
ی دهد"
ن رو

تهرا
"اگردر

بعد از کامتاندو...

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

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 

___________
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 1212

25  اردیبهشت 1394 

ایستگاه به 
ایستگاه!..

تفاهم هسته ای
»زیرسایه جنگ!« 
استفاده بیش از حد و غیر 
استفاده  تهدید  از  ضروری 
می تواند  نظامی  نیروی  از 
مذاکرات هسته ای را- که به 
خط پایان نزدیک است- به 
شکست کشانده و راه را برای 
تخاصمی درازمدت و حتی 

جنگ هموار سازد.

احتمال 
دارد آیت الله خامنه ای 

به این نتیجه برسد که ادامه 
مذاکرات و توافق هسته ای 
بی فایده بوده و دولت آمریکا 
و  عراقی  راه های  همچنان 
لیبیایی کردن ایران را دنبال 

می کند .........................  6

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(

                 ۲5 اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی
                  حماسه مذهبی، نسخه بدل حماسه ملی

خاموش کردن صدای »نرگس محمدی« و »مجله زنان«

IBNG
چهارشنبه ها 8صبح 

1212

کبک/کانادا
ع.ا. شادپور

11  >>    

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca
4055, Ste-Catherine O.,#132

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
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

31
8

20
15

کلینیک مدیکال آلفامدیک

دکتررضایی 
1253 Guy (514) 933- 8383 

Lorem ipsum dolor sit amet

ÉVÉNEMENT OFFICIEL DE LANCEMENT

Madame Kathleen Weil
Ministre de l'Immigration, 
de la Diversité et de 
l'Inclusion

 Une allocution sera prononcée 
 par notre invitée d'honneur:

   Réseautage
   Présentation de la CCCIQ
   Discours de nos invités d'honneur
   Musique traditionnelle persane
et plus encore...

JEUDI, 21 MAI 2015         
18h30  à  21h30

     HÔTEL MARRIOTT 
      Terminal Aéroport de Montréal
      800 Place Leigh-Capreol 
      Dorval, QC H4Y 0A4

Au programme:

Animé par animateur télé 
et lauréat d'un «Telly Award »

ADAM REID
www.AdamReidOnline.com
 
 
 MEMBRE DE:

Billets disponibles sur:
http://www.ccciq.ca/fr/evenements-a-venir/
Tel: (514) 914-9857

Admission: 25$ 
Comprend l'entrée et le stationnement

Directement accessible à partir du centre ville 
par l’autobus express  no.747  (aller/retour) 

PARTENAIRES DE SERVICESGRAND PARTENAIRECOMMANDITAIRES MAJEURS

زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف
یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی!

»پهنه تهران 14 میلیون 
تن جمعیت دارد؛ با وقوع 
زلزله ای تعــداد کشته ها 

میلیونی خواهد بود«.

بیزنس مولـودی خوانی  در تهران ...

10

29

10

آزادی عمرخِضر: 
یکی از 

پرسرو صداترین 
پرونده ها در 
تاریخ معاصر 

کانادا!

نقاشی 179 میلیون دالری: 
زنان اجلزایر پیکاسو رکورد زد!

12
در ختت طاووس...چانه زنی بر سر نرخ تن

آدم حسودی اش می شود!

ی!
جف

ن ین 
شاه

ک به 
بری

»مدیریت غلط و ت
تغییرات اقلیمی  مسئول 
کم آبی در ایران«

بهاییـانِ  زندانی در سرزمینی 
که زندانی عقیدتی ندارد!...

13

کنسرت »ارمغان عرفانی هجرت«:  
همه مخاطب ما هستند؛ چه ایرانی 

و چه غیرایرانی!

Lorem ipsum dolor sit amet
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39

9

کانادای جدید را این 

هفت ملیت می سازند

4
31

محمدعلی سپانلو  سراینده »منظومه تهران« 7

6

28

30

5
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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

____________
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 ۲3 می  |||||||||||||||||||||

______________________

• شنبه  ۲3 می:  ۲ تا 5  عصر       
    چگونه می توان به 

     امنیت و آرامش رسید
• شنبه  ۲3 می:  ۶  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: 40 دالر
________

تهیه بلیت  در محل برنامه و یا تپش دیجیتال

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

مونتـرآل

• 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

•  CARGO به سراسر جهان با بهترین قیمت 
• حج عمره و پکیج های مکه

• سرویس ویزا:  
     دوبی و عربستان سعودی 

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.
• CARGO

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

آزیتا:  514-814-7700
azita.caspiantravel@videotron.ca

نرگس: 514-708-4722
narges.caspiantravel@videotron.ca

قبل از هر 
گونه سفر 

با ما متاس 
بگیرید
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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   ۲ 

اکنون آماده فروش 

Europe’s 
Best Airline
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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 كانادا

ـــــــــــ

Lorem ipsum dolor sit amet
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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

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

}<< ادامه در صفحه: 8{

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 كلیه 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

______________
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 

زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف
یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی!

اردیبهشــت:   23
دوهفته  از  بیــش 
پیش، در 25 آوریل، 
با  ای  لــرزه  زمین 

مقیاس  در  شــدت 7.9 
ریشتر کاتماندو - پایتخت 
نپال - را لرزاند.  این زمین 
بنابر اعالم رســمی  لرزه 
مقامات نپال تا تاریخ 14 
اردیبهشت بیش از 7300 
کشــته، 17 هزار مجــروح و 10 
هزارتن ناپدید شــده به بار آورده 

است.  
به گفته سازمان ملل بیش از 130 
هزار خانه ویران شده و دهها بنای 
باستانی، معبد و زیارتگاه ازبین رفته 

است.  این زمین لرزه در زمانی رخ 
داد کــه یک هفته پیــش از آن، 
نزدیک به 50 کارشناس زمین لرزه 
از نقاط مختلف دنیا کنفرانسی با 
هدف آمادگی بــرای وقوع زمین 
لرزه و مقاوم سازی شهر کاتماندو، 
پایتخت نپال، برگزار کرده بودند.
به گزارش روز ســه شنبه 11 
مه "یورو نیوز"، بار دیگر»زلزله 
شــدیدی بــه قــدرت 7.3 در 

مقیاس ریشتر نپال را لرزاند.  
این زمین لــرزه موجب ترس 
مردم در کاتماندو پایتخت نپال 
شد و مردم از ترس فروریختن 
ســاختمان ها بــه خیابان ها 

ریختند«.
وقوع این زمین لــرزه ها برای 
کسانی که گوش شــنوا برای 
طبیعت  اخطارهای  شــنیدن 
داشته باشــند باید یک هشدار 
جدی باشد.  هشدار درباره فاجعه 

ای که اگر در تهران روی دهد - که 
دیر یا زود می دهد -، ابعاد تلفات و 
خسارات آن صدها برابر زمین لرزه 

های اخیر نپال خواهد بود.
آیا این "اگر در تهران روی دهد" 
امری بعید یا با احتمال کم است 
که نباید درباره آن "سیاه نمایی" 
کرد و "موجب تشــویش اذهان 

عمومی" شد؟  
پاسخی که دانشنامه "ویکی پدیا" 
به این پرســش مــی دهد منفی 

است: 
»زمین لرزه احتمالــی تهران به 
پیش بینی های مبنــی بر وقوع 
یک زمین لرزه برجسته درتهران 
اشاره دارد.  رشد شهری در تهران 
به شــکل کامال منطقــی انجام 
نشــده و حدود 8 میلیون تن از 
جمعیت تهران در ناحیه بســیار 
خطرناک قراردارند.  یک تحقیق 

د"
ده

ی 
رو

ن 
هرا

ر ت
ر د

"اگ

»پهنه تهران 14 میلیون تن 
جمعیت دارد و بدون شک با 
وقوع زلزله ای تعداد کشته ها 

میلیونی خواهد بود«.
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دوهفته نامه 
فرهنگی اجتماعی، 

در شرق کانادا 
یکم   و   پانزدهم هر ماه 

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

 
Mailing Address: 

6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

 
514-996-9692

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

■ 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

ایران هسته ای... 

