ها که از زیر خاک بیرون 
کشیده شد، باقی مانده پیکر کیست؟ اما احمدی 
نژاد و شبکه ای که شهرداری تهران را قبضه کرده 
و تمرین ریاست جمهوری می کردند می دانستند 

آن استخوان ها متعلق به چه کسانی است!

استخوان حاج میرزا یحیی دولت آبادی، محمود 
نریمان و صدیقه دولت آبادی از زیر خاک بیرون 

کشیده شد. کجا بردند؟
شاید باور کردنش دشوار باشد، اما از من بپذیرید 
و نخواهیــد که بگویم ناظر ایــن صحنه ها چه 
کسی بود. آن استخوان ها و سنگ قبرها را بردند 
و ریختنــد به دره جاجــرود! رودی که روزگاری 

رودخانه بود و حاال دره ای خشک.
سنگ سیاه روی اســتخوان های صدیقه دولت 
آبادی آنقدر ســنگین بود که نتوانستند تا پیش 

از روشن شــدن هوا، آن را هم برده و در جاجرود 
بیاندازند. ســنگ در گوشــه ای از محوطه پارک 
زرگنده باقی ماند و هنوز هم هســت! گرچه تمام 
اشعار و نوشــته های روی آن را تراشیدند و پاک 
کردند. و حاال این ســنگ قبر سکوئی است برای 
بازی بچه هائی که نمی دانند آن ســنگ از روی 

سینه چه کسی کنار زده شده است.
محوطه را چنان پاک کردند تا بلکه بخشی از تاریخ 
مشروطه و ملت، تاریخ جنبش زنان ایران و تاریخ 

جنبش ملی دوران مصدق از آن پاک شود.
و حــاال، بنای تازه ای در میانه پــارک زرگنده از 
زمین روئید اســت که نامش قبر 5 شهید جنگ 
ایران و عراق اســت. از داستان آن دیگر بزرگواران 

که بگذریم 

سرگذشت قبر سوم  
آنهائی که به پارک زرگنده میروید و قدم می زنید!

آن سنگ قبر پاک شده از نوشته که در گوشه ای 
از پاک افتاده و محل بازی بچه هاست، سنگ قبر 

صدیقه دولت آبادی است.
چرا نباید فریاد زد و گفت تا بقیه بدانند؟

صدیقه دولت آبادی وصیت کرده بوده، بعد از مرگ 
در کنار برادرش "یحیــی دولت آبادی" به خاک 
سپرده شود. از برجسته ترین زنان انقالب مشروطه 
و جنبش زنان ایران بود. بنیانگذار انجمن مشروطه 
خواهانه و انجمن مخدرات وطن بود. نشریه "زبان 

زنان" را درباره حقوق زنان منتشر کرد.
سال 1261 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد. 
پدرش حاج میرزا هادی دولت آبادی از روحانیان 
روشنفکر زمان خود بود. دارالفنون را تمام کرد و در 
سال 1296 شمسی نخستین و یا یکی از نخستین 
مدارس دخترانه تا ســن 14 سال، بنام »مکتب 
شرعیات« را تاسیس شد و به جرم تاسیس همین 

مدرسه مدتی زندانی و مدرسه بسته شد.

صدیقه بارها بخاطر فعالیت 
هایش به نظمیه فراخوانده 
شد. یکبار رئیس نظمیه به 
او گفته بود: »خانم شما صد 

سال زود به دنیا آمده ای«.
پاسخ  آبادی  دولت  صدیقه 

داده بود:
"آقا من صد سال دیر متولد 
شــده ام، اگر زودتر به دنیا 
آمده بودم نمیگذاشتم زنان 
چنین خــوار و خفیف و در 

زنجیر شما اسیر باشند."
صدیقه دولت آبادی در سال 
1340 در سن 80 سالگی 
در تهران چشــم از جهان 
فرو بســت. در سال 1298 
برای آشــنا کــردن زنان با 
حق تحصیل، حق استقالل 
اقتصادی و داشــتن حقوق 
خانوادگی اولین نشریه "حقوق زنان"و سپس 
نشــریه "زبان زنان" را تاسیس کرد و مباحث 
مربوط به مقابله با چادر و حجاب اجباری برای 
اولین بار در نشــریاتی که او تاسیس کرده بود 
آغاز شــد. در سال 1300 انجمن " کارزار علیه 
اســتفاده از کاالهای خارجــی را در تهران راه 

اندازی کرد."
در ســال 1301 به آلمــان رفت و در کنگره بین 
المللــی زنان در برلین شــرکت کــرد. او اولین 
زن ایرانی بود کــه در یک کنگره بین المللی به 
نمایندگی از زنان ایران حاضر شد و سخنرانی کرد.
سنگ قبر او را پاک کردند و استخوان هایش را به 
جاجرود ریختند تا زنان ایران ندانند و یا فراموش 
کنند به جان کوشی امثال او را برای ابتدائی ترین 
حقوقی که ارتجاع مذهبی و استبداد حکومتی از 

آنها سلب کرده و می کند.
و چه قصه درازی اســت قصه ذهن کور و چشم 

هیز ارتجاع! 
دوست نازنینی، همین روزها سری به پارک زرگنده 
زد و آن چند خطی که به ارمغان آورد چنین بود:

چند تا عکس با دردســر زیــاد و البته با کمک 
پیرمردانی که در پارک قدم می زدند گرفتم. همه 
شــان از جوان های قدیمی محل بودند و شاید 
بدلیل همین حــق آب و گل بود که متولی امام 
زاده و نگهبان پارک باالخره کوتاه آمد و اجازه داد 
عکس بگیرم. نمیدانم چرا عکس گرفتن از قبر هم 
امنیتی شده و هر نگهبانی در هر گوشه ای که به 
نگهبانی اش استخدام کرده اند احساس حراستی و 
امنیتی بهش دست می دهد. گفتم عکس را برای 
پروژه دانشگاهی ام می خواهم و بدون عکس پروژه 
ام ناقص است. سرانجام به این شرط که تنها چند 
عکس می گیرم و فوری از پارک خارج می شوم 

تسلیم شد. 
• 

 ـصد
دولت آبادی

یقه

حقوق خانواده و سیستم 
قضایی در کانادا

جلســه اطالع رسانی با همکاری سازمان  آتنا و انجمن زنان 
ایرانی  مونترال برگزار می گردد. این برنامه 

در تاریخ 8 می  ، 2015 
از ساعت 6:30 تا 8:30 

ـِرنت،  سن لوران می باشد .  واقع در 1375 خیابان گ
در این برنامه پلیس، مشــاور اجتماعی ایرانی  و دانشجویان 
حقوق از دانشگاه مونترال و مک گیل حضور دارند و با شما در 
رابطه حقوق خانواده و سیستم قضایی در کاناداسخن خواهند 

گفت.
هموطنان ایرانی  )خانم ها و آقایان( میتوانند در این گردهمایی 

شرکت کنند. 
این برنامه به زبان فارسی، انگلیسی  و فرانسه خواهد بود. 

برای اطالعات بیشــتر میتوانید با شــماره تلفن آتنا تماس 
بگیرید. به امید دیدار شما در این برنامه 

Tel.:  (514) 274-8117
Address:1375 Rue Grenet, 
St-Laurent,QC,H4L 5K3

ما همه امروز فرخنده ایم!
-------------------

یاد فرخنده و فرخنده های جهان ، 
قربانیان جهل وخشونت نابخردان 

گرامی باد. 
با امید به اینکه دراین سال جدید 

کمتر شاهد چنین فجایع ضد بشری باشیم
-------------------

تو را با خرمن موی پریشانت که می سوزی
نگاه بی پناهت را به هر نامرد می دوزی

ندایت در میان شعله می رقصید فرخنده!
زمین از شرم چشمان تو می لرزید فرخنده!

جبین و گونه و لب های زیبایت اناری بود
شب آغاز سال نو، شب مرگ قناری بود

دلم از سخت جانی خودم دلگیر می گردد
و از بار خجالت هفت پشتم پیر می گردد

24 مارچ  2015راحله یار

جودی بری دی : من هم زن می خواهم!

Judy Brady
من جــزو آن دســته از آدمهایی 

هستم که به آنها عیال میگویند. 
البته مادر هم هستم. 

چند وقــت پیش در یک مهمانی 
آقایی از دوستان را دیدم که تازگی 
از همســرش طالق گرفته است. 
میگفت باز میخواهد تجدید فراش 

کند.  
با خود اندیشیدم چه فکر خوبی! 
راستی کیست که زن نخواهد؟ 

راســتش را بخواهید: من هم زن 
میخواهم. چرا؟ 

جوابش در واقع بسیار ساده است.

میخواهم دوباره درس خواندن را 
شروع کنم و منبع درآمدی برای 

خودم و در صورت لزوم خانواده ام 
ایجاد کنم. 
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facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

زاهــد ار ره نــدهد خــانه ی خماری هست
وجه می گــر نرسد خرقه و دستاری هست

می رسد یــار و به یـاران نگران است ولی
همه دانند که پنهان به منش کاری هست

غـم گـرفــته ست فرو ، محفل می خواران را 
مــگر امروز در این میکده هشیـاری هست ؟!

آن که اندیشه ی گلزار و گلش در سر نیست
می توان یافت که در پای دلش خاری هست 

رفتنش بی سببی نیست از این ره که طبیب 
گذرد بر سر آن کــوچه کـه بــیـماری هست

نه عـجـب گر که بـه کوی تـو بَود جای نشاط
بلبلی هست به هرجــا گل و گلزاری هست

نشاط اصفهانی 
---------------

حکایاتی چند از گلستان سعدی 
ناخــوش آوازی به بانگ بلند قــرآن همی خواند. 
صاحبدلی برو گذشت. گفت: ترا مشاهره چندست..
گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا 

همه دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم 
گفت از بهر خدا مخوان! 

گر تو قرآن برین نمط خوانی 
ببری رونق مسلمانی 

<< مشاهره: حقوق و شهریه  |  نمط: روش 

حکایت 
وقتی افتــــــاد فتنه ای در شام 

هر کس از گوشه ای فرا رفتند 
روستـــــازادگــــــان دانشمند 

بــــــــه وزیری پادشا رفتند 
پســــــــــران وزیر ناقص عقل 

به گــــــدایی به روستا رفتند 
----------

منجمی به خانه درآمد. یکی مرد بیگانه را دید با زن 
او به هم نشسته. دشــنام و سقط گفت و آشوب و 

خاست.  صاحبدلی که برین واقف بود گفت: 
تو بر اوج فلک چه دانی چیست 

که ندانی که در سرایت کیست 
------------

پروین اعتصامی :  اشک یتیم
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
این اشک دیدٔه من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطرٔه سرشک یتیمان نظــــــاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست

---------------
اینک پاسخ ضرب املثل ها 

منزل  دل نیست جای صحبت اغیار 
دیو چو بیرون شـــود فرشته درآید 

---------------
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 
---------------

آنجا که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 

---------------
خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما 

کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما 
---------------

غرض ز انجمـــن و اتفاق جمع قواست 
چرا که قطره چو شد متصل به هم دریاست 

---------------
بر ســــــر لوح او نوشته به زر 

جــــــــــــــور استاد به مهر پدر 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ 
در این  بازار اگر سودی است با درویش خرسند است 

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 

بــــــر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم  
اگــــــر مــوافق تدبیر من شود تقدیر 

بر آنچه می گذرد دل منـــه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی 
صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست 

پیر ما گفت خطا بر قلم صـُــــنع نرفت 
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 

جالــب  فیلــم  انگیــزه   بــه 
در  هنــوز  کــه   BOYCHOIR
مونترال بــه روی اکران اســت، 

مطالب زیر را فراهم آورده ام. 
-------------

در دنیا تعداد زیادی کـُــر پسران 
 VIENNES امــا  دارد  وجــود 
BOY'S CHOIR معروفترین کـُر 
پسران دنیا است از 2 گروه صدائی 
SOPRANO و ALTO -یعنــی 
صدای زیر و بم زنان- تشــکیل 

شده است. 
اعضاء آن اکثرا از اطریش انتخاب 
می شــوند. حدود 100 نفر سن 
آنان بین 10 و 14 است. آنان را به  
4گروه 25 نفره تقسیم شده از هر 
 BRUCKNER, گروه به اســامی
  HAYDN, MUZART
آهنگســازان   SCHUBERT
معروف اطریش نام گذاری شــده 

اند. 
هر گــروه حدود 9 تا 11 هفته در 
سفر دور دنیا اســت. در مجموع 
ســالی 300 کنســرت در مقابل 
500 هزار شنونده اجرا می کنند 
و سی دی های متعدد ضبط کرده 
انــد. یونیفرم آنان ســفید و آبی 

)ملوانی( می باشد. 
تاریخچه این کر به قرون وسطی 

برمی گردد. 
در سال 1498 به دستور امپراطور 
اطریش در کلیسا گروه کر پسران 
موسیقی  آموزش  شــد.  تشکیل 
بســیار خوب جدی و مرتب که 
ایشان داده می شد که اغلب بعدا 
موسیقیدانان حرفه ای می شدند. 
طبیعتا پسران پس از بلوغ صدای 
زنانه خود را از دســت می دادند و 

مجبور به ترک کـُر بودند. 
تعدادی از آهنگسازان بزرگ مثل 
SCHUBER عضو این کر بوده اند. 
حدود 100 ســال آهنگســازان 
بــزرگ ماننــد GLUCK، موزار،  

 ،S A L I E R I
و  شــوبرت 
 BRUCKNER

با  بسیاری دیگر  و 
این کر پسران وین همکاری داشته 

اند. 
در ســال 1920 بعــد از انقراض 
مدتــی  اطریــش،  امپراطــوری 
تشــکیالت این کر تعطیل شــد 
ولی دوباره در ســال 1924 رسما 
افتتاح شد. تا امروز بکار ادامه داده 
است؛ از ســال 1948 کاخ بزرگ 
محل  و  خوابگاه   AUGARTEN

تعلیم و تربیت پسران کر است. 