}<< ادامه در صفحه: 28{

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا كس نَبرد گمان كه پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی كف 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 

افزایش بی سابقه آوارگان 
جهان در سال ۲۰۱۴

16 اردیبهشــت - زمانه: افزایش 
درگیری های نظامی در ســوریه، 
عراق، نیجریه یا ســودان جنوبی 
تعداد غیرنظامیانی را که مجبور به 
ترک خانه و کاشانه خود شده اند 
به شکل بی سابقه ای افزایش داده 

است. 
در ســال گذشــته میالدی 38 
میلیون نفــر در جهان، در داخل 

کشورهای خود آواره بوده اند.
مرکــز نظــارت آوارگان داخلی 
)IDMC( که یک نهاد غیردولتی 
نروژی اســت در گزارشی که روز  
6 ماه مــه در ژنو منتشــر کرد، 
نوشــت تنها در ســال 2014 به 
تعداد آوارگان جهان 11 میلیون 
نفر اضافه شده است که 60درصد 
آن هــا در پنج کشــور عــراق، 
سودان جنوبی، سوریه، جمهوری 
دمکراتیک کنگو و نیجریه زندگی 

می کنند.
این آمار نشان می دهد که در سال 
2014 هر روز حدود 30 هزار نفر 

خانه خود را ترک کرده اند.

این رقــم 4,7 میلیون نفر )14,1 
درصد( بیشــتر از میزان آوارگان 

داخلی سال 2013 است.

به گفتــه مرکز نظــارت آوارگان 
داخلی، 38 میلیــون نفر آواره در 
جهان معــادل مجموع جمعیت 

لندن، نیویورک و پکن است.
بر اساس آمار 31 دسامبر 2014، 
کشورهایی که بیشترین آوارگان 
داخلی را داشتند به ترتیب سوریه 
با 7,6 میلیون نفــر؛ کلمبیا با 6 
میلیون نفر؛ عــراق 3,3 میلیون 
نفــر؛ ســودان 3,1 میلیون نفر و 
جمهوری دمکراتیک کنگو 2,56 

میلیون نفر هستند.
به این 38 میلیون نفر آواره داخل 
کشــورها باید تعداد 16 میلیون 
آواره ای که بنا بر آمار کمیساریای 
ملل  ســازمان  پناهندگان  عالی 
کشــورهای خود را ترک کرده اند 
نیز افزود. بدین ترتیب در مجموع 
54 میلیون نفــر آواره در جهان 

وجود دارد.
•

مذاکره و توافق هسته ای 
به شرط حمله نظامی!

اکبر گنجی 
)این مطلب اندکی کوتاه شده است(

 نسخه انگلیسی این مقاله در وب سایت 
»میدل ایست آی« منتشر شده است.
--------------

توافق  کــردن  نهایی 
و  ایــران  هســته ای 
دولت  جز  گویی   5+1
جمهــوری  و  اوبامــا 
ندارد  مدافعی  اسالمی 
و دولت هــای عــرب خاورمیانه، 
اسرائیل، اکثریت کنگره، البی های 
مستقر در واشنگتن، و …؛ برای بر 
هم زدن آن دســت به هر کاری 

زده و می زنند.
دعــوت کنگــره از نتانیاهو برای 
ســخنرانی مفصل علیــه توافق 
احتمالــی، نامه 47 ســناتور به 
رهبران ایران که هرگونه توافقی 
با اوباما فاقد اعتبار اســت، طرح 

ضرورت حملــه نظامی فوری به 
ایران از ســوی تــام کاتن، ملزم 
کردن اوباما به این که ظرف 5 روز 
توافق نهایی را- جهت تأیید یا رد- 
در اختیــار کنگره بگذارد، دعوت 
از مریم رجوی، برای شهادت در 
جلســه کنگره، و… همگی برای 
آن صــورت گرفت کــه آیت الله 
خامنه ای را بــه گونه ای تحریک 
کنند تا به مذاکرات هسته ای پایان 
بخشد و تقصیر شکست مذاکرات 

به نام او و ایران ثبت شود.
بمباران بیــش از یک ماهه مردم 
و تمامــی زیرســاخت های یمن 
توسط ائتالف به رهبری عربستان 
سعودی نیز تا حدودی با همین 
انگیــزه آغاز شــد . دولت آمریکا 
که خــود را ناچار به راضی کردن 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

..
ه.

ران
رو ت

عـ
ش

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 شركت 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: 

خیابان پنجم
زیبا و مه آلود به رستوران آمد

از دامن چتر بسته اش
می ریخت هنوز سایه های باران
یک طره خیس در کنار ابرویش

انگار پرانتزی بدون جفت...
بازوی مسافر را 

با پنجه ای از هوا گرفت
لبخندزنان به گردش رگبار...

افتادن واژه های نورانی 
در بستر شب جواب مثبت بودند

گیسویش شریک با باران
از شانه آسمانخراش ها می ریخت

بر لنبر آفتابگیرها می بارید
بی شائبه از جنس رطوبت بودند

همبستر آب، محرم گرداب
جایی که نشان نداشت دعوت بودند

در فرصت هر توقف کوتاهی 
در سایه سرپناه ها 

باران که سه کنج بوسه را می پایید
از لذت هر تماس قرمز می شد

لب ها رنگ قهوه را پس می داد

یادآور فنجانی که لحظه ای لب زده بود
و پنجه یخ کرده

زیربغل بارانی
یک لحظه گرم جستجو می کرد.

از گردی قاب چتر
تا دامن ضد آب

موها
ابروها

پستان ها
لنبرها

یک دسته پرانتز بالتکلیف...

شب ، نرمی خیس، اندکی تودار
آخر صفت تو را گرفت
تا مریم معصوم شود،

کیف آور بود، داغ، کم شیرینی
عین مزه داغ ) که در شغل فروشندگی 

کافه
مهمان ها تخصص تو می دانستند(

عین شب تو، شبی که پیشانیت
همواره خنک بود

و بوسه تو معطر از قهوه.

نیویورک 1998

محمدعلی سپانلو شاعر، منتقد ادبی 
و مترجم ایرانی روز 11مه در سن 
75 ســالگی در بیمارستان سجاد 
تهران در اثر بیماری ریوی و تنفسی 

درگذشت.
»مــن در آبان به دنیا آمدم - نوزده 
ســال پس از آغاز قرن خورشیدی 
ما - آبان ، فرشــته آب و فراوانی ، اما 
حداقل دو کتاب از پانزده کتاب شعر  
و بسیاری از سطرهای من ، از نام و 
فضای بیابان غبارآلود شده است. در 
جست وجوی رابطه ای میان روح و 
خاک ، تا شاید شوره زار شکوفا شود ، 
از کویر ستایش ها نوشتم و بارها از 
خود پرسیدم: آیا کسی که زاده آبان 
است/ آیینه دار عکس بیابان است؟« 
این ها چند سطری از نوشته ی "آبان 
و بیابان" در مقدمه گزینه اشــعار 
سپانلوست در چاپ اول آن در سال 
1383. شــاعر زاده  آبان ماه که در 
سال 1342 نخستین مجموعه شعر 
او با نام "آه ... بیابان" منتشر شد، در 
پنج دهه فعالیت ادبی خود بیش از 
60 اثر از جمله کتاب شعر، ترجمه، 

نقد و پژوهش ادبی منتشر کرد.
از مجموعه های شــعر او می توان 
به "رگبارها"، "پیاده روها"، "نبض 
وطنــم را می گیــرم"، "تبعید در 

وطن"، "ســاعت امیــد"، "فیروزه 
در غبــار"، "پاییــز در بزرگراه" و 
"قایق سواری در تهران" اشاره کرد. 
آخرین مجموعه شعر سپانلو "افسانه 
شاعر گمنام" نام دارد که در سال 

1391 منتشر شد.
یکــی از ویژگی های آثار ســپانلو 
اشــاره های مکرر او به مکان هایی 
در شهر تهران است که در شعر به 
واقعیتی اسطوره ای تبدیل می شوند. 
او را "شاعر تهران" می خوانند، اما در 
برخی از آثارش تهران شهری است 
که می تواند در هر گوشه ای از جهان 

باشد.
ســپانلو برگردان آثار نویسندگان 
مطرحی چون آلبر کامو و ژان پل 
ســارتر را نیز در کارنامه خود دارد. 
از برخــی از این آثــار می توان به 
برگردان"آن ها به اســب ها شلیک 
می کننــد" )هــوراس مک کوی(، 
"مقلدها" )گراهام گرین(، "عادل ها" 
)آلبر کامو(، "کودکی یک رئیس"   
)ژان پل سارتر(، "دهلیز و پلکان" 
)شــعرهای یانیس ریتســوس( و 
"گیوم آپولینــر در آیینه  آثارش" 
)شعرها و زندگی نامه  گیوم آپولینر( 

اشاره کرد.
محمدعلی سپانلو تجربه نقش آفرینی 

در فیلم را هم در کارنامه خود دارد. 
او که در سال های دور تجربه حضور 
در فیلم های "آرامــش در حضور 
تقوایــی 1351(،  )ناصر  دیگران" 
"ستارخان" )علی حاتمی 1351( 
و "شناسایی" )محمدرضا اعالمی 
1366( را داشت، در سال 1380هم 
در فیلم "رخساره" امیر قویدل به 

ایفای نقش پرداخت.
سپانلو در گفت گویی با خبرگزاری 
ایســنا در مورد علت بازی در چند 
فیلم گفته بــود: »در بعضی موارد 
انگیزه کنجکاوی بود به یک مدیوم 
هنــری و در بعضی موارد به خاطر 
بعضی مسائل مثال مشکل در انتشار 

کتاب و برای گذران زندگی.«
ســپانلو به ویژه در سال های آخر 
فعالیت، محدودیت هایی برای نشر 

برخی از آثار خود در ایران داشت.
نه بی مهری های زمانه، نه بیماری 
طوالنی و محدودیت های ایجاد شده 
برای انتشار آثارش، هیچ کدام باعث 
نشدند که سپانلو از فعالیت دست 
بکشــد. او بارها گفته بود قضاوت 
نهایی را زمان می کند و داوری زمانه 

همیشه قابل پیش بینی نیست.
•

محمدعلی 
سپانلو

خداحافظ 
سراینده 

»منظومه 
تهران«



8 8PAIVAND: Vol. 21  no.1212    May 15,  2015             www.paivand.ca سال 21 شماره   1212 25  اردیبهشت 1394 

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 
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½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 
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____________________
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 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  
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1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

نشانی کلیســا: 
  57   Westpark D.D.O  

زمـــان: 
یکشنبه ها از ساعت ۶ 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

شهباز: زلزله تهران!...   << ادامه از صفحه: 5

»من از این مجلس حاجت گرفتم. هر حاجتی 
دارید در نظر بگیرید که ردخور ندارد.«

تهران: 
مولـودی خوانی حضرت 
ابوالفضل 
با بیزنس چادر مشکی

مهتاب جزنی، 
شهروندخبرنگار از تهران

ماشین های گرانقیت پشت سر هم 
می ایســتند و خانم ها رویشان را 
کیپ می گیرند و از پشت رل پایین 
می آیند. همه خانم ها چادر مشکی 
به سر دارند. چادرهایی با طرحهای 
متنوع؛یکی پشــت چادرش یک 
شــاخه گل برجسته بزرگ  نقش 
بسته و پارچه چادری دیگری پر از 
بته جقه های برجسته است. اینجا 
یکی از کوچه های چناران خیابان 

فرشته تهران است.
خانم »ع« همسر یکی از بازاریان 
معروف تهران است او در منزلش به 
مناسبت والدت امام اول شیعیان، 

مولودی گرفته است. 
مولودی داخل ســالن اجتماعات 
برجهای  لوکس تریــن  از  یکــی 
این خیابان اســت. دورتا دور یک 
ســالن بــزرگ و پرنــور صندلی 
چیده شــده و چنــد خدمتکار 
خانــم با موهای درســت کرده و 
لباس های قرمز مشکی مشغول 
پذیرایی از مهمانانی هســتند که 
از راه می رسند. خانم ها چادرهای 
مشکی گرانقیمت شان را در اتاقی 
که مخصوص تعویض لباس است، 
در می آورند. آستینک هایی را که 
از زیر مانتو پوشیده اند می کـَنند، 
روسری و مانتو را کنار می گذارند. 
حاال لباس هــای مارک دار با انواع 
جواهرات ست شده، موها و صورتها 

آرایش شده و 
هیچ کس شبیه زمانی که از در وارد 

شد، نیست. 
خانم »ع« که صاحبخانه اســت، 
پیراهن بلند قرمز رنگی به تن کرده 
و موهایش را شــبیه نخست وزیر 

اوکراین بافته است. 
قبل از شروع مجلس به مهمانان 
می گوید: »مــن از مجلس خانم 
»ف« حاجت گرفتم. هر حاجتی 
دارید در نظــر بگیرید که ردخور 

ندارد.«
خانم »ف« کســی است که قرار 
است مراسم مولودی را اجرا کند. 
خودش حدودا چهل و چند ساله 
به نظر می رســد امــا پنج دختر 
جوان حدودا بیســت و چهار پنج 
ساله او را همراهی می کنند. همگی 
چادر عربی به سر دارند و شال های 
سفیدشان از زیر چادر نمایان است 
و جعبه چرمی دف را از زیر چادر 

به دست گرفته اند.
دخترهــا و خانــم »ف«، فقــط 
چادرهایشــان را بــر میدارند و با 
مانتــو و روســری داخل مجلس 

می نشینند. 
میکروفن و اکو اماده است و خانم 
»ف« بعد از پذیرایی اولیه مجلس 
را شروع می کند. او مراسم را با شعر  
علی ای همای رحمت آغاز می کند 
و دف نوازانــش دف می زنند. روی 
میز جلوی رویش یک ظرف نقره  
پــر از نقل های رنگی و شــکالت 
گذاشته شده اســت. او در حین 
خواندن مشت هایش را از شکالت 
پر می کند و می پاشد. شکالت ها 
روی زمیــن یا روی لبــاس افراد 
مختلف می افتد. بعضی شکالت ها 
را به نیت گرفتــن حاجت جمع 

می کنند.
گاهی حاضــران با دســت زدن 
گروه مولــودی خوانی را همراهی 
می کنند و گاهی گوشه چشمان 
شان را که تر شده پاک می کنند. 
بعد از مولودی خوانی دعای نادعلی 
خوانده می شــود و مهمانان برای 
صرف ناهار به قســمت دیگری از 
سالن اجتماعات دعوت می شوند. 
میز غذا و میز دسر در دو قسمت 
چیده شــده و انواع غذاهای یک 
عروسی مجلل روی میزها موجود 
است. انواع سفره آرایی و گل آرایی 

برای این مراسم انجام شده است.
یکی از مهمانان صاحبخانه را پیدا 

می کند و می گوید: 
»من نذر سفره ابوالفضل دارم لطف 
می کنیــد، ادرس کســی که گل 
آرایی و سفره آرایی انجام داده، به 

من هم بدید.« 
خانــم »ع« با لبخنــد می گوید: 
» وای برای ســفره ابوالفضل که 
کارش عالیه، قبال خونه خانم »ق« 
کارشو دیدم عالیه. کارت ویزتش را 

میاورم.« 
آخر مجلس شماره خانم سفره آرا 
را یادداشت می کنم. شماره خانم 
»ف« را هــم به بهانــه برگزاری 

مولودی می گیرم.