 BOY CHOIR
اما تاریخچه کر پســران در ایتالیا 

جالب ولی رقت انگیز است. 
در قرون 17 و 18 ایتالیا هر سال 
بین 4 تا 5 هزار پسر بچه را قبل از 
بلوغ عقیــم می کردند که صدای 
»زیر« خود را حفظ کنند و بتوانند 

در کر کلیسا آواز بخوانند. 
بنا بر روایات انجیــل و اعتقادات 
مذهبی زنان حق خواندن در کلیسا 

را نداشتند: 
»باشد که زنان در کلیسا سکوت 
کنند چون ایشــان در این مکان 

مقدس اجازه صحبت ندارند«! 
در نتیجه معمول بوده که خواننده 
های عقیم )CASTRATI( یعنی 
»مردان با صدای زنان« در کلیسا 

آواز بخوانند. 
این خوانندگان CASTRATI به 
مــدت 2 قرن بر اوپرای ایتالیا هم 

مسلط بودند. 
 ALLESSANDRO آخرین آنان
  1922-1858  MORESHI
است، که صدای او در سال 1902 

ضبط و جاودانه شد. 
ایشــان  معروفتریــن  امــا 
 CARLO BROSCHI
 FARINELLI بــه  معــروف 

گویا  1782/1705می باشــد که 
صدائی زیبا و افســانه ای بســیار 
وسیع )بیش از 3 اوکتاو( پر قدرت 
داشته اســت و قادر بوده به مدت 
یک دقیقه صدا را مداوم سر دهد 
و همیشــه باعث حیرت و مورد 

پرستش شنوندگان بوده است. 
در سال 1705 در ناپل بدنیا آمد 
از   CASTRATI اکثــر برخالف 
خانواده مرفه بود. حدود 8 سالگی 
او را عقیم کردند. شــاگرد استاد 
معروف زمان شــد. از ســن 15 
ســالگی بروی صحنه اوپرا رفت 
در دربارهای اروپا کنسرت داد در 
مدتی کوتاه به شــهرت و ثروت 

افسانه ای رسید. 
پادشــاه اســپانیا -فیلیپ پنجم 
1737- بــه بیماری افســردگی 
شــدید دچار بود، ولی با شنیدن 
صدای FARINELLI ســالمت 
روانی خــود را باز یافت در نتیجه 
او در سن 32 سالگی به خدمت 2 

پادشاه اسپانیا درآمد. 
به مدت 20 ســال مشاور رسمی 
آنها نه فقط موسیقی بلکه در امور 
سیاسی و دولتی هم شد و به مقام 
و قدرت زیادی رســید. اما پس از 
مرگ آنان به ایتالیا برگشــت و به 
کارهای مذهبی و خیریه پرداخت. 
در سال 1782 فوت شد. آرامگاه 
او در اثر جنگ های ناپلئون از بین 

رفت. 
بــه   FARINELLI فیــــــلم 

Gérard Corbiau کــارگردانی
در ســال 1995 برنــده جایــزه 

GOLDEN GLOBE  شد.
 10 آوریل 2015 
شیدا قره چه داغی

درسم تمام شد و شغل 
کردم  پیدا  مناســب 
، شــغلش را رها کند 
.در خانه بماند و از بچه ها 

مراقبت کند.

زنــی میخواهم که بــه زندگی 
اجتماعــی من برســد. وقتی به 
مهمانی دعوت میشــویم بچه ها 
را نیــاورد. هر وقت مهمان دعوت 
میکنم با روی گشاده پذیرای آنها 
باشد. با ســکوت محّبت آمیزش 
بحث ها و گفتگوهای ما را تایید 
کند. بچه ها را زودتر بخواباند که 

مزاحم من و مهمانانم نشــوند. از 
مهمانانــم پذیرایی کند. ظرفهای 

خالی را از مقابل ما بردارد. 

زنی میخواهم که نیازهای جنسی 
مــرا درک کنــد. حداکثر لذت 
جنســی را به من بدهد. همیشه 
مطمئن شود که ارضا شده ام. به 
نیازهای جنسی خود شاخ و برگ 

ندهد. بی میلی مرا درک کند.
مسئولیت کامل کنترل بارداری را 
بر عهده بگیرد. من بچه ی اضافی 
نمیخواهم. به من وفــادار بماند. 
بداند که زندگی پر مشغله ی من 

جایی برای حســادت ندارد. درک 
کند که ممکن است بیش از یک 
همخوابه اختیار کنم. چون همیشه 
به اجتماع نیاز دارم. آزادم بگذارد 
که اگر دیگری را مناســب تر از او 
دیــدم، او را جایگزین کنم. بعد از 
طالق مسئولیت بچه ها را بپذیرد. 
چون میخواهم زندگی جدیدی را 
شروع کنم، وقتی برای بچه داری 

ندارم. خودتان قضاوت کنید. 
زن منی  بودید  من  جای  شــما 

خواستید؟!
•Tél.: (514) 223-6408

Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز
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گونتر گراس، نویســنده ای که 
فقط نویســنده نبــود، روز 24 
فروردین بر اثــر التهاب ریه در 
بیمارســتانی در شــهر لوبک 
آلمان درگذشــت. چندتایی از 
»طبل  هم چــون  رمان هایش 
حلبی« و »مــوش و گربه« در 
همه جای دنیا و از جمله ایران 
مشهور بود، جایزه ی نوبل ادبیات 
گرفت، و راوِی نه فقط قصه که 

حقیقت هم بود.
نویســنده ی  کمــال  یاشــار 
سرشناس ترک، که همین اواخر 
درگذشت، درباره ی گونتر گراس 

گفته بود: 
دنیا اگر چند نویسنده ی دیگر 
مثل او داشت جای بهتری برای 

زندگی می شد.
گراس در یکی دو دهه ی اخیر 
بــه دلیل مواضع سیاســی اش 
در اروپا و بســیاری کشورهای 
دنیا خبرساز شده بود، هرچند 

موضع گیری های سیاسی اش در 
دوراِن جنگ سرد و اشغال آلمان 
و تقســیم آلمان هم همیشه 

خبرساز بودند.
آلمــان،  تقســیم  روزگار  در 
در برلیــن غربی دو نویســنده 
بودند که بیش از همه از دیگر 
نویسنده ها می خواستند تا دیر 
نشــده کاری کنند و جلو جدا 
افتادن ها را بگیرند، یکی شــان 
گونتر گــراس بــود و دیگری 
ولفدیتریــش اشــنوره؛ نامه ی 
سرگشاده ای با دو امضا نوشتند 
با عنوان »وقتی پدرم ریش سرخ 
داشت«؛ نامه ای که بعدها شد 
اشتازی  برای  سندی حسابی 
و بابتش گونتر گراس تا مدت ها 
عنصر خطرناکی بود که زیر نظر 

گرفته شد.
ژانویــه ی 1990 فقط چندماه 
پس از ســقوط دیــوار برلین، 
گراس سفری به سراسر آلمان از 

غرِب غرب تا شرقی ترین نقطه ی 
یادداشــت ها و  آن داشــت و 
برداشت های شخصی اش از این 
سفر را منتشر کرد. چنان درگیر 
تغییرات پس از فروپاشــی بود 
که همه چیز را ثبت می کرد، از 
سخنرانی ها تا مالقات های میان 
سیاستمداران تا صحبت هایی را 
که با شهروندان دو سوی آلمان 
داشت کنار هم می چید؛ حاصل  
این مشــاهدات شــد دو رمان 
مشهور »آواز قورباغه« و »خیلی 

دور از صحرا«.
در رمان هایــش روشــنفکری 
می خواست  که  بود  ســرکش 
چشم دنیا را به روی نابرابری ها 
باز کند و همین ســبب شده 
بود در آلمانی که نویسندگانش 
اغلب عــادت دارنــد در الک 
ادبیات بمانند چهره ی مصلحی 
اجتماعی و کنش گری سرسخت 

بیابد.

گونترگراس، 
صدای رسای 
حقیقت 
در 7 ۸سالگی 
درگذشت بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم 

بر مشکالت خود غلبه کنید
ـ  1ـــ ــ
گفتگو با 

علی سلیمی
هیپنوتراپ                                                           

رد تخصصی  ـُ دارای ب
هیپنوتراپیست 

 American board   از
of hypnotherapist و 

عضو انجمن متافیزیک  
نیوجرسی 

با 40 سال تجربه در 
ایران، امریکا و کانادا

-----------
همه  آیا  سلیمی،  آقای 
قدرت هیپنوتیزم شده 

دارند؟
- علی سلیمی: همه افراد 
برای هیپنوز شدن مساعد 

نیســتندو به طور کلی 85% از 
مردم قابلیــت هیپنوتیزم دارند 
که فقط یک سوم آنها می توانند 
به خــواب عمیق فرو روند و یک 
پنجم افراد می توانند گذشــته 
خود را تشریح کنند . 15% قابلیت 

هیپنوتیزمی و تلفیق.  
- آیا در هیپنــوز »معمول« 
کاماًل اختیار از دســت داده 
و به ســواالت پاسخ گفته و 

اسرارش را فاش می نماید؟
ع س: یکی از اساسی ترین  ارکان 
اصلی هیپنوتیزم محترم شمردن  
زندگی معمول،  اسرار خصوصی 

بخصوص در هیپنوز های نمایشی 
و دسته جمعی می باشد و من به 
نوبه خود همیشــه این اعتماد را 
قبل از هر جلسه به آنان یادآور می 
شــوم، چون اساس روش علمی و 
نوین روان درمانی هیپنوز، درمان 
و بهبودی قوای ارادی و تمرکزی 
و روحی روانی افراد اســت، نه پی 
بردن به رموز خصوصی زندگانی 
آنها و افزودن بی اعتمادی نسبت 
بــه همه، عــالوه بر مشــکالت 

شخصی شان!
- آیــا هیپنــوز در جراحی 

پزشکی هم کاربرد دارد؟
دندانپزشــکی،  در  بلــه،  ع س: 
کشــیدن دنــدان بــدون درد و 
خونریزی، در زایمان بدون درد و 
در جراحی های نسبتًا عمیق می 
توان از پدیده نوین این سر واقف 
گشته اند که روحی  سالم و قوی، 
جسمی شاداب و سالم نیرومند و 

در نتیجه زندگی بهتر.
- در مــورد عــادات ماهانه  
از  بانوان مــی توان  دردناک 

هیپنوز کمک گرفت؟
ع س: بله یکی از  بهترین و بایستی 
گفت مفیدترین روش موثر برای 
داشــتن یک عادت ماهیانه  بی 
درد، استفاده از هیپنوتیز می باشد. 
بخصوص وقتــی که درد همراه با 

انقباضات شدید عضالنی باشد؟
- چــرا معمــول در خواب 
تاثیر  تحت  غالبًا  مغناطیسی 

تلقینات عامل قرار می گیرد؟
ع س: علتش آن اســت که دراین 
نوع خــواب، توجه معمول به طور 
اتوماتیک به تلقینات عامل جلب می 
شودو چون »توجه  خودبخودی« 
بر خالف »توجه اختیاری« نیازی 
به صرف انرژی ارادی ندارد و نظر 
به این که اینگونه توجه، رابطه ای 
مستقیم بین »ضمیر ناخودآگاه« 
و تلقینــات عامل برقرار می کند، 
به همین دلیل به طور اتوماتیک 
اثر مطلوب را بخشیده و در ضمیر 

باطن ثبت می گردد.
- آیــا از بین خاطــرات تلخ 
گذشته به وسیله هیپنوز امکان 

پذیر است؟
ع س: بله، ســاختن بســیاری از 
بیماری های روحی و جســمی، 
خاطرات تلخ  و زننده ای اســت 
کــه گاه حتــی مشــکالت در او 
بــی اثرند. به طــور کلی طبیعت 
نگری، زیباپرســتی و شور عارفانه 
بروزات خارجی هســتند، که سد 
خودفریفتگی سرکشی را در برابر 
تلقینات هیپنوترمی و عمیق شده 

جلسات در می شکنند. 
- آیاخطری در هیپنوز متوجه 

معمول می شود؟
ع س: افراد مبتدی نبایستی بدون 
آگاهی و تجربه و تحت نظر عاملی 
قوی  بودن دست و به هیپنوتیزم 
اشخاص بزنند زیرا از حاالت روانی 
ضمیر ناخودآگاه افراد بی خبرند 

و همین طور از ســالمت 
مزاجی آنــان! اما در مورد 
عامــل های بــا تجربه و 
تحصیل کرده تقریبًا همه 
هیپنوتیزم ها بی خطرند. 