اول با خامن سفره آرا متاس 
می گیریم.

- سالم خانم، یک مجلس مولودی 
دارم. بــرای چیدمان میز شــام 

می خواستم مزاحمتون بشم.
- عزیــزم. چند تا مهمان دارید؟ و 

چند نوع غذا؟
- حدود صد تا مهمان داریم و پنج 

نوع غذا به اضافه چند نوع دسر
- من برای تزئین این میز به اضافه 
تزئین میوه و شرینی صد نفره، یک 
میلیون و پانصد اجرت می گیرم. 

اگر بخواهید گل آرایی هم داشته 
باشم یک میلیون هم بابت خرید 
گل اضافه می شود. البته می توانید 
خودتــان گل  هــا را بخرید و من 
فقط دویست تومان بابت گل ارایی 
بگیــرم اما مطمئن باشــید برای 

خودتان گران تر در میاید.
- اگر بخواهم برای ســفره آرایی 
ســفره ابوالفضل مزاحم تان شوم 

هزینه ها چقدر است؟
- ســفره ابوالفضل گران تر است. 
تزئین شله زرد و حلوا و اش رشته، 
عــدس پلو و رولت نــان و پنیر و 
ســبزی  اســت. هندوانه و میوه 
آرایی دارم و خیلی کار می برد. من 
فقط برای سفره آرایی صد نفر، دو 
میلیون می گیرم. گل ارایی هم که 

قیمت جدا دارد.
خداحافظی می کنم و شماره خانم 

»ف« را می گیرم. 
او می گوید برای دو ساعت مراسم 
مولودی پانصد هزار تومان خودش 
می گیرد و نفری دویســت تومان 
هــم  دف زن هایش می گیرند. او 
قبول نمی کند که بــا دو دف زن 
به مجلس مولودی خوانی بیاید و 

می گوید: 
»مجالس من به پرشوری معروف 
اســت، من اگر فقط با دو دف زن 
بیایم، مجلس دیگر شــور و حالی 

ندارد.«
با یک حســاب سرانگشتی خانم 
»ع« برای ایــن مجلس مولودی 
بیشر از پانزده میلیون تومان هزینه 

کرده است. 
در تماسی با دفتر آیت الله مکارم 
می پرسم نظرتان درباره سفره های 
نذری و مراسم دینی مجلل وپرزرق 

و برق چیست؟ 
جواب این اســت: »در حالی که 
افراد زیادی از امکانات اولیه محروم 
برگزاری مراسم مذهبی  هستند، 

پرزرق و برق جایز نیست.«
آخر مجلس یکی از مهمانان دیگر 
حضــار را برای شــوی انواع چادر 
مشکی و مجلسی دعوت می کند. او 
هم همسر یکی از بازاریان معروف 

است، می گوید: 
»این کار بیزنس خودم اســت و 
پارچه های چادری را از کشورهای 
مختلف و با ســلیقه خــودم وارد 
کرده ام. تشریف بیاورید، خوشحال 

می شوم.«  
موقع خداحافظی خانم ها چشم 
دوخته اند به چادر مشــکی ای که 
خانم بیزنس من سرش می کند. 
چادری مشکی با یک شاخه گل 

برجسته بزرگ نقره ای.  
دوشنبه 04 مه 2015 ایران وایر

زمین شناسی پیش بینی می کند 
که زلزله ای به بزرگی 7 ریشــتر 
درتهران، 640 هزار مســکن را از 
مجموع یک میلیــون و صدهزار 
مسکن ویران کرده و عالوه براین 
بیش از یک میلیــون ونیم تن از 
جمعیت تهران را کشــته و حدود 
چهار میلیون و سیصدهزارتن را نیز 
زخمی می کند... به گفته مهرداد 
فیزیولوژی  متخصــص  حلوایی، 
جانوری، درصورت وقوع زمین لرزه، 
نوع جدید مــوش های زنده خوار 
که در تهران گســترش یافته اند، 
افرادی که درزیر آوار مانده اند را تا 
زمان رسیدن نیروهای امدادی می 

خورند«.
رشــد بی رویه جمعیت در تهران 
از حدود 20 ســال پیش با برنامه 
تراکم فروشی غالمرضا کرباسچی، 
شــهردار تهــران و "مدیر نمونه" 
حکومت آخوندی، شدت گرفت.  

این زمان درست هنگامی بود که 
به پیش بینی کارشناسان، تهران 
درمعرض خطــر وقوع یک زمین 
لرزه قــرار می گرفت: »در منطقه 
تهران حدود هر 158 ســال یک 

زمین لرزه اتفاق می افتد.  
آخرین زمین لرزه برجســته 
درتهران مربوط به سال 1830 
میالدی و به بزرگی 7.2 ریشتر 

بود«.  
محمودرضا دالوری، مدیر کارگروه 
سیســتم های اطالعــات مکانی 
پردیس فنی دانشــگاه تهران می 

گوید: »وقوع زلزله در تهران حتمی 
است. طبق تحقیقات، زلزله دارای 
یک دوره بازگشت است که طبق 
برآوردها هر 150 سال یک بار یک 
زلزله بزرگ رخ می دهد و باتوجه 
به این که بــزرگ ترین زلزله در 
تهران در 185 سال پیش رخ داده 
است، باید خود را برای وقوع زلزله 
بزرگ در کالنشهرها آماده کنیم«.  
اگر حکومــت آخوندی حکومتی 
معقــول و "مدیــر نمونــه" آن 
شــهرداری مســئول می بودند، 
می بایســت در آن زمان به جای 
فــروش بی رویه تراکــم و صدور 
پروانه ساخت برای ساختمان هایی 
که دربرابر زلزله مقاوم نیســتند، 
تدابیری اتخاذ می کرد تا از یک سو 
از گسترش شهر و افزایش جمعیت 
آن جلوگیری شود، و ازسوی دیگر، 
برای مقاوم سازی ساختمان های 
موجود دربرابر زمین لرزه احتمالی 
چاره اندیشــی می کرد.  دریغ و 
افسوس که نه حکومت آخوندی 
معقول بود و هســت و نه "مدیر 
نمونه" مسئولیت احساس می کرد.
تارنمای "جهان نیوز" در تاریخ اول 
اردیبهشت به نقل از "تهران امروز" 
می نویسد: »بهرام عکاشه پدر زلزله 
شناسی ایران می گوید: ... ایران در 
این شرایط به علت مباحث زمین 
ساختی دربرابر زلزله بسیار آسیب 
پذیر اســت... حداقل می توان 10 
مورد مســتند را با اعــداد و ارقام 
ثبت شده نشان داد که زلزله های 

پهنه تهران با شدتی باال نظیر 7.7 
ریشتر رخ می دهد.  مثال درسال 
1830 میالدی درمــاه مارس در 
پهنه تهران زلزلــه ای رخ داد که 
با درنظرداشتن جمعیت آن زمان 
حدود 45 هزارتن کشــته شدند.  
پهنه تهران این روزها 14 میلیون 
تن جمعیت دارد و بدون شــک با 
وقوع چنین زلزله ای تعداد کشته 

شده ها میلیونی خواهد بود«.
پرمدعایی، بی لیاقتی و ناکارآمدی 
ویژگی های نظــام والیت مطلقه 
فقیه است.   این ویژگی ها وقتی با 
تماشاگری و بی تفاوتی مردم دست 
به دست دهد، می تواند خطرات و 
عواقبی ناگوار - حتی تا حد ازهم 
پاشیده شــدن شیرازه جامعه و از 
دست رفتن یک پارچگی و تمامیت 
ارضی ایران - درپی داشته باشد.  