کلمه تقریبًا به خاطر این 
اســت که بایستی به سن 
وضع سالمتی جسمی  و 
معمول به شــدت توجه 
نمود و همگام با بیمارهای 
جسمی و روحی افراد اقدام 

به هیپنوز و درمان نمود!
- آیا گروهی که قابلیت 
از  نــدارد  را  هیپنوز 
نوین  روش  این  طریق 

قابل درمان هستند؟
ع س: اغلــب برای درمان 
به  هیپنوز  بیمــاران  این 
تنهایی کافی نبوده و می 
بایســت از روانکاوی در کنار آن 
مدد گرفت و با بکاربردن شــیوه 
های گوناگــون روان درمانی، آن 
چنان که مورد لــزوم این گونه 
بیماران است، قدم به قدم  پیش 
رفته تا جایی که بیمار به اعمال 
هیپنوتیزمــی و خاصیت هایش 
پی برده و همچنین بر منشــاء 
ترس و بیمــاری خویش واقف 
گشــته و خود را بطور کامل در 
اختیار هیپنوتراپ )روان درمانگر 
هیپنوتیزمی( قرار دهد و درمان 
این گونه افراد با مدتی طوالنی تر 
اما گاه نتایج بهتر از دیگر بیماران 

می باشد!
- آیا بیماری لکنت زبان قابل 

درمان است با هیپنوز؟
ع س: تا به امروز هیپنوز بهترین و 
موثرترین روش در جهت معالجه 

لکنت زبان بوده است. 
زمانی که فرد در خلسه هیپنوترمی 
است عضالت زبان و دستگاه تکلم 
و اعصاب مربوط بــه آن کاماًل به 
حالت ریلکــس و رخوت در آمده 
و بیمــار به راحتی مــی تواند بی 
هیچ مشــکلی مانند مردم عادی 
صحبت کند. در اینجاست که به 
فرد تلقینات موثر داده می شود که 
در ضمیر ناخود آگاه وی کاماًلثبت 
خواهد شــد. در بعضی موارد الزم 
اســت که ســیر قدرت تمرکزی 
افراد می باشد اما در هیپنوز ضمن 
باالبردن قدرت های فکری، روحی، 
تمرکزی، اراده، اعتماد به نفس در  
اشخاص، می توان به پاک سازی 
بیماری ها، اعتیادات، ترس ها و... 
پرداخت؛ یعنی  آماده ســاختن 
ضمیر ناخودآگاه در جهت معالجه! 
در یک جمله، مدیتیشن می تواند 
پلکان هیپنوز درمانی را برای افراد 
ســریع تر طی نماید و به عبارتی 
دیگر مــی تــوان از آن به عنوان 
مرحله مقدماتی در هیپنوتراپی نام 

برد.
بخش پایانی درشماره آینده

اجرای شگفت انگیز ترین 
برنامه منایش هیپنوتیزم توسط 

علی سلیمی هیپنوتراپ 
با بیش از ۴0 سال سابقه در علم هیپنوتیزم 

زمان:  شنبه 9 ماه می   ساعت 6 و نیم 
نشانی: 

Baha'I Foi Centre D'Information1
77 DES PINS AVE E, 

Montréal, QC  H2W 1N9
(514) 849-0753

ورودی  برای کلیه افراد رایگان می باشد 
با شرکت در این جلسه دانشجویان از تخفیف 

ویژه برخوردار خواهند شد 
تلفــن   )سلیمی(
(514) 347-4353

جوان دانشجو به شرح زیر است:
•

»س : شــما موافق فعالیت های 
هسته ای درایران هستید؟

ج : بله برای این که دوســت دارم 
کشورم قوی باشه، پیشرفت بشه.

س : هرکشوری که فعالیت هسته 
ای داشته باشد، کشور پیشرفته ای 

است؟
ج : معلوم است. کشور که پیشرفت 
کند وضعیت مردم بهتر می شود 
و مردم احســاس خوشبختی می 

کنند، راحت زندگی می کنند.
س : به نظر شــما پاکستان، کره 
شــمالی و اســراییل کشورهای 
پیشرفته ای هستند و مردم در آنجا 

احساس خوشبختی می کنند؟
ج : چرا امریــکا، انگلیس، ژاپن و 

آلمان را نمی گویید؟
س : چــرا دولت آلمان درســال 
2011 تصمیم گرفت 22 نیروگاه 
اتمی را تا ســال 2022 خاموش 

کند؟
ج : این حرف ها تبلیغاتی اســت، 

هیچ وقت این کار را نمی کنند.
س : درهمان سال آلمان 8 نیروگاه 

اتمی را تعطیل نکرد؟
ج : من مطمئن هســتم که شما 

اشتباه می کنید«.
------------

توفیق حکومت آخوندی در ناآگاه 
نگهداشتن مردم آنجا برجسته تر 
می شــود که توجه کنیم در دهه 
های اخیر با پیشرفت های شگفت 
انگیز فناوری ارتباطات، دنیا عمال به 
صورت دهکده ای کوچک درآمده 

که در آن دور نگهداشــتن مردم 
از خبر و آگاهی هر روز دشــوارتر 
از پیش می شــود. بــا این حال، 
درکشــوری که بنابر آمار رسمی 
سرانه مطالعه 22 دقیقه درسال و 
تیراژ متوسط کتاب 3 هزار نسخه 
اســت که بخش بزرگی از آن هم 
سال ها در انبار ناشر یا قفسه کتاب 
فروشی در انتظار خریدار می ماند، 
آیا این توفیــق حکومت تعجب 

برانگیز است؟
ممکن اســت کســانی سرکوب 
وحشیانه حکومت، خفقان حاکم 
و کم کاری نویسندگان و کسانی 
که وظیفه آگاهی رسانی برعهده 
شان است را عامل ناآگاهی و بدتر 
ازآن آگاهــی گریزی مردم بدانند. 
این توجیه نیز پایه و اساس چندان 
محکمی ندارد زیرا اوال حکومت به 
خاطر انفعال مردم موفق به سرکوب 
وحشیانه و برقراری خفقان شده و 
دودیگر، در همین شرایط سرکوب 
و خفقان نیز نویسندگان و آگاهی 
رسانان - درعین حال که هرگز از 
حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار 
نشــده اند - قلم در نیام نگذاشته 
و با بــه جان خریدن خطر زندان، 
شــکنجه و تبعید سکوت اختیار 

نکرده اند. 
به عنوان نمونه، دو مورد از نوشته 
های آگاهی بخش درچند روز اخیر 
درمورد پرونده هسته ای را نقل می 

کنم: 
محمد نوری زاد، منتقد بی پروای 
حکومــت آخونــدی در صفحه 

فیسبوک خود نوشت: 

»اگر ذره ای خرد ذره بینی در برج 
و باروهای آخوندهای حاکمیت و 
سردارانشان وجود داشت، با پولی 
که درهمین داستان هسته ای دود 
کردند و به هوا فرستادند، می شد 
ده هزار هکتار از زمین های بوشهر 
یا هرکجای استان های جنوبی را 
از صفحات خورشیدی پوشاند و به 
حداقل پنج هزار مگاوات برق سالم 

و بی مخاطره دست یافت«. 
نمونه دیگر نوشته رضا پرچی زاده 
"خودنویس"  تارنمای  نویســنده 
اســت کــه در 19 فروردین می 

نویسد: 
»در جمهوری اســالمی همه راه 
ها به قم و دســت پرورده هایش 
ختم می شــود و مــا تا وقتی که 
نخواهیم این حقیقت را بپذیریم 
که این کلیت جمهوری اســالمی 
است که خراب و خطرناک است و نه 
لزوما فقط برخی رییس جمهوری 
هایش، نتیجه این می شود که تا 
ابد در دور باطل انتخاب بین "بد 
و بدتر" گرفتار مــی مانیم و این 
می شود روزگار ما، که باید امروز 
به حراج گذاشــته شدن استقالل 
مملکتمان در میانه ی بی شــمار 
اجساد آویزان را به نظاره بایستیم«.

معادله فریب دو سو دارد: 
یک سوی آن، که فریب می دهد 
است که به دلیل قابل درک قدرت 
یا نفع طلبی به این کار دست می 
زند، اما، درک سوی دیگر معادله، 
یعنــی آن که فریب می خورد، به 

همین اندازه ساده نیست!
•

شهباز: آنه که فریب می دهد ...   << ادامه از صفحه: 5
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خدمات ساختمانی 
احمــــد
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بازسازی، به سازی 

کیفیت عالی   نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973
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کیتــر ینگ 
از این پس مهمانی ها و مراسم 

خود را به ما بسپارید!
خوشمزه ترین اغذیه ایرانی 

و کانادایی
•  با هر بودجه 

•  برای هر مناسبت 
یک بار امتحان کنید

مشتری خواهیدشد. 

Tel.: 514-963-5179
azapr2015khadijeU
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6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC  H4B 1L8

514-996-9692) 
Fax:514-500-1188

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
شانـــس اول را به 

آنهـا 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

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

آرایشـــــگاه
  937-8296 ...........................................  VIVA
481-6765 ........................................  EVE
شهرزاد ..........................................  489-6901 
فاطی  ........................................... 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 814-7700 ................................ کاســپین 
 940-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
یونایتد  ............................ 416-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 
شــیخ صالــح ....................... 366-1509   

لی لی صمیمی  ........................... 825-3170
ارز

شریف .......................................... 223-6408 
آپادانا .............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
مسعودهاشمی ......................... 298-4567 
مینواسالمی   ................................ 967-5743

مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... 816-4080  
 مسعودنصر  ................................... 571-6592 
رضا نژاد  ........................................... 865-7146

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
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
علی پاکنژاد .................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

تاکـسی 
اطلس ............................................. 485-8585

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-6329 

ترجمه
دارالترجمه یکتا .......................... 439-8501 
نغمه سروران .............................  889-8765 
محمودایزدی ............................. 745-0318  
شهریاربخشی ............................. 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق ................................... 362-0382 
ســرورصدر .............................  777-3604 
مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
حسین خردبین ........................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8056
المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

خشکشویی 
  694-7036 .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. 889-7392  

داروخــانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-6363 

رستــوران 
کبابسرا  ..................................... 933-0-933

شومینه .........................................  564-9790 
کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866
فاروس .......................................... 270-8437 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 
بیبلوس  ........................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
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

فـال
شادی ............................................. 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 .................................... KamNic
507-0773 ...........................  Laptop FSO

کــــارواش 
هما .................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-5168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 952-7400

گلفروشی
983-1726  ................................. وحیــد  

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 .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، 

کلینیک آریا، آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، صادق، پاسیفیک، 
متروپولیس، کبابسرا و...  

وست آیلند : اخوان، آدونیس، شاتوکباب، و... 
ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، مارشه افغان، 

مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

ایرانی 

استخدام 

کنید! 

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

azjan’12paid60+120ak

استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شیرینی پزی، 
آماده سازی و...  نیازمندیم.