اگر به خود بیاییم و به نیروی زوال 
ناپذیــر همبســتگی مردمی باور 
داشته باشیم، شاید هنوزهم برای 
سرعقل آوردن حکومت آخوندی 
و واداشــتن آن به اتخاذ تدابیری 
جدی و موثر برای کاهش تلفات و 

خسارات خیلی دیر نباشد.  
برای این کار، شــرط اول آن است 
بپذیریم کــه وقوع زمیــن لرزه 
درتهران، نه  یک احتمال ضعیف، 
بلکــه رویدادی محتــوم با زمان 

غیرقابل پیش بینی است!
•
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      << 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  ۶5 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

کانادای جدید را این هفت ملیت می سازند
ونکوورنامــه:  طبــق 
اطالعات منتشر شده 
و  مهاجرت  وزارت  در 
بین  شهروندی کانادا، 
تا   2004 ســال های 
بیش  میالدی   2013
از یک میلیون نفر به 
کانادا آمده اند تا زندگی 
تازه  ای را شروع کنند. 
آنها از کجــا به کانادا 

کوچ کرده اند؟ 
این سوال  به  پاســخ 

می تواند در فهم کانادای 
جدید به ما کمک کند. 

این لیست هفت كشوری است 
كه بیشــتر از بقیه به كانادا 

مهاجر فرستاده اند:
•

1( چین
پرجمعیت تریــن کشــور جهان 
بیشترین تعداد مهاجر را به کانادا 
فرستاده اســت. در دهه 2004 تا 
2013 تعداد چینی هایی که اقامت 
دائم کانادا را گرفتند یا شهروند این 
کشــور شدند 326 هزار و 67 نفر 

بوده است.
•

۲( هند
دومیــن کشــور پرجمعیت دنیا 
مقام دوم ارســال مهاجر به کانادا 
را در اختیار دارد. در دهه گذشته 
310 هزار و 513 هندی، کانادایی 

شده اند.
•

3( فیلیپین
این مجمع الجزایر استوایی در دهه 
2004 تا 2013 دقیقا 263 هزار 
و 76 نفر مهاجر به کانادا فرستاده 

است. 
•

4( پاکستان
پاکستان که با جمعیت زیاد، فساد 
دولتی، فقر، بی سوادی و تروریسم 
دست و پنجه نرم می کند چهارمین 
کشوری است که به کانادا مهاجر 
می فرســتد. در دهه گذشته 105 
هزار و 283 پاکســتانی، شهروند 

کانادا شده اند.
•

5( ایاالت متحده آمریکا
عجیب بــه نظر می رســد اما در 

دهه گذشته 85 هزار 
آمریکایــی   848 و 
شهروند کانادا شده اند. 
و  متحــده  ایــاالت 
طوالنی ترین  کانــادا 
مرز زمینی در دنیا را 
دارند و شــباهت های 
فرهنگی  و  اقتصادی 
فــراوان  کشــور  دو 
اســت، بــه همیــن 
نشدیم  متوجه  خاطر 
مهاجرت  اصلی  علت 
کانادا  بــه  آمریکایی ها 
چیست. به نوشته اینساید تورنتو، 
شاید خدمات درمانی مجانی و فرار 

مالیاتی علت اصلی باشد!
•

۶( انگلیس
این یکــی هم جالب اســت. در 
طول دهــه گذشــته 74 هزار و 
951 انگلیسی به کانادا مهاجرت 
کرده اند. زبان مشــترک و اجداد 
مشترک احتماال یکی از دالیل این 

حرکت است.
•

7( ایران
و باالخره خودمان!

73 هزار و ۴7۴ ایرانی 
بین ســال های 200۴ تا 2013 

كانادایی شدند!
•

 

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

 
Free French Courses/  

Cours de français gratuits 
in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec 

 

Summer session/ Session été: 
 

6 juillet au 23 août 2015 (7 weeks/ semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé 

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning/ Matin: 9h à 12h 

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

 
Evaluation/ Évaluation: June 17 from 16:00 to 19:00 

 
REGISTER BEFORE June 16!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous! 
 

Document required: 
 

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card  
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status 

 
(438) 491-8899   
(514) 484-8899  

EMULCQ@gmail.com 
www.emulcq.com (section inscription) 

 
Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria)  

Montréal, H4A 1L2 
 

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته

کانـــادا...

اخراج مهندس تورنتویی به خاطر شوخی 
رکیک ضد زن! 

 FHRITP!!
despicable!

ونکوورنامــه: اکثــر رســانه های 
کانادایــی روز 13 می به جنجالی 
جلوی دوربین تلویزیون ها اشــاره 
کرده اند کــه باعث اخــراج یک 
مهندس تورنتویی از کارش شده 
و یک نفــر دیگر را هم در معرض 

اخراج قرار داده. 
ماجرا به استفاده از عبارات رکیک 
علیه گزارشگران زن در کانادا- آن 

هم جلوی دوربین- برمی گردد. 
در ایــن مــورد خــاص، یک زن 
گزارشــگر سیتی نیوز که به محل 
برگزاری مســابقه فوتبال باشگاه 
تورنتو رفته بود، با هوادارانی مواجه 
شد که چنین عباراتی را علیه او به 

کار بردند.

گزارشگر در همان جلوی دوربین 
ســعی می کند مردانی که چنین 
رفتــاری از خود نشــان داده اند 
را به چالش بکشــد. امــا رویکرد 
جنسیت زده و توهین آمیز نسبت به 
این گزارشگر زن ادامه پیدا می کند.

ســیتی نیوز و این گزارشگر-شانا 
هانت- سپس فیلم این برخورد و 
عباراتی را که این هواداران فوتبال 
جلوی دوربین علیه او به کار برده 
بودنــد در شــبکه های اجتماعی 
پخش کردند و افکار عمومی هم 
شــوک زده به این شــوخی های 

جنسیتی نگاه کردند.
تفاوت ماجــرا در این بود که حاال 
معلوم شده چنین رویکردی حتی 
از ســوی کارفرماها هم بی پاسخ 
نمی ماند. یکی از افرادی که جلوی 

دوربین از عبارت رکیک علیه زن 
گزارشگر استفاده می کند، مهندس 
 Hydro One شــرکت تولید برق

بود. 
یک روز بعد از انتشــار این فیلم، 
هایــدرو وان اعالم کرد او را اخراج 

می کند. 
جالب اینجاســت که شــغل این 
مهندس در فهرســت مشــاغل 
سان شاین لیســت قرار داشت که 
ساالنه بیش از صد هزار دالر کانادا 
درآمد دارد. او حاال حقوق ساالنه 
106 هزار دالری اش را از دســت 

داده است.
کارفرمای یکی دیگر از افرادی که 
در این فیلم دیده می شود هم اعالم 
کرده که با او برخورد جدی می کند 
و احتماال او یک سال تعلیق خواهد 

شد.
•

داروهای ضدافسردگی - به اندازه ای که تصور 
می شود - کارساز نیست

گزت مونتریال گزارشی در صفحه 
اول خود چاپ کرده که نشــان 
می دهــد اســتفاده از داروهای 
ضدافسردگی اصال به اندازه ای که 

تصور می شود، کارساز نیست. 
یک پزشک دانمارکی به نام دکتر 
پیتر گوتشــه مقاله ای در ژورنال 
پزشکی بریتانیا منتشر کرده که 

نشان می دهد اکثر موارد تجویز 
داروی ضدافسردگی تحت تاثیر 
فضایی صورت می گیرند که در آن 
درباره مزایای این داروها به شدت 

اغراق می شود. 
او حتــی مدعــی شــده که در 
ســنین باالی 65 سال، استفاده 
از داروهای ضدافســردگی باعث 

باال رفتن آمار خودکشی هم شده 
است.