بصـورت متام وقت 
و یا نیمه وقت 

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل 
و یا فکس کنید: 

Fax: (514) 334-9850
info@

akhavanfood.com

استخدام
آشپز  ایرانی

Persian Chef Wanted
به یک نفر آشپز ایرانی 

با تجربه، برای اداره 
آشپزخانه یک رستوران 
جدید ایرانی نیازمندیم: 
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر 

ایمیل کنید: 

Rahimi.Maryam
@gmail.com 

az1apr’15P

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

بسکتبـا ل
عالقمندان به شرکت در 

بازی های دوستانه بسکتبال 
ساعت 9.5 صبح 

- یکشنبه هر هفته - 
در سالن ورزشی سان هانری 

مترو سن هانری 
)خیابان نتردام غربی(

 به ما بپیوندید. 
تلفن اطالعات:  

Tel.: 514-951-4721
samimi 

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514

ازایرانی 

بخرید!

سالن  آرایش 
برای فـروش 
با 15 سال سابقه فعالیت 

• مشتری ثابت • در ناحیه 
شلوغ • نزدیک مترو 

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

خدمات 
آرایشی
ارائه کلیه خدمات 

آرایشی  زیبایی  شامل؛ 
کوپ، الیت، امبره، 

براشینگ و سایر خدمات 
با قیمت مناسب

        Nuns' Island  در منطقٔه
 لطفا جهت تعیین وقت 

تماس بگیرید:
514-660-7792

naghdiazfeb01U

فروش بیزنس 
 MOBILE Franchise

فروش استثنائی 
فرانچایز تلفن های همراه 
- بدلیل تغییر محل اقامت 
- واقع در یکی از بهترین 

مراکز خرید 
- با درآمد و فروش ثابت 
برای اطالعات بیشتر با 

شماره زیر تماس بگیرید: 
بن عمومی 

514-430-0430
azfeb01U

     حـــرفه ایآموزش  انگلیسی 
مجید محمدی 

مدرس انجمن ایران-
آمریکا  |  مدرس 
انگلیسی مدارس 

مونترال •  برگزاری 
کالس های خصوصی و 
گروهی مکالمه به روش 
CLP و استفاده از نرم 
افزارهای چند رسانه ای
514-817-2628

azjan’15

آموزش زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel. 514-965-1358 
tillnov1Pd

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پاسترى با بهترین 

شیرینی ها
 و دسرهاى ارگانیك 
براى جشن هاى شما 

با 20سال سابقه
Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از 10 سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(
aug-oct60PD

پیــتزایی 
برای فروش

رستوران پیتزایی 
در ناحیه ریوسود

•  با  دلیـــوری 
+ پیک آپ 

•  با مشتری ثابت 
•  گنجایش 20 صندلی 

تلفن تمــاس:

Tel.: 514-824-6179
amirrezazmar01

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه یا بیمارستان 

همراه با رفرنس
 5 سال سابقه کار

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام  0  استخدام 
قابل توجه هموطنان عزیز            

یک فرصت استثنائی 
جهت شروع یک بیزینس مستقل

)بدون تجربه کانادائی 
و بدون نیاز به سرمایه گذاری(

_____________
جهت وقت مالقات با ما تماس بگیرید: 

514-663-0001
647-771-5742

azapr01P)
باایرانی 

کــار
کنید! 



35 35PAIVAND: Vol. 21  no.1208  Apr. 15, 2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1208 26  فروردین 1394 

»اال بذكر اهلل تطمئن 
القلوب« ذكر راهي 
و پاسخي مناسب 
براي مطالبات مهم 
عموم مردم جهان 
است، براي همين 
الزم است ذكر را 
شناخته، مهارت 
آن را كسب كرده و 
به جهانيان عرضه 
كنيم، شيوه عرضه 
دين در روزگار ما 
كه روزگار ارتباط با 
همه ملل دنياست 
شناسايي مطالبات 
عمومي بشر است، 
يك خواهش مهم 
فطري بشر خواهش 
آرامش است

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5142 حل جدول ويژه شماره 5142

یک جدول با دو شرح
5143 جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 

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

13

15 دسيسه شوم یك زن
 آفتاب داغ تابس�تان به وس�ط آسمان رسيده بود كه زن ميانسالي شيون كنان پيكر بي جان 

شوهرش را به بيمارستان لقمان رساند

1614 تشویق هاي رایگان
  هر سال صدها هزار تومان براي تشويق دانش آموزان در مدرسه خرج مي شود با وجود آن كه بخش 

اعظم آن از سوي والدين پرداخت مي شود اما در بعضي مواقع خود معلم ها نيز دست به جيب مي شوند

کودکان همه یکسان نیستند. بعضی از آنها 
اوقات فراغت خویش را در طول تابستان به 
بازی و فعالیت با دوستان خود در بیرون از 
خانه مي پردازند، متأسفانه بعضی دیگر در 
برقراری ارتباط با بچه های دیگر با مشکل 

مواجه هستند و در نتیجه با فرا رسیدن فصل 
پائیز و سال تحصیلی جدید دوستان بسیار 
کمی دارند. برای آنها فصل تابستان بسیار 

طوالنی و کسل کننده است. 
صفحه 15 

 معنويت كاذب در جهان ناآرام

امروز ديگر كسي را پيدا 
نخواهيد كرد كه س��خن از 
آرام��ش نگوي��د، تحصيل، 
اشتغال، ازدواج، سفر، تفريح، 
عبادت و هر كار ديگري كه 
بش��ر انجام مي دهد ريش��ه 
در آرامش��ي دارد ك��ه در 
جس��ت و جوي آن اس��ت، 
همي��ن امر نيز باعث ش��ده 
ت��ا در روزگار اخير تمايل به 
معنويت افزاي��ش پيدا كند 

چرا كه انسان با تجربه دوراني كه از عمر رنسانسي وي مي گذرد فهميده انقطاع 
كامل از آس��مان و بي خدا بودن نه تنها آرامش بخش نيس��ت بلكه اضطراب و 

تشويش را به ارمغان خواهد آورد. 
تمايل بش��ر امروزي به معنويت از سوي برنامه ريزان بي پاسخ نمانده است، 
طي س��ال هاي اخير گسترش استفاده از ش��يوه هاي آرامبخش، معنويت هاي 
جايگزين و عرفان هاي كاذب همان برنامه اي است كه سياستگذاران براي بشر 
در نظر گرفته اند تا جايي كه حتي كوچكترين اجزاي زندگي انس��ان را با اين 

شيوه ها در بر مي گيرند.
مديتيش��ن يكي از اين شيوه هاس��ت كه تكنيكي ذهني است و مي خواهد 
از طريق آرامش ذهن جس��م انس��ان را آرام كند، اين روش ها بيشتر ريشه در 
كشورهاي شرقي بخصوص چين، ژاپن و هند دارد، در حقيقت برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته بدين سو مديريت شده است تا عرفان هاي موجود در اين كشورها 
به عنوان معنويت كاذب جايگزين خداانگاري بش��ر ش��ود. بوديسم و مذاهب 
اينچنيني نيز همين كار را بر عهده دارد. اين ش��يوه ها رس��يدن به سالمتي و 
دوري از اس��ترس و اضطراب را تبليغ كرده و انسان هاي تشنه به آرامش را به 

خود جلب مي كند.
TM، مديتيشن تنفسي و مديتيشن تمركزي از انواع مديتيشن به حساب 
مي آيند. در روش اول فرد »مانترا« كه يك صوت يا كلمه است را در طول مدت 
زمان مشخصي دائم تكرار مي كند تا به تمركز رسيده و به مرحله ريلكسيشن 
برس��د. مديتيشن تنفس��ي، تمركز بر فرايند دم و بازدم، براي كمك به روشن 
ش��دن ذهن مي باشد. و مديتيشن تمركزي يا )mindfulness(، تمركز روي 
زمان حال، قدرداني از افكاري كه به سطح مي آيند و مشاهده آنها بدون قضاوت 

است.
محقق��ان غربي ب��راي تبليغ تأثير مثبت اين روش ه��ا دائم از آزمايش هاي 
صورت گرفته روي اين شيوه ها سخن به ميان آورده و با استفاده از آزمايشات 
تجربي تأكيد مي كنند كه روش هاي مذكور سيس��تم ايمني انس��ان را تقويت 
مي كند و از اين طريق آرامش در فرد ايجاد مي ش��ود. اين محققان مي گويند: 
»مديتيش��ن با كاهش س��طح هورمون هايي مانند »epinephrine« مقدار 
كلسترول را در خون كاهش مي دهد و به باز ماندن شريان ها كمك مي نمايد،  
اين تكنيك ش��دت امواج آلفا را كه بيانگر حالت آرامش و پذيرش مي باشند را 

به سطحي حتي باالتر از زمان خواب افزايش مي دهد.«
اما نكته قابل تأمل آن است كه اين شيوه ها صرفًا شيوه هاي ذهني است و به 
احساس و چيزي كه به اصطالح آن را »دل« مي نامند كاري ندارد و از آنجايي 

كه دل آرام نمي گيرد دوباره افكار پريشان به سراغ انسان مي آيد.

شنا و پياده روي بهترین ورزش در ماه رمضان است
 يك كارشناس تربيت بدني گفت: براي جلوگيري از ضعف قواي جسماني در ماه رمضان بايد 

از انجام حركات سنگين ورزشي اجتناب كرد

   صفحه 14

 سال هجدهم  شماره 5143  شنبه  14مرداد ماه 1391 15 رمضان 1433 4 آگوست 2012

سيدعلي نيایش

بررسي راه هاي اصلي و فرعي براي رسيدن انسان به آرامش - 1

آرامش مطالبه فطري بشراست

یادداشت

 افقي:
1- نوع��ي بازي گوي و چ��وگان كه 
در روي ميز انجام مي ش��ود – كشور 

ممتاز در روابط بين الملل
2- سرمشق – ناخن خشك – وسيله 

وزنه برداري
3- روزگار – پرن��ده اي خوانن��ده – 

بزرگوار
4- ايستگاه پيك ها – سودن – ناطق 

– اما
5- اش��اره به دور – چراغ نفت سوز – 

همسر زن
6- بازي نهايي – كاس��تن – پسوند 

شباهت
7- موازن��ه – خانم خان��ه دار – خط 

آهني
8- كدر – نيكوكار – راه و جاده

9- پ��در ع��رب – پول��ي را پنهاني و 
بدون حق از صندوق اداره اي برداشتن 

– كشيده شده
10- خ��وب – از ميوه هاي درختي – 

ثروتمند
11- جوانم��ردي – تخت��ه س��تبر – 

زينت سر خانم ها
12- ن��ام – كبوتر دش��تي – به همان 

شكل و ترتيب – بي رمق و شل
13- خ��وش اندام – كادو – س��اكنان 

محل
14- نگهبان چماق دار – مطالعه اجمالي 

– نژاد ايراني
15- نوعي سنگ نازك كه با شن و ماسه 
و س��نگ هاي رنگين و س��يمان ساخته 

مي شود – از معجزات پيامبر)ص(
 عمودي:

1- چيزي را دوباره به دس��ت آوردن – 
پيامبر بت شكن

2- ضرب شمشير – درجه، مقام – نور 
كم

3- دهنه – سازمان خواربار 
و كش��اورزي مل��ل متحد – 

برجسته و برگزيده
4- ذره باردار – اشعه مفيد – 
واحد سطح – از دستگاه هاي 

موسيقي سنتي ايران
5- اش��اره ب��ه دور – مركز 

ويتنام – گام يك پا
6- چهره شطرنجي – ماهي 

فروش – پايان
7- عضو فع��ال – از بناهاي 
تاريخ��ي اس��تان آذربايجان 

شرقي – مترسك
8- ورزش ذهن��ي – ي��ار 

كلنگ – فرمانروا
9- شهري در استان آذربايجان شرقي – 

نوعي دسر – ذكاوت
10- س��وم شخص جمع – خستگي – 

بندگي
11- طري��ق كوتاه – تصديق بي ادب – 

قابله
12- كوه سيمرغ – ترمز چارپا – حيوان 

بدبو – تاالر بزرگ
13- رنجيده و اندوهگين – حالت دهنده 

مژه – دزد
14- حشره سمي – سنت و خلق و خو 

– گردن نهادن
15- معادل پايانه – خوشبخت

 افقي:
1- فيزيك��دان فرانس��وي و مخت��رع 
نخس��تين ماش��ين بخار پيس��توني – 

بازيگر فيلم رمز داوينچي
2- پ��ول چي��ن – خال��ص – محصول 

گون
3- رنجاندن – برتري – نگهبان

4- جوانمرد – نيم��ه قامت – بيمار – 
اغما

5- چاره – پيش نويس قانون – بدكار
6- كنايه از الغر و ضعيف – پانصد هزار 

– رنجوري
7- اسرار – كميسر – ستايش، وصف

8- مرك��ز فل��زي! – تهويه كنن��ده 

آش��پزخانه – ي��ك ش��ركت خدمات 
اينترنتي معروف

9- ب��ا داد آيد – ش��هري در اس��تان 
گيالن – ثروت

10- كلمه ش��گفتي – پوش��اننده – 
كتاب مان��ي، يكي از ش��خصيت هاي 

شاهنامه
11- گلي��م – دفتر معامالت ملكي – 

خط كش مهندسي
12- س��گال – عم��ق – لغزيدن پا – 

دين و آئين
13- آرام خودمان��ي – اث��ر ج��وزف 

اونيل)2008( – فرشته مغضوب
14- تأثي��ر – ص��وت – نوع��ي م��ار 

خطرناك
15- ميمون كوچكي به اندازه سنجاب 
ب��ا دم بلن��د پش��مالو – از جاذبه هاي 

گردشگري خراسان جنوبي
 عمودي:

1-ش��هري در تركي��ه – نمايش��نامه 
آلبركامو

2- طفل��ي كه تازه به دني��ا آمده – از 
غزوه ها – شيپور بزرگ

3- 92 س��انتيمتر – درخت��ي ش��بيه 
درخت انار – گوسفند چاق

4- ان��درز – جنبش – بريدن رگ – از 
حروف الفبا

5- نقدكننده – مقدار فشار الكتريكي – 
نمايش تلويزيوني

6- بنابراين – حاال – كالم نارسا
7- نيكش به جا ماند – مكار – دش��ت 

بلند و هموار
8- پرونده – مشت تودهني – خانم

9- بخش��ي از بدنه يك خودرو – تونل 
جاده چالوس – كمند

10- نوعي پيراهن آستين كوتاه – شهر 
خراسان رضوي – پسوند مولد

11- زوبي��ن – مورد نياز – 
شبنم

12- پرده دريدن – جنبش 
خفي��ف – م��ادر پيامب��ر 
اك��رم)ص( – س��ازمان 

همكاري اقتصادي
13- گياه��ي ب��ا س��اقه 
ضخي��م و بندبند – حيوان 
عظيم الجثه دريا – از عناصر 

شيميايي
14- بخش��نده – بزن بزن 

– نظريه
15- تركيب قند با يكي از 
اس��يدهاي فلزي – مجلس 

آلمان

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

1 م ن ا ج ا ت ا م و ز ش ي ا ر

2 ا و ن س م ا ل ك ن ا م ج و

3 ر ا ه ر و ر ب ا ب م ا ر ش

4 و د ا ا د ت ن ه ا ن ا ن

5 پ ر ا ك ر ا ه ر س م ي ا

6 ل م ر س و م پ ه ن ه س ي

7 ه د ه د ا ل ف ب ا م س ي

8 ا ل ن ا ز ش ا ك ر د و س ت

9 گ ش ت ب ه ز ا د د ن ي ا

10 ر ت ت و ق ف ك ا ش ا ن ن

11 گ ت ز ا ر ب ا ر ب د پ ت

12 و ا ي ب ا ل ا ي ن ب ر گ

13 م ل ا ت ن ي ز ه م و ت و ر

14 ي ك ت ن ه ت د ي ن ر و ي ا

15 ش ي ر ي ن ت ر ه م ت ز ل ز ل

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

1 پ ل و ن ي م ا پ ت ي م ي س م

2 ر ا ل ي س ب ز ه س م ي ر ا

3 ت و ر ا ن ت م ن ا د ل ي ر

4 و ا م ه ب ن ا س ي ا ر گ

5 ا ن ب ا ر ب د ب ا ف ق ر

6 ن د ا د ا ر د ر س ا د ي

7 ي ا ر ب ت ي ر و و ا ي ت

8 ك ا ت ر ي ن ز ت ا ج و ن ز

9 گ ن ج خ س ن ر س ا م ي د

10 ا ه م ت ل ك و ي ژ گ ي ي

11 و ش ر ك ا ش ر و ا ن پ ن

12 ز ي ب ن و ر ي ن ك م ل ا

13 ب ا ن ه ا ه ل ي ت ك ر ي م

14 ا ر م ا ن ر ا ك د م ا د ي

15 ن د ا ي س ك و ت م ت ا ل ي ك

 

    امور کامپیوتر
•  طراحی صفحات وب 

•  آموزش کامپیوتر از مبتدی تا حرفه ای 
•  تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ  

    )ویندوز و اپل(
•  ویرس کشی بدون از دست رفتن اطالعات 

•  بازیابی سیستم وا مکان تهیه و نسخه پشتیبان 
Back up and Recovery   •  ارائه  خدمات نرم افزاری، 

نصب انواع ویندوز، نصب برنامه های کاربردی   •  مشاوره 
در انتخاب و خرید کامپیوتر و لپ تاپ مورد نیاز شما 

 salesandservice.ca با بیش از 25 سال تجربه  •
Tel.:438-238-3316
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Bureau de Traduction Farhang

rezadavoudi78@yahoo.fr 
farhangtranslation85@mail.com

1396, Ste Catherine O,
#425, Montreal, H3G 1P9

514 691 4383"

%

مترجم رسمى در كبك 
مترجم رسمى دادگسترى ايران 

رضا داودى 
ترجمه رسمى كليه اسناد و مدارك 

تنظيم دعوت نامه رسمى 
گواهى امضاء و كپى برابر اصل 

تكميل فرمهاى مختلف 

فرهنگ  رسمی  دارالترجمه 

فرهنگ  رسمى  fStation Guy-Concordiaدارالترجمه 

0

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

Tel.: 514-996-9692 
Fax: 514-500-1188

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
• عضو جامعه مترجمان 

رسمی کبک و ایران
• ترجمه رسمی کلیه 

مدارک و خدمات مربوط به 
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عالمه حلی و فرزانگان( 

آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی 
نوین برای کودکان و نوجوانان

آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان 
تک درس ریاضی - فیزیک  - شیمی  
و سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکالت تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهید! 
از 4 ماهه تا 5 ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromranifree

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی 
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

توجه توجه 
اوکـــازیون عالی 

رستوران در مرکزشهر 
برای فـروش 

با تــــراس بزرگ 
نزدیک به کنکوردیا 
•  با  کرایه ارزان 
•  با مشتری ثابت 

•  به علت مسافرت 
تلفن تماس:

Tel.:438-994-1194
jamal az feb15

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

با ما
 -داوطلبـــانه- 

همکاری کنید.  
توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 

با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

•  اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه 2 ایران را برای بیش 
از سه سال دارید

•  اگر خواهان درامدی باالی 90000 دالر در سال هستید
•  اگر به دنبال کاری 100 در 100 همیشگی هستید...

   << با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253  DECARIE, #  204 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494 
Cell: 514-953-8013       Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی 
کامیون »دیان«

بهترین موقعیت شغلى 
براى مهاجران 

باایرانی 
کــار
کنید! 

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

شریف
ارز

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

X 70 50رز

35 X 45

35 X 45

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 

به کودکان، 
امکان تدریس به زبان های 
فرانسه، انگیسی و فارسی 

نیم ساعته 10 دالر 
45 دقیقه : 15 دالر 
یک ساعته: 20 دالر 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

pteojune2015

کلیه امور جزئی ساختمان
•  تغییر و تعمیر کابینت آشپزخانه

•  نصب شیرآالت و سرویس
•  نصب و تعمیر کاشی و لمینیت

IKEA حمل و مونتاژ وسایل  •
•  نقاشی جزیی و کلی 

     و لکه گیری و غیره
)اشــرفی(

514-812-1020
azapr’15U

DQ 
embauche 

maintenant 
Gérant & personnels 

demandes
SVP envoyez 

votre CV par fax au 
514-482-4900
ou Par e-mail: 

info@
eleganceleasing.com

فــــروش
سالن  آرایش 

در ناحیه وست آیلند 
با 11 سال سابقه فعالیت 

• مشتری ثابت 
• به دلیل مسافرت 
• در ناحیه شلوغ 

Tel.: 514-292-6688
 زری

کنید! استخدام ایرانی 
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Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

شت   روز  جهانی   کارگر       زبرگدا

لمونترا–از  کشور رد  خارج  تحاد  چپ  اریانیان  ا
ئیان   مونترال-(اقلیت )فعالین سازمان  فدا

ماه  می  ٢شنبه   
زظهر٦ساعت    بعدا

Centre communauitaire
de St-Raymond

5600 chemin Upper Lachine
Montreal, QC   H4A 2A6

Tel: 514-569-2233  

:سخنراانن 
(از   اتحاد    سوسیالیستی     کارگری)   مسعود  صنیع   
(ی  فعال    جنبش   کارگری   و  کمونیست )  محمد    اشرفی    

(یفعال   جنبش   کارگری   و کمونیست ) حسین بهاردی   
یکی  از  فعالین  جنبش    دانشجویی   رد  کبک 

و    
موزیک

غذا    رد   محل   بفروش    میرسد

رد  مونترآل

برای یونس و میلیون ها یونس دیگر

23 اسفند. بهار پشت در ایســتاده و نظاره می کرد، آماده 
بــود تا وارد شــده و با خود زندگی را از نو زیبا و سرســبز 
بیاراید. اما برای یونس عساکره این روز، روز دیگری بود. 
روزی سیاه، نه امیدی، نه بهاری. برای او برهم ریختن بساط 
میوه های اش، نداشتن حق فروش میوه هایی که تنها امید 
او برای ســیرکردن دو فرزند خردسال و گرسنه اش بودند، 
آن هم در ُپشــت دروازه های بهار، آخر دنیا بود. هر چه بود 
زمســتانی بود که او را با خود ُبرد آن هم در میان آتشی که 

فقر و بیکاری بر پا ساخته بودند.
یونس عساکره انرژی هسته ای نمی خواست، یونس عساکره 
جنگ نمی خواست، یونس عساکره نه به یمن کاری داشت 
نه به بحرین و عراق و ســوریه و لبنان، یونس عساکره که 
در دوران حکومت اسالمی و سال های جنگ ایران و عراق 
به دنیا آمده بود خواست عجیبی نداشت، نه رویای بزرگی 
داشت نه چیز زیادی می خواست، تنها کار می خواست و یک 
زندگی شرافتمندانه هم چون میلیون ها یونس دیگر. آن چه 
که جمهوری اســالمی از او و میلیون ها یونس دیگر دریغ 

کرده است.
زمستان 93، او را در میان شعله های آتشی دردناک با خود 
ُبرد. چرا که یونس کار نداشت، چرا که یونس پول نداشت. 
یونس فقیر بود، چون مزدور نبود و مانند تمامی ســران و 

نوچه های حکومت اسالمی دزد نبود.
اما این پایان کار نبود. مزدوران امنیتی ِی حکومت اسالمی 
جســد او را به گروگان گرفتند، پدر و برادرش را بازداشت 
کردنــد و به آن ها حکــم کردند که حق ندارند مراســم 
خاکســپاری او را به فریادی علیه ظلم و ســتم حکومت 
اسالمی و مناسبات ســرمایه داری حاکم تبدیل کنند. اما 
به رغم همه ی این تهدیدها و بگیر و ببندها مردم خرمشهر 
ظلم و ستمی را که بر یونس رفته بود با شعار »حریه، حریه« 

)آزادی، آزادی( فریاد کردند.
آن چه بر یونس رفت، سرنوشت دردناک او، سرنوشت تنها 
یونس نیست. سرنوشت میلیون هاست، سرنوشت یک نسل 

است، نسلی که بر خاک سیاه نشسته.
هم اکنون بیکاری و فقر در خوزســتان از جمله خرمشهر 
بیداد می کند. مردم خرمشهر از آب آشامیدنی، آبی که حتا 
ذره ای قابل آشامیدن باشد، محروم هستند. شاید بسیاری 
زندگی "باشو" همان "غریبه کوچک" را در یکی از محله های 
فقرزده ی اهواز دیده، شنیده و یا خوانده باشند، او نیز با دکه 