دکتر گوتشــه تاکیــد کرده که 
داروهای ضدافســردگی فقط در 
موارد خاص و فقط در کوتاه مدت 
باید مورد استفاده قرار بگیرند و 
شکل رواج کنونی آنها کامال مضر 

است.
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کانـــادا...

ساکنین غیر دائم نیروی عمده ای برای اقتصاد کانادا
ایرانتو: "ساکنین غیر دائم" بیش از 
پیش بخش چشمگیری از نیروی 
کار زیر 45 سال کانادا را تشکیل 
داده و تعــداد آنها ظرف یک دهه 
گذشته با رشــدی 100 درصدی 
امــروز به 770 هزار نفر رســیده 

است. 
این امر به این معناســت که این 
جمعیــت عمده تاثیــر مهمی بر 
صنعت مسکن و همچنین میزان 
هزینه مصرف کنندگان، بخصوص 
در دو اســتان اونتاریو و اســتان 
حدود  دارد؛  کلمبیــا  بریتیــش 
38درصد این افراد دانشجو بوده که 
رشدی 5 درصدی را نسبت به یک 

دهه پیش نشان می دهد. 
اما نسبت تعداد پناهجویان کاهش 
یافته و اکنــون کمی بیش از 12 
درصد از ساکنین غیر دائم کانادا را 

پناهجویان تشکیل می دهند. 
امپریال  اقتصاددان  تال  بنجامین 
بانــک کانادا تذکر مــی دهد که 
خارجی  موقت  کارکنان  وضعیت 

با مهاجران متفــاوت بوده و تاثیر 
آنان بر اقتصاد ملی غیرقابل پیش 
بینی می باشد. او می گوید 384 
هزار نفر از کارکنان غیر دائم دارای 
مشاغلی با مهارت باال بوده و متعلق 

به طبقه متوسط می باشند. 
این گــروه با بهبود توان اقتصادی 
اشان ســهم مهمتری را در بازار 
مصرف کاال و بازار مســتغالت بر 
عهــده خواهند گرفــت و به یک 
نیــروی عمده اقتصــادی تبدیل 

خواهند شد. 
از ســوی دیگر از آنجایی که که 
95درصد این افراد زیر 45 ســال 
می باشند آنها سهم مهمی را در 
جبران کمبود نیروی کار حاصل از 
کاهش میــزان زاد و ولد در کانادا 

ایفا می نمایند. 
البته نکته مهم این است که سهم 
این افراد در بازار کار استان هایی 
ماننــد اونتاریو یا بریتیش کلمبیا 
بیش از استان هایی است که بازار 
کارشان تحت فشــار شدید قرار 

دارند، استان هایی مانند آلبرتا یا 
ساسکاتچوان. طی سالهای 2006 
تا 2013 تعداد "ساکنین غیر دائم" 
استان اونتاریو تقریبا سه برابر شده 
و اگــر این افراد نبودند نیروی کار 
این اســتان حدود 120 هزار نفر 
کاهش می یافت که بی تردی تاثیر 
منفی شدیدی بر اقتصاد این استان 

می گذاشت. 
در بریتیش کلمبیا هم اگر رشــد 
تعداد "ســاکنین غیر دائم" نبود 
نیروی کار در رده سنی 25 تا 44 
ساله این استان ثابت باقی می ماند.

همانطوری که تــال توضیح می 
دهد تاثیر این گروه را می توان بر 
رونق پایدار بازار مسکن این استان 
ها مشاهده نمود. به قول او به این 
افــراد باید به عنــوان یک نیروی 
عمده اقتصادی نگاه شود، نیرویی 
که می تواند مسیر اقتصادی کشور 

را تغییر دهد.
 

ماجرای پسر ایرانی-کانادایی
 که به سرطان »نه« گفت!!...

اردیبهشت- ونکوورنامه:   21
او به سختی می تواند حرف 
بزنــد و صدایش از ســطح 

زمزمه باالتر نمی رود. 
»بیــان عزیــزی« به خاطر 
دوران  از  کــه  بیمــاری ای 
کودکــی با او همــراه بوده، 
از طریق لولــه ای در گردن 
تنفــس می کند و به همین 
خاطر هوای کمی به تارهای 

صوتی اش می رسد.
با تمام این حرف ها، این مرد 
ساکن نورث ونکوور پیامش را 
با به وضوح و بلندی به دنیا 

رسانده است.
او 9 ساله بود که دکترها در 
ساقه مغزش تومور تشخیص 
دادند. آنها گفتند بیان فقط 

سه ماه دوام می آورد.
عزیزی حاال 25 ســاله اســت و 
خاطرات کودکــی و نوجوانی اش 
را از ســه جراحی مغز و مدت ها 
و  رادیوتراپــی  شــیمی درمانی، 
توان بخشی به کتاب تبدیل کرده. 

به خاطــر اینکه او فقــط با یک 
انگشت می تواند تایپ کند نوشتن 
کتاب »من، خودم و تومور ســاقه 
مغــز: خاطرات یــک نجات یافته 
از ســرطان مغز« سه سال طول 

کشیده است.
مراســم رونمایی از این کتاب روز 
30 آوریل در بیمارستان کودکان 
Canuck Place برگزار شــد، این 
همان بیمارستانی است که بیان 
روزها و ماه های زیادی از عمر خود 

را در آن گذرانده است.
در ایــن مراســم که بیــان روی 
ویلچر نشسته بود و افراد خانواده 
و دوستان دورش را گرفته بودند، 
مردی مطمئن به نظر می رسید که 
می تواند از حداکثر توانایی هایش 
بهره ببرد. بیان در سخنرانی اش - 
که توسط مادرش نیکا قرائت شد 
- گفت که کتابش دو موضوع مهم 

داشته: 

»اول اینکــه هیچ وقت تســلیم 
نشوید. و دوم، خودتان را محدود 
نکنید. اولی خیلــی به وضع من 
می خورد و ایده مورد عالقه ام است. 
همین عقیده بود که من را خیلی 
بیشتر از چیزی که انتظار می رفت 

در زندگی پیش برد.«
عزیزی بــه طور نیمه وقت در یک 
شرکت انبارداری و حمل و نقل در 
ونکوور کار می کند و در دانشــگاه 

کاپیالنو درس می خواند.
بیان در ســخنرانی اش گفت: »به 
خاطــر شــرایطم، اگر دســت از 
تالش می کشیدم کسی سرزنشم 
نمی کرد. اما این باعث می شد که 
خــودم را محدود کنم و من اصال 
ایــن را نمی خواســتم. من دقیقا 

عکس این را می خواستم.«
موقعی که نیکا متن سخنرانی را 
می خواند همســرش حسام و دو 
فرزند دیگرشان اشــکان و مایا با 
غرور نظاره گــر بودند. نیکا بعد از 
پایان سخنرانی به خبرنگاران گفت: 
»من افتخار می کنم که مادر بیان 

هستم.«
اشــکان هم کــه موقع شــروع 

احساساتی   ســخنرانی اش 
شــده بود گفــت: »خیلی 
از ماهــا حتــی نمی توانیم 
بیان  که  را  دشــواری هایی 
تصور  گذاشــته  سر  پشت 