فروش سیگار زندگی می گذراند.
اما این تنها خوزستان نیســت که در آتش فقر و بیکاری 
می ســوزد، به هر جا که پا بگذاری یونــس را می بینی، از 
بلوچستان تا خراسان، از آذربایجان تا بندرعباس، از شرق 
تا غرب، از جنوب تا شــمال و البته تهران، "ام القرای جهان 
اسالم". جایی که ولی فقیه سوار بر توسِن سرکوب و کشتار، 
و ســالح ریا و دروغ در دست، جوالن می دهد و به مردم و 

دردهای آن ها به تمسخر می نگرد!!
چشم های تان را ببندید و این جمله را که در گزارش بانک 
مرکزی آمده در ذهن مرور کنید: "در یک چهارم خانوارهای 
ایران هیچ فرد شاغلی وجود ندارد". حال با هم زندگی آن ها 
را در ذهــن به تصویر درآوریم. همه جا یونس را می بینیم، 
همه جا زنان غرق شده در منجالب فقر را، همه جا کودکانی 
را که در جوی آبی سیاه دنبال سیبی حتا کرم زده می گردند، 

تا آن را به دندان کشیده و از آن لذت ببرند.
امــا و باز اما این تنها بیکاران نیســتند که در فقر غوطه ور 
شده اند. 11 میلیون کارگر که اغلب سرپرست خانوار هستند 
عموما با فقر و سفره های خالی، کوله بار زندگی را بر دوش 
می کشــند. و باز فراموش نکنیم دیگر زحمتکشان جامعه 
را، معلمان، پرستاران و دیگر توده های فقیر شهر و روستا. 
بارها شنیده و یا دیده ایم خودکشی کارگر و یا بیکاری را در 

ایستگاه های متروی تهران، ایستگاه آخر زندگی.
چگونه و چرا از یاد برده ایم زندگی دردناک و مرگ دردناک تر 
غالمرضا قلی زاده کارگــر معدن "قلعه زری" را که در یکی 
از روســتاهای اطراف بیرجند روزگار می گذراند؟! هنوز ده 
سال نشده، گویی اما قرن ها گذشته است. دو پسر جوان و 
نوجوان اش از شــدت فقر تحصیل را رها و به کارگری روی 
آورده بودند. پیش از خودکشی به پسران اش گفته بود: "30 
ســال در معدن کار کردم تا بچه های ام رفاه داشته باشند و 
حاال به نان شب محتاجم". او که 17 ماه دستمزد خود را از 

کارفرما طلبکار بود، تنها50 هزار تومان از 
آن طلب ها را به عنوان مساعده درخواست 
کرده بود، اما همان 50 هزار تومان نیز از او 
دریغ شد، تا او که به این پول برای درمان 
همســرش نیاز فوری داشت، شب هنگام 
خود را به آتش بکشد و تنها جمله ای که 
فرزنــدش در میان شــعله های آتش از او 

شنید این بود: "سوختم". 
نه فریادی، نه اشــکی، نه التماسی، فقط 

"سوختم". 
یــک عمــر زندگــی و کار در معــدن با 
ســنگ هایی ســخت از او انسانی آهنین 
ســاخته بود که در میان شعله های آتش 
ذوب شد. دیگر نه کسی از او می پرسد و نه 
کســی او را به یاد می آورد. او فراموش شد 

مانند هزارانی دیگر. نگذاریم یونس نیز فراموش شود. 
نگذاریم زندگی یونس تکرار شود. 

نگذاریم شعله های آتش یونس ها را با خود ببرد.
زندگی یونس و میلیون ها یونس دیگر نتیجه ی مناسبات 
ستم گرانه ی سرمایه داری و حکومتی ست که حافظ و پاسدار 
آن مناسبات است. در این مناسبات چیزی که ارزش ندارد 

ارزش های انسانی ست. بیهوده نیست که شاملو می گوید:
"هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی ست

که مزِد گورکن
از بهای آزادیِ  آدمی

افزون باشد."
در این مناســبات، گروهی اندک به عنوان سرمایه دار که 

معیار تمام ارزش ها برای شان پول است، فقط به سود بیشتر 
می نگرند و از همین رو برای آن ها دیگر انسان ها، کارگران، 
تنها ابزاری هستند که باید برای شان سود بیافرینند. جنبه ی 
انســانی نیروی کار برای آن ها اهمیتی ندارد. آن ها فقط به 
این فکر می کنند که کارگر چقدر ســود به آن ها می رساند 
و از همین رو زمانی که به او نیاز ندارند مانند یک دستمال 

بی ارزش او را به دور می افکنند.
برای همین است که حتا کک شان نمی گزد وقتی میلیون ها 
انسان بیکار هستند و هیچ درآمدی برای معاش خود ندارند. 
آن ها وقتی متوجه می شــوند که این میلیون ها انسان به 
خروش آمده و حق زندگی خود را به عنوان انسان مطالبه 
کنند، آن گاه که سرمایه داران و حکومتیان موجودیت خود 
را در خطر می بینند. آن گاه ســت که صداها بلند می شود 
و مزدورانــی ماســک زده از درون همــان حکومت که تا 
دیروز خفقان گرفتــه بودند، به صدا درآمده و از بی تفاوتی 
سرمایه داران شکایت می برند!! آن ها هدفی جز حفظ همان 
مناسبات و همان حکومت ندارند. آن ها فقط برای به انحراف 
بردن فریاد حق طلبی اکثریت بزرگ جامعه، ارتش محرومان 
و ســتم دیدگان، به میدان می آیند تا با آرایش همان دیو 
جنایتکار، آن را به عنوان دیوی که می توان و باید پذیرفت 

به مردم غالب کنند.
چه کسی مسوول واقعه است؟ 

چه کسی یونس را به آتش کشید؟ 
این سوالی ست که نباید فراموش شود.

یونس و یونس ها قربانی فقر و بیکاری هستند. میلیون ها انسان 
در شرایطی مانند یونس و خانواده ی او زندگی می کنند، و اگر 
فقیر و بیکارند نتیجه ی سلطه ی مناسباتی است که آن ها را به 

و  فقــر 
بیــکاری 

محکوم کرده است.
وقتی که حکومت، دست در دست سرمایه داران، دستمزد 
کارگران را یک چهارم خط فقر تعیین می کند و با هزاران 
اراجیــف می خواهد آن را به خورد طبقه کارگر بدهد، پیدا 
کردن عامالن جنایت، کار پیچیده ای نیست. حکومتی که 
برای جان، زندگی و شــرافت کارگر و خانواده اش ارزشــی 
قایل باشد، کارگر و فرزندان اش را به چنین فقری محکوم 
نمی کند! کارگران را به خاطر اعتصاب و یا ایجاد تشــکل 
سرکوب و به زندان نمی فرستد! مردمان را از آزادی و حتا… 

به خاک سپردن عزیزان شان محروم نمی کند!
حکومتی که مانند کبک سرش را به زیر برف کرده و مردمان 
را هالو می پندارد، به عبث دنبال دادن آدرس های غلط است، 
حکومتی که در این مواقع و در بهترین حالت چند کارمند 

دون پایه و آلت دست را به عنوان مقصر معرفی می کند.
اما هیچ تردیدی نیســت، نه در ما و نه در آن ها که یونس 
را به خاک ســپردند.  هیچ تردیدی نیســت که حکومت 
اسالمی و مناسبات سرمایه داری عامل این جنایت هستند و 
بی هیچ تردیدی تا زمانی که جمهوری اسالمی و مناسبات 
ســرمایه داری برقرار است، زندگی یونس ها بر مدار فاجعه 
می چرخــد و هر بــار قربانیان جدیدی بــر قربانیان نظام 

سرمایه داری افزوده می گردند.
36 سال حکومت اســالمی با نام های مختلف از جنگ تا 
سازندگی، از خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی، از خمینی تا 

خامنه ای گواه این مدعاست.     •
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آموزش عکاسی به زبان      ...
خوش! ۴2بی عباسی!

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

خطبه

گونتر گراس و ...   << ادامه از صفحه: 33

IBNG  )همبســتگی بازرگانی 
ایرانیان( متشــکل  از گروهی از 
مشاغل و شرکتهای ایرانی است 
که به منظور توسعه شبکه تجاری 
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای 
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی 
مونترال بزرگ بوجود آمده است.  
هــدف ما در IBNG گســترش 
همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی 

برای اعضاء، افزایش آگاهی اعضاء 
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه 
و گســترش اثرات مفید گروه بر 
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می 

باشد. 
ازشــما دعوت می شود با حضور 
در جلســات هفتگی IBNG که 
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه 
هر هفته از ساعت 8 الی 9  صبح 

در رستوران Eggsfrutti   واقع در 
  Saint Jacques  6710  خیابان
تشــکیل میشــود، با اعضاء این 
گروه آشنا شده و نیازهای خود را 
تامین نمائید. ضمنٌا شما میتوانید 
با مراجعه به وبسایت IBNG به 
بــا  و   www.IBNG.ca  آدرس
ثبت نــام در آن، آخرین اخبار و 
اطالعات مربوطه را دریافت کنید. 

چگونه میتوان در یک بحث  تقابلی شرکت کرد؟!

چهارشــنبه، 8 ماه آوریل، جلسه 
هفتــه گی گــروه همبســتگی 
بازرگانان ایرانی در ساعت 8 صبح 
با خوشــآمدگویی رییس جلسه 
آقای بهروز آقا باباخانی شــروع و 
شرکت کنندگان با دادن خبرهای 

به گردهمآیی ادامه دادند.
این تمرین ها طــرف توجه قرار 
گرفت و بعنوان یک روش مؤثر در 
برخورد با نظر مخالف تاثیر گذار 

بود. 
برگزار کننده این هفته جلســه 
آقای علی پاکنژاد یکــی از فعال 
ترین اعضاء گروه یک کار گروهی 
را برنامــه ریزی کرده بودند تحت 

عنوان: 

چگونه میتوان در یک بحث  تقابلی 
شرکت کرد که نتیجۀ آن رسیدن 
پیامی باشد که میخواهیم منتقل 

کنیم.
ابتدا یک تمریــن تقابلی بین دو 
گروه مخالف با  برخورد شدید اجرا 
شد. ســپس با تقسیم بندی افراد  
به گروهای ســه تایی سه موضوع 
مخالف یکدیگر را مطرح کردند که 
افراد با در نظر گرفتن ســه شیوه 
نظر مخالف خود را به طرف مقابل 
طوری انتقال دهند که مؤثر واقع 

شود.
این سه عبارتند از:

1- شخص نشان دهد که منظور 
طرف مقابل را دریافت کرده.

2- بدون رد کردن مســتقیم نظر 
طرف مقابــل دالیل موافق نبودن 

خود را شرح دهد.
3- سپس بطور روشن نظر خود را 
که مخالف نظر طرف مقابل است، 

بیان کند.
این تمرینها طرف توجه قرار گرفت 
و بعنوان یک روش مؤثر در برخورد 

با نظر مخالف تاثیر گذار بود.
اعضــاء و مهمانــان بــه معرفی 
خود پرداختــه و اعضاء با گزارش 
ریفرالهــای دریافتــی و دیگــر 
فعالیتهای هفتگی مثل بحثهای دو 
تایی، ارتباط با افراد گروههای دیگر 
و آوردن مهمان در ساعت 9 صبح 

به پایان رسید. 

عکاسی با 
تلفن همراه

بحث این جلسه در مورد استفاده 
از دوربین تلفــن های همراه و 

ویژگیهای آن است. 
از  بســیاری  نظــر  برخــالف 
با  ـَــرعکاسان« که عکاسی  »اب
این وسیله را »مکروه« میدانند، 

ثبت تصویر با تلفن همراه هر روز 
گسترده تر شده و افراد و موسسات 
بیشتری از آن بصورت شخصی و 
تبلیغاتی استفاده مینمایند. تلفن 
همراه با دوربین عکاســی متصل 
به شــبکه های اجتماعی، امروزه 
بزرگترین ابــزار تبلیغاتی جهان 
ماست و بیش از هر رسانه دیگری 
مخاطب دارد. خلق الله همیشــه 
در حال جســتجو و »سیر آفاق و 
انفـُس« در عالم »ماوراء الطبیعه« 

بوده و آنی از آن غافل نمیشوند.
اولین دوربین های عکاسی بسیار 
حجیم و ســنگین بودند و نمی 
شد به راحتی آنها را جابجا کرد. با 
توسعه و پیشرفت عکاسی و مدرنتر 
شــدن دوربین ها، این وسیله به 
تدریج راحتتر و ســبکتر گردید. 
با ظهور دوربیــن های دیجیتال، 
دوربین ها آنقدر کوچک شــدند 
که بتدریج همه گوشی های تلفن 
هم به دوربیــن دیجیتال مجهز 
شدند. این روزها، شاهد پیدایش 
رزولوشن  که  هستیم  موبایلهایی 
آنها بیش از 16 مگاپیکسل بوده و 
در مواردی وضوح تصاویر موبایلی، 
از دوربین های عکاســی معمولی 

هم باالتر میباشد. 
این مســئله تا بدانجا رسیده که 
حتی برخــی از »خداونــدگاران 
عالم عکــس و نورپــردازی« در 
قالب حرکتهای نمادین، برخی از 
رویدادهای مهم را با دوربین تلفن 
موبایل، پوشش تصویری داده تا به 

همگان نشان دهند که این »نگرش 
و زاویه دید خود عکاس است که 
عکس را میســازد« و تکنولوژی و 
خود دوربین در مراحل بعدی قرار 

میگیرد.
قطعا از لحــاظ تکنیکی و کیفی، 
عکســها و دوربین موبایل به پای 
دوربین های حرفه ای »فول فریم« 
نمیرســند و شــاید عکســهای  
تلفنهای همراه، آنچنان که باید و 

شاید مناسب چاپ نباشند. 
بنابراین، بیشــتر عکسهای تلفن 
همراه، معموال در حد انتشــار در 
فضاهــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی میباشــند. دوربین ها و 
لنزهای عکاسی حرفه ای علیرغم 
تکنولوژی برتر، هنوز هم به نسبت 
سنگین و تا حدی دست و پاگیر 

میباشند. 
در هــر جا و مکانی هم نمیتوانیم 

آنها را همراه خود ببریم. 
و مهمترین  بزرگتریــن  بنابراین 
ویژگی عکاســی با موبایل، همراه 
بودن دائمی این وســیله با ما در 
همه جا هســت. دوربین موبایل 
همیشه به ما کمک میکند که در 
هر شرایطی، هیچ صحنه ای 
را از دست ندهیم و دائما در 
حال عکاسی و شکار صحنه 

ها باشیم. 
اجتماعی،  عکســای  ثبت 
خیابانی و حتی گزارشهای 
تصویــری از موضوعات روز 
و در هر شرایطی معموال به 

کمک دوربین های موبایل مقدور 
مــی گردند. ویژگــی دیگر این 
دوربین های کوچک این است که 
در مقایسه با دوربین های بزرگ و 
دست و پاگیر، بسیار کمتر جلب 
توجه کرده و ســوژه ها وضعیت 

طبیعی خود را حفظ میکنند. 
در مــوارد متعددی دیده شــده 
که عکاسی و فیلمبرداری با تلفن 
همراه باعث شناســایی متهمان 
شده و حق به حقدار رسیده است! 
حتما تا به حال نمونه های فراوانی 
را در تلویزیون، روزنامه ها و شبکه 
هــای اجتماعی مشــاهده کرده 
اید. از باجگیــری مامور پلیس و 
بدرفتاری مربی خاطی مهد کودک 
با کودکان گرفته تا پیشنهاد بی 
دانشجویان  به  استاد  شرمانه 

دانشگاه آزاد اسالمی!
»واید« بودن لنز اکثر دوربین های 
موبایل به مــا کمک میکنند که 
تصویرمان، دیدی وسیعتر و نهایتا 
تصویر بزرگتری نسبت به خیلی 
از دوربین های و لنزهای نرمال به 
ما تحویل بدهد. بنابراین تصاویر 
مناظر با استفاده از دوربین موبایل 

گسترده تر و گویاتر است!
برخی از دوربیــن های تلفنهای 
همراه، مثــل دوربین های حرفه 
ای قابلیــت تنظیم های مختلف 
را داشــته و میتــوان اکثر مولفه 
های تنظیم شدت نور، گشادگی 
دیافراگم، سرعت شاتر، حساسیت 
نور، تراز سفیدی نور و سایر موارد 
را به صورت دستی تنظیم و نتیجه 

دلخواه را بدست آورد. 
دوربیــن برخی موبایلهــا آنقدر 
هوشمند هســتند که میتوان با 
تهیه یــک فریم عکس با تکنیک 
»اچ دی آر«HDR، از تمــام نقاط 
سایه روشن و پر نور کادر، تصویری 

با نوری متعادل تهیه کرد. 
در دوربین های حرفه ای میبایست 
حداقل 3 عکــس را ثبت کرده و 
پس از ویرایش و مونتاژ سه عکس 
بر روی هم، نور تمام قسمتهای آن 

را به تعادل رساند.
اکثر افراد، دوربیــن موبایل خود 
را بــه روی وضعیــت اتوماتیک 
قرار داده و فقــط در آن وضعیت 
عکســبرداری مینمایند. عکاسی 
ســریعترین  اتوماتیک،  روش  به 
روش عکاســی اســت، ولی اگر 
موبایلی داریم که میتوان برخی از 
دستورات را به روش دستی تنظیم 
کنیم، حتما از این نعـَمات استفاده 
کنیم تا عکسهای بهتری بگیریم. 

الزم به ذکر است که تمامی اصول 
عکاســی در دوربین های حرفه 
ای، دوربیــن موبایل و هر دوربین 
دیگری به یک صورت بوده و تقریبا 

در همه موارد یکسان است. 
ترجیحا از فالش موبایل استفاده 

نکنیم چون زنندگــی نور فالش 
موبایل باال بوده و با توجه به فاصله 
کم از سوژه، معموال نتایج آنچنان 

خوبی به ما نمیدهد. 
برای جلوگیری از زنندگی زیاد از 
حد نور فالش موبایل، بهتر است 
که یک تکه کاغذ سفید را در مقابل 
فالش بچســبانیم تا نور را پخش 

کند.
عکس از خود یا »سلفی« یکی از 
سبکهای عکاســی با تلفن همراه 
بوده که طرفداران بســیار زیادی 
در همه شبکه های اجتماعی دارد. 
برای تهیه »ســلفی« های بهتر از 
خودمان، از یک »مونوپاد« استفاده 
کنیم و عکسهای بی نظیر و جالبی 

از خود و عزیزانمان بگیریم.

شبکه های اجتماعی در ترویج این 
سبک از عکاسی بسیار فعال بوده و 
همه روزه میلیونها عکس در سراسر 
جهان به اشتراک گذاشته میشوند. 
که  »اینســتاگرام«  اپلیکیشــن 
چند ســال پیش توسط شرکت 
فیسبوک خریداری شده، یکی  از 
محبوب ترین ها بوده که فقط بر 
اساس به اشتراک گذاری عکسهای 

مختلف پایه گذاری شده است. 
اهمیت این شــبکه اجتماعی به 
حدی است که با قدرت تصویری 
خود یک رســانه جهانی بوده و به 
ابزار تبلیغاتی بسیاری از شرکتهای 
کوچک و بزرگ مبدل شده است.

برای خود نگارنده بارها پیش آمده 
که عکســهایی که با تلفن همراه 

ثبت کرده، با مقبولیت بیشــتری 
نســبت به عکســهای حاصل از 
دوربین های حرفه ای مواجه شده 
و استقبال از آنها بیشتر بوده است.

از این ویژگیهــای مثبت دوربین 
تلفن همراه استفاده کرده و بهترین 
عکسها، اخبار و سایر اطالعات مهم 
را در شبکه های اجتماعی بزرگ، 
مثل گروه فیسبوکی »همه چیز 
در مورد مونترآل«، با دوســتان به 
اشتراک بگذاریم تا با مطلع کردن 
بقیه هموطنان، کامیونیتی قویتری 

در مونترآل داشته باشیم.
•

حتــی دربــاره ی سیاســت های 
پولی آلمــان در برابر مردم یونان 
و وضعیــت اقتصادی مــردم این 
کشــور هم ســکوت نکرد؛ اواخر 
عمر شــعری کوتاه سرود که اروپا 
و سیاســتمردانش را حریــص و 

فراموشکار لقب داده بود. 
گفته بود اروپا به یونان بدهکار است 
چون سرچشمه های فرهنگی اش از 

این سرزمین برآمده.
او،  اما جنجالی ترین موضع گیری 
که یکی از آخرین هایش هم بود، 
به دولت اســرائیل برمی گشــت؛ 
شعری گفت که باعث شد دولت 
اســرائیل ورود او را برای همیشه 
به ســرزمین های اشغالی ممنوع 
کند. در آن شــعر از هراســش از 
اسرائیل هســته ای و صلحی که 

شکننده است گفته بود و بعدتر در 
واکنش به موضع دولت اسرائیل و 
ممنوع الورود شدنش به این کشور 

نوشت: 
»ایــن زمان هم ماننــد آن زمان 
شــده اســت، انگار اریش میلکه، 
رئیس پلیس مخفی آلمان شرقی، 
زنده شده و همان برخوردی که با 
مخالفان آن دوران می شد دوباره 

در دستور کار قرار گرفته.« 
طی ســال های گذشــته همراه 
چهره هایی چون محمود درویش و 
هارولد پینتر بارها به وضعیت مردم 

غزه هم اعتراض کرده بود.
گراس منتقِد قهار خودش هم بود. 
با نوشــتن کتاب »پوست کندن 
پیاز« به اشــتباهاتش در نوجوانی 
اعتراف کرد. درباره ی عضویتش در 

واحد مسلح حزب نازی )اس اس( 
در نوجوانی نوشــت و اعالم کرد 
هرچنــد پشــیمان اســت خوِد 
آن زمانش را درک می کند و قصد 

پنهان کردن حقیقت را هم ندارد.
مدت ها می شد که درگیر بیماری 
و ضعف جســمی بود و در یکی از 
بود  گفته  مصاحبه هایش  آخرین 
دیگر توان نوشتن رمان ندارد، ولی 
می خواهد در میانه ی دهه ی نهم 
زندگی داســتان های کوتاهش را 
سروسامان بدهد؛ اما انگار فرصتی 

برایش باقی نماند. 
مرگش جــدای این که ضایعه ای 
ادبی اســت، خاموشــی یکی از 
صداهای رسای جهان هم هست 

که نابرابری ها را فریاد می زد.
)برگرفته از تریبون زمانه (
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 FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

 MEATS • VIANDES GROCERY • ÉPICERIE

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

yadyreve .m.a 8 morf nepo era eW 
 strevuo semmos suoN 

sruoj sel suot H8 séd 

 Halal Halal

 Open 7 Days Ouvert 7 jours

slaiceps erom rof serots eeS 

 :sruoh gninepO 
mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 

mp 7 ot ma 8 yadrutaS 
mp 6 ot ma 8 yadnuS 
 :erutrevuo’d serueH 

H02 à H8 iderdneV ua idnuL 
H91 à H8 idemaS 

H81 à H8 : ehcnamiD 
 srueisulp nisagam ne rioV 

xuaicéps sertua 

 :sruoh gninepO 
 ,mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 
mp 6 ot ma 8 :yadnuS dna yadrutaS 

 :erutrevuo’d serueH 
H02 à H8 iderdneV ua idnuL 

H81 à H8 : ehcnamiD & idemaS 

 AKHAVAN WEST-ISLAND
.415 :.léT 1555.026 1735.026.415 :xaF  

sdnoferreiP ,sdnoferreiP .luoB ,06751 
6P3 H9H cebéuQ ,laértnoM 

 AKHAVAN N.D.G.
.415 :.léT 7884.584 9007.584.415 :xaF  

).G.D.N( tseuO ekoorbrehS ,0716 
8L1 B4H cebéuQ ,laértnoM 

 6170 Sherbrooke St. W.
 (corner/coin boul. Grand Blvd.)  H4B 1L8

 514 485-4887

 Halal Halal

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 READY TO EAT •  PRÊT À MANGER

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal

    
 EA. EA.
 CH. CH.    

 EA. EA.
 CH. CH.

    LB. LB.    
 LB. LB.

    LB. LB.

 SPECIAL SPECIAL

    CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 HUMMUS HUMMUS
 425 g 425 g

 SPECIAL SPECIAL

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

      

    
 CH. CH.
 EA. EA.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 Halal Halal  Halal Halal   
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal

 Halal Halal

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

  
 LB. LB.

    
 LB. LB.

 Halal Halal     LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 EA. EA.
 CH. CH.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 2 Chicken Brochettes de Poulet 2 Chicken Brochettes de Poulet
 3 Kebab Brochettes Kebabs 3 Kebab Brochettes Kebabs
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

    
 CH.
 EA.