کنیم.«
دکتر جولیت هاکن، که تا 21 
سالگی بیان پزشک معالج او 
بود در این مراســم حضور 
داشت. او گفت وقتی مجبور 
شدیم لوله را وارد گردن بیان 
کنیم یا وقتــی که او دیگر 
نتوانســت راه برود روزهای 
خیلی غمگینــی برای من 
بودند. اما بیان با مهربانی اش 
نسبت به دیگران، با طبیعت 
آرام و متفکر و مودبش، مایه 
آرامش و خوشــی من بود. 
خوشــبختانه باید بگویم تومور او 
در وضعیت رمیشــن )توقف( قرار 

دارد.«
بیــان در کتابش نوشــته رویای 
 NHL کودکی اش این بوده که در
بازیکن حرفه ای هاکی شود و هر 
سال میلیون ها دالر پول در بیاورد. 
برادرش، اشکان هم می گوید قبل 
از اینکه بیماری بــه بیان هجوم 
بیاورد آنهــا وقت و بی وقت هاکی 
خیابانی بــازی می کردند. »اینکه 
برادرم توانست کتابش را منتشر 
کند برای خانواده ما پرارزش ترین 
چیز دنیاســت. این سفری خیلی 
طوالنــی و پرمخاطره بوده و بیان 
با قدرت فــراوان آن را طی کرده 

است.«
برای بیان البته این سفر ادامه دارد. 
خودش می گوید که ممکن است 
در مرحله بعدی شروع به نوشتن 

داستان کند.
 خرید کتاب بیان در آمازون
www.amazon.com/
Myself-Brain-Stem-Tu-
mour-Pediatric/
dp/0993714765

»من، خودم و تومور 

ساقه مغز: خاطرات 

یک جنات یافته از 

سرطان مغز«

آزادی عمر خِضر: یکی از پر سر و صداترین 
پرونده ها در تاریخ معاصر کانادا!

ونکوورنامه - 18 اردیبهشت: اکثر 
روزنامه هــای کانــادا در صفحات 
اول خود به آزاد شــدن عمر خدر 
کانادایی  زندانی جنجالی  )خضر( 
اشاره کرده اند. گلوب اند میل که 
عکس او را هم بعد از آزادی به قید 
وثیقه چاپ کرده، نوشته: عمر خدر 
از وقتی 15 ســاله بوده در زندان 

بسر می برده است.
ماجــرای عمــر خــدر یکــی از 
پرسروصداترین پرونده ها در تاریخ 

معاصر کاناداست. 
او یک شهروند کانادایی است که 
در ســال 1986 در تورنتو متولد 
شد. او در پانزده سالگی- در حالی 
که تیر خورده بود- توسط نیروهای 
آمریکایی در بگرام )افغانســتان( 
بازداشــت و به زنــدان گوانتانامو 

منتقل شد.
بنا بر گزارش نیروهای آمریکایی 
حاضر در صحنه، او احتماال کسی 
بوده که نارنجکی به ســمت این 
نیروها پرتاب کــرد و باعث مرگ 
یک پزشک ارتشــی آمریکا شد. 
علت تیراندازی نیروهای امریکایی 

به سمت او نیز همین بود.

پیشتر 
خانواده عمر خدر به دلیل شــغل 
پدر در ســازمان های غیردولتی، 
مدت زیــادی را در خارج کانادا و 
در پاکستان و افغانستان گذرانده 

بودند. 
بنا بر اعالم مقامات آمریکایی، پدر 
عمر خدر بــه القاعده کمک مالی 
می کرده و ظاهرا در زمان بازداشت 
خدر در گوانتانامو هم او به همین 
دلیل تحت بازجویی های گسترده 

قرار داشته است. 
عمر خدر می گوید او از این ماجرا 

خبر نداشته است.
خــدر  عمــر 
آخرین شــهروند 
غربی  کشورهای 
بود که گوانتانامو 
را ترک کرد. دولت 
به  تمایلی  کانادا 
اســترداد او بــه 
کشور  این  خاک 
نداشت و تا همین 
موضع  هم  امروز 
دولت این اســت 
که خــدر فردی 
خطرناک است و دادگاه نباید رای 
به آزادی مشروط او می داده است.

پرونــده عمر خدر شــدیدترین 
واکنش ها را در سال های اخیر در 
رســانه های کانادا به دنبال داشته 
و باعث چنددســتگی زیادی در 

جامعه شده است.
بنا بر حکم آزادی مشروط خدر، او 
با وثیقه آزاد اســت و باید در خانه 
وکیلش و تحت نظارت او زندگی 

کند.
•

خدر آخرین شهروند 
کشورهای غربی بود 
که گوانتانامو را ترک 

کرد

نقاشی 179 میلیون دالری: 
زنان الجزایر پیکاسو رکورد زد

نقاشی زنان الجزایر اثر 
بهای 179  به  پیکاسو 
میلیون و 365 هزار دالر 
در حراجی کریستی در 
نیویورک فروش رفته و 
رکورد گران ترین نقاشی 
در جهان را ثبت کرده 

است.
بهای ایــن اثر پیش از 
فــروش 140 میلیون 
دالر رقم زده می شد اما 
در پی 11 دقیقه مزایده 

تلفنی در نهایت 39 میلیون دالر 
گرانتر فروخته شد.

رکورد قبلی یک نقاشی فروخته 
شــده در یــک حراجــی 142 
میلیون و 400 هــزار دالر برای 

اثری از فرانسیس بیکن بود.

آن نقاشــی در ســال 2013 در 
کریستی فروخته شد.

نقاشــی رنــگ روغن پیکاســو 
تصویری زنــده از یک زن عریان 
و یــک زن نیمه عریان اســت و 
بخشــی از یک رشته 15 اثر این 

هنرمند اسپانیایی است 
که در فاصله 1954 تا 
1955 خلق شده است.

بهای 179 هزار و 365 
هزار دالری این نقاشی 
شامل حق کمیسیون 
12 درصدی کریستی 

هم می شود.
انتظار مــی رود که در 
کریستی  حراجی  این 
رکوردهای دیگری هم 

ثبت شود.
مجسمه آلبرتو جاکومتی به نام 
مرد اشــاره گر می تواند رکورد 
گران ترین مجسمه فروش رفته 

در یک حراجی را ثبت کند.
•
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دفعه بعد در  مترو نشسته اید، این 

نوشتار را - ایستگاه  به  ایستگاه!- 

در ذهن مرور کنید!

Maria Cottone
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 كارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به كانادا

• فدرال، كبک، استانی

شامــل:
• تخصصی

• كارآفرینی
• سرمایه گذاری

• كفالت همسر یا والدین
• تجربه كبک یا كانادائی

------------
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 كامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 021 (

187۴ - ۹71 ) 021 ( داخلی 37۴7
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   2۴

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

_________________
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

کبــک....
______

علی اشرف 
_______شــادپور

استان کبک، تاریخ معاصر نگاهی گذرا به 

����������������������������������������������������
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 Berri- UQAM
نام اولیه این ایستگاه مترو
 Berri-de Montigny 

بـــــود، که در سال 1987 به 
Berri-UQAM تغییر یافت. 

با اطمینــان نمی توان گفت که 
ریشــه اصلی نام Berri، که در 
سال 1818 به یک خیابان نسبت 

داده شده، چیست. 
 E.Z. Massicotte مورخی به نام
مدعی اســت که زمین های این 
ناحیه کــه در ســال 1669 به 
Migeon de Branssat متعلــق 
 La Gauchetière et بــوده، 

 Berri
نامیده می شده است. 