    
 LB. LB.

    
 LB. LB.

 RED GRAPES RED GRAPES
 RAISINS ROUGES RAISINS ROUGES

 $3.28 kg 

 BANANAS BANANAS
 BANANES BANANES
 $1.30 kg 

 ONIONS ONIONS
 OIGNONS OIGNONS

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

 POTATOES POTATOES
 PATATES PATATES

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

 ROMA TOMATOES ROMA TOMATOES
 TOMATES ROMA TOMATES ROMA

 $2.18 kg 

 ICEBERG LETTUCE ICEBERG LETTUCE
 LAITUE ICEBERG LAITUE ICEBERG

 BAKLAVA BAKLAVA
 400 g 400 g

 COUSCOUS SALAD COUSCOUS SALAD
 SALADE DE COUSCOUS SALADE DE COUSCOUS

 425 g 425 g

 SPECIAL SPECIAL

    CH. CH.
 EA. EA.     CH. CH.

 EA. EA.

 BULGHUR SALAD BULGHUR SALAD
 SALADE BOULGOUR SALADE BOULGOUR

 16 oz. 16 oz.

 ARZ PITA BREAD ARZ PITA BREAD
 PAIN PITA ARZ PAIN PITA ARZ

 200 g 200 g

    
 LB. LB.

 ASTRO YOGURT ASTRO YOGURT
 YOGOURT ASTRO YOGOURT ASTRO

 0%, 1%, 2%, 3.25% 0%, 1%, 2%, 3.25%
 Assorted Assorted

 750 ml 750 ml

 MARINATED LAMB CHOPS MARINATED LAMB CHOPS
 CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES

 $21.98 kg 

 GROUND LAMB GROUND LAMB
 AGNEAU HACHÉ AGNEAU HACHÉ

 $13.18 kg 

 LAMB RIBS LAMB RIBS
 CÔTELETTES D’AGNEAU CÔTELETTES D’AGNEAU

 $10.98 kg 

 GRAIN FED CHICKEN LEGS GRAIN FED CHICKEN LEGS
 $3.94 kg 

 SHISH TAOUK  SHISH TAOUK 
 TANDOOR &  TANDOOR & 

 SAFRAN SAFRAN
 $10.98 kg 

 STARLIGHT  STARLIGHT 
 HARDWOOD CHARCOAL HARDWOOD CHARCOAL

 CHARBON DE BOIS FRANC STARLIGHT CHARBON DE BOIS FRANC STARLIGHT
 4 kg 4 kg

 ELEPHANT 817  ELEPHANT 817 
 BASMATI RICE BASMATI RICE

 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
 4 kg 4 kg

    
 LB. LB.

 PISTACHIOS  PISTACHIOS 
 ROASTED, SALTED ROASTED, SALTED

 PISTACHES RÔTIES, SALÉES PISTACHES RÔTIES, SALÉES
 $15.38 kg 

 AKHAVAN BULGHUR AKHAVAN BULGHUR
 Fine, medium, large / Fin, moyen, larges Fine, medium, large / Fin, moyen, larges

 BOULGOUR AKHAVAN BOULGOUR AKHAVAN
 750 g 750 g

 AKHVAN COUSCOUS AKHVAN COUSCOUS
 COUSCOUS AKHAVAN COUSCOUS AKHAVAN

 Fine, medium / Fin, moyen Fine, medium / Fin, moyen
 750 g 750 g

 AKHAVAN GROUND  AKHAVAN GROUND 
 TURMERIC TURMERIC

 CURCUMA MOULU AKHAVAN  CURCUMA MOULU AKHAVAN 
 140 g 140 g

 1 & 1 BANDARI  MIXED  1 & 1 BANDARI  MIXED 
 PICKLED VEGETABLES PICKLED VEGETABLES

 MÉLANGE DE LÉGUMES MARINÉS MÉLANGE DE LÉGUMES MARINÉS
 SIZE 700 ml SIZE 700 ml

     

 SUNBEC TABLE SALT SUNBEC TABLE SALT
 SEL DE TABLE SUNBEC SEL DE TABLE SUNBEC

 1 kg 1 kg

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 NOOSHEEN COOKIES NOOSHEEN COOKIES
 COCONUT or WALNUT COCONUT or WALNUT

 BISCUITS NOOSHEEN BISCUITS NOOSHEEN
 NOIX DE COCO ou GRENOBLE NOIX DE COCO ou GRENOBLE

 200 g 200 g

 1 & 1 EGGPLANT DISH 1 & 1 EGGPLANT DISH
 PLAT D’AUBERGINES 1 & 1 PLAT D’AUBERGINES 1 & 1

 385 g 385 g

 AKHAVAN CHICK PEAS AKHAVAN CHICK PEAS
 POIS CHICHES AKHAVAN POIS CHICHES AKHAVAN

 750 g 750 g

 GREEK TZATZIKI GREEK TZATZIKI
 TZATZIKI GRECQUE TZATZIKI GRECQUE

 $8.78 kg 

 CLEMENTINES WITH LEAVES CLEMENTINES WITH LEAVES
 CLEMENTINES AVEC FEUILLES CLEMENTINES AVEC FEUILLES

 $3.28 kg 

 ATAULFO MANGOES ATAULFO MANGOES
 MANGUES ATAULFO MANGUES ATAULFO

 SYRIAN PISTACHIO  SYRIAN PISTACHIO 
 KERNELS KERNELS

 PISTACHES SYRIEN SANS ÉCAILLES PISTACHES SYRIEN SANS ÉCAILLES
 $28.58 kg 

 FINESSE CANOLA OIL FINESSE CANOLA OIL
 HUILE CANOLA FINESSE HUILE CANOLA FINESSE

 8 L 8 L

انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

انواع میوه جات و سبزیجات - با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر - در سوپراخوان

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong 
concepts under one roof at one great price.

Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee 
for a limited time, Pay no franchise fee.

Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000

Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital

Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry

Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced 
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that 
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and 
home deliveries. 

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer 
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two 
most popular delivery meals; pizza and chicken.

Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone 
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders 
to the closest store by designated territories.

Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A 
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as 
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu 
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have 
the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca     514 343-4725  ext: 2245

Repas 
ULTIME
Repas 
ULTIME
1999

1 Medium Pizza
(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries  + 2L Pepsi

Traditional Pizza Special

1999 Large 2499 

X-Large 2999

1 Medium Traditional 
Italien Pizza, 

Pepperoni, Even More Pepperoni, 
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese

+ Small Fries OR CheesyBreadMC

NEW!
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The Persian Parade Foun-
dation is proud to announce 
the annual Persian Parade to 
be held on 
Sunday, April 19, 2015, 
starting at 12:00 p.m. 
The parade will start from 
the famed Madison Avenue 
at 38th Street and continue 
to 26th Street.
This year marks the 12th 
anniversary of the largest 
Persian parade around the 
globe. 
The Persian Parade is a 
non-political, non-religious 
cultural event celebrating 
the culture, traditions, and 
contributions Persians have 
made to the global com-
munity, and is dedicated to 
all Iranian and people of 
Persian descent across the 
globe.
The parade will have 
representation from many 
Persia’s richly diverse and 
large religious and ethnic 
communities including 
Muslims, Christian/Arme-
nian, Jews, Zoroastrians, 
Baha’is, Kurds, Baluchies, 
Turkish and people of Cas-
pian region - just to name 
a few. All of these diverse 
groups will be participat-
ing in the Persian Parade. 
They will not promote their 
religious beliefs or political 
ideologies, but will cele-
brate their great Persian 
heritage. 
One of the main threads 
that bring our community 

together is the cele-
bration of the Persian 
New Year “Nowruz”, 
which literally means 
“new day” and coin-
cides with the arrival 
of the first day of 
Spring.

--------
Persian Parade 
is a none-profitable 
cultural organization 
with no affiliation 
to any political or 
religious group. 
The main activity of 
the Persian Parade 
Inc.  is to organize, 
promote, facilitate, 
and conduct a cultur-
al Persian parade on 
the Second Week of 
April . 
The parade shall take 
place primarily in 
NYC or any other place at 
the discretion of the Board 
of Directors.  The parade 
is a means to promote and 
introduce Persian culture, 
its historical achievement 
in art, folklore, science, and 
the Persian civilization to 
the general public

Every culture celebrates the 
change in seasons in some 
fashion, but few are as 
ancient, colorful and full of 
symbolism as the traditional 
ceremonies for the begin-
ning of the Persian New 
Year, or Nowruz, marking 
the first day of spring.

Nowruz is all 
about hope. 
With the first 
day of spring, 

the New Year cele-
bration represents 

rebirth and hope 
-- and Nowruz 
is a way for our 

children to celebrate 
and learn about their 

cultural background, 
just like so many oth-
er people in America 

have done.
The range and 
variety of Nowruz 
celebrations reflect 
the richness and 

diversity of Persian 
culture in the United 

States, which 
includes the 
people of many 

nations and ethnic 
backgrounds that were once 
part of the greater Persian 
Empire.
Highlight of Nowruz 
celebrations in the United 
States has been annual 
Persian Parade in Madison 
avenue New York. 
As of March of 2004 few 
visionary Iranian Americans 
used this majestic celebra-
tion as a platform not only 
to advertise and celebrate 
our deep culture, but more 
than anything, pass the 
Persian Identity and Pride 
to our next generation.

•

دوازدهمین رژه ساالهن اریانـیان نیویورک 
یکشنبه 19 آوریل 2015

www.nypp.org

شت   روز  جهانی   کارگر       زبرگدا

لمونترا–از  کشور رد  خارج  تحاد  چپ  اریانیان  ا
ئیان   مونترال-(اقلیت )فعالین سازمان  فدا

ماه  می  ٢شنبه   
زظهر٦ساعت    بعدا

Centre communauitaire
de St-Raymond

5600 chemin Upper Lachine
Montreal, QC   H4A 2A6

Tel: 514-569-2233  

:سخنراانن 
(از   اتحاد    سوسیالیستی     کارگری)   مسعود  صنیع   
(ی  فعال    جنبش   کارگری   و  کمونیست )  محمد    اشرفی    

(یفعال   جنبش   کارگری   و کمونیست ) حسین بهاردی   
یکی  از  فعالین  جنبش    دانشجویی   رد  کبک 

و    
موزیک

غذا    رد   محل   بفروش    میرسد

رد  مونترآل

 

جشن اول ماه مه 
مونترال - کانادا 

•  سخنرانی اینترنتی رفيق صالح مازوجى 
•  منایش فیلم   •  پیـام  

•  گروه موسیقی زنده ایرانی
___________________

- غذا و نوشیدنی در محل موجود است
- ورود برای همگان آزاد است

روز جمعه  اول ماه مه، 
ساعت 6:30 بعدازظهر 
-----------

در محل: 

کتابخـــانه نیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-216-8065

کانادا روز جمعه -مونترال ماه مه در جشن اول   
بعدازظهر  ۶:۳۰اول ماه مه ساعت   

صالح مازوجی : سخنران   
 پیام

 نمایش فیلم
 گروه موسیقی زنده ایرانی

 غذا و نوشیدنی در محل موجود است
استآزاد برای همگان ورود   

5206 Boul. Decarie Suite 3 کتابخانه نیما    
ایران در  سیاسی دهه شصت کشتار زندانیان یادمان کمیته   

کانادا –مونترال   
مونترال –اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان   

__________________
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت  در ایران 

مونترال – کانادا
احتاد چپ سوسیالیستی ایرانیان – مونترال



فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
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since 
1993

  گوشت گوسفند تازه، گوساله، 
مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    

مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی،
 میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و
مطمئن  در افغانستان و

پاکستان پذیرفته میشود.  
 انواع ظروف زیبا  و 

قالی های ترکی زیبا در 
اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

ُبراسارد، الوال

النگی 

انــواع 
کارت تلفن

اینک در سه مکان بزرگ و مجهز 
در خدمت نیازهای  شما 

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744
 2116, ch de Chambly (Longueuil)
Tel.: (450) 396-6464

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   

PAiVAND

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

<<< فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها
  همه روزه در  تپش دیجیتال  514-223-3336

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار: همه روزه 
 9 صبح تا 10 شب 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 2۴ 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
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   E

بهروز
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 

فرزین عسگری

آرشیتكت رسمی کبك
مسكونی - اداری - تجاری - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart che

پس از زمستان سخت و طوالنی 
سراجنام هوای گرم در می رسد.. 
کلیه اقالم پیک نیک در اخوان 