الزم بــه یادآوری اســت که یکی 
از اســتان های کشور فرانسه هم 

Berri نامیده می شود. 
دانشگاه کبک در مونترال

L’université du quebec à 
montréal
 UQAM بر مبنای قانونی به نام
La lois sur L’université du 

Québec, 

که در 18 دسامبر 1968 تصویب 
شده، توسط دولت کبک تاسیس 

شده است.   
اولین  کــه   ،UQAM دانشــگاه
دانشجویان خود را در پائیز 1969 
پذیرفته، با رشــد ســریع خود، 
نخســتین فاز مجتمع خود را در 
سال 1979، در کنار ایستگاه مترو، 

رسما افتتاح کرده است. 
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Saint- Laurent
 Saint-Laurant خیابانی که امروزه
نامیده می شود یک ریشه محکم 

قدیمی دارد. 
از اوایل قرن هیجدهم، این خیابان 
تا شــمال جزیره مونترال امتداد 
داشــته و در بخش جنوبی بولوار 

محوری به حساب می آید. 
این راه اصلی به خیابان های 

Sault- au- Récollet, La 
Côte Saint-Michel, La Côte 
Sainte-Catherine

 La Côte saint-Laurent و 
وصل اســت و به همین دلیل با 
 Chemin de Saint-Laurent نام

شناخته می شود. 
در روی یک نقشــه سال 1825 ، 
بخشی از این خیابان که در جنوب 
 Saint-Antoine فعلــی  خیابان 
 Saint- واقع اســت با نام خیابان
Lambert مشخص شده، در حالی 
که بخش شمالی تر آن دارای دو 
نام است Rue Saint-Laurent  و 

 .Main Street یا
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 Mc Gill
خیابان McGill College ،که جزء 
مالکیت دانشگاه McGill بود، در 
16 فوریه 1856 به شهر مونترال 
واگذار گردیــد و از همان زمان با 

همین نام شناخته می شود. 
این خیابان، که بر محور در ورودی 
دانشگاه McGill امتداد دارد و نام 

خود را هم از همین موسسه گرفته 
است، در ســال 1821 رسما بنا 

گردیده است. 
James McGill (1744-1813)

دارای ریشه اســکاتلندی و جزء 
کســانی اســت که برای تجارت 

پوست به کانادا آمده است. 
نماینـــــــده کانادای سفلی  او 
Bas-Canada یــا کانادای فعلی 
یک کلنی انگلیســی بود، که در 
سال های 1791 تا 1841، شامل 
زمین های جنوب و شرق کبک و 
بود  مجموعه Labrador می شد، 
و در سال 1798 مالکیت منطقه 
ای بنام Burnside را بدست آورده 

است. 
وی این زمین و همچنین مقداری 
پول را به موسسه سلطنتی توسعه 
و آمــوزش وقف نمــود و همین 
موسسه دانشگاهی بنام او بنا نهاد. 
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 Peel
خیابــان Peel از ســال 1845 به 
همین نام نامیده شده است. اما آن 
بخش از این خیابان که در جنوب 
قرار دارد   René Lévesqueبولوار
 Rue Windsor 1968 تــا ســال

نامیده می شد. 
همچنین قبل از سال 1959، نام 
آن بخش از همین خیابان که در 
جنوب خیابان Notre-dame واقع 

است خیابان Collorne بود. 
Sir Robert Pee:  1788-1850 

یک سیاستمدار انگلیسی است که 
در سال 1809 به عضویت مجلس 
عوام درآمده است. او پیش از آنکه 
به مقام نخســت وزیری انتخاب 
شود، وزیر امور داخله و همچنین 

وزیر امور ایرلند بوده است. 
تحت مدیریت او بــود که حزب 
TORY به »حزب کنســرواتور« 

تغییر نام یافت. 
)شاید به همین مناسبت باشد که 
TORY اعضای حزب کنسرواتور را

ها هم می گویند(. 
گفتنی است که وی یک سازمان 
پلیس برای لنــدن ایجاد کرد که 
پلیس ها نام شخصی او را برخود 

نهادند. 
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 Guy-Concordia
 Étienne-Guy ،1915 در ســال
زمینی را، که بــرای احداث یک 
خیابان الزم بود، به شهر مونترال 

اهدا کرد. 
دو سال بعد همین خیابان رسما 

Rue Guy نامیده شد. 
Etienne-Guy 1774-1820 

دارای حرفه مســاحی )شــخص 
متخصصــی که قانونا حــق دارد 
امــالک و زمین ها را اندازه گیری 
کرده و مرزها را مشــخص و اعالم 
نماید( بود کــه از 1798 تا پایان 

عمر خود آن را حفظ کرد. 
افزون بر حرفه مســاحی، او دارای 
 Lieutenant- نظامــی درجــات 
همچنیــن  و   Colonel, major
نماینده بخشــی از سازمان اداری 
مونترال در مجمع قانونگزاری بود. 

 Station این ایستگاه مترو که قبال
Guy نامیده می شــد، در ســال 
Guy- Concordia ،1987 نامیده 

شد. 
دانشــگاه کنکوردیا، کــه از این 
ایســتگاه مترو بهره مــی برد، در 
 College مــاه اوت 1974 از ادغام
 Sir George و دانشــگاه Loyola

William بوجود آمد. 
نام کنکوردیا به عنوان یک شــعار 
هم در شهر مونترال انتخاب شده 

است: 
Concordia Salus!

یعنی درود بر کنکوردیا. 

�������������

 Atwater
Edwin Atwater: 

(1808-1874)
اصال از اهالــی Vermont بود که 
در سال 1830 به کانادا مهاجرت 
کرده اســت. او در تاسیس بانک 
Epargne شهر مونترال و همچنین 
در ایجاد کمپانی تلگراف مونترال 

مشارکت داشته است. 
وی در ســال های 1851-1850 
به عضویت انجمن شــهر انتخاب 
شد. »اتواتر« در سال های 1852-
Saint- 1857 شــهردار ناحیــه
Antoine  و در سال های 1851-

1857 رئیس کمیسیون آبراهه و 
از سال 1861 رئیس اتاق بازرگانی 

مونترال بود. 
در ســال 1871، شورای شهر نام 
 Saint- محلــه  در  را   Atwater
Antoine به این خیابان داده است. 
ادامه دارد
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جمهوری اسالمی... 
 شیوا گنجی

اینجا ایران است. 
ما ســاکنان خیابانی 
به نام »تخت طاووس« 
هستیم و در آن برای 
فروختن تن خود چانه 
می زنیم؛ نرخ انسان ها 
در اینجــا 20 تا 50 

هزار تومان است!

نزدیک  حوالــی  این 
غروب جای ســوزن 
انداختن نیست. بعضی 

از ماشــین ها برای اینکه زود تر به 
معامله برسند و لقمه های چرب را 
سوا کنند، ساعت ها در مسیرهای 
»فتحــی  فاطمــی«،  »میــدان 
شقاقی«، »استاد مطهری« )تخت 
طاووس(، »سهروردی« و »خیابان 
شریعتی« باال تر از »سید خندان« 
ول می چرخند. بیش تر خودروهای 
در کمیــن، تک سرنشــین و یا 

حداکثر دو نفره هستند.
جز خیابان تخت طاووس، محله ها 
و مکان های قابــل توجه دیگری 
نیز در تهران هستند که در آن ها 
انسان ها معامله می شوند. این داد 
و ستد را نیز می توان در بسیاری از 
شهرهای بزرگ و کوچک ایران به 

روشنی دید.
به گزارش رسمی پلیس ایران؛ »هر 
کارگر جنسی ]در تهران[، تنها 5 
دقیقه وقت خود را سرگردان است 
و پس از آن مشتری مورد نظر خود 

را یافته و به سرکار می رود…«
چه راحت شــده نرخ روز خوردن 
به قیمت انسانیت. از جان ارزان تر، 
جسمی اســت که زیر نور آفتاب، 
سرش چانه می زنند، نرخ تعیین 
می کنند و "مالخر" انتخابش را که 
همان "مال" است، سوار ماشینش 
می کند و پس از تمام شدن "کار" 
که همان فعــل "معامله ی تن" 
است، مال را "با" یا "بی" پرداخت 
پول، گوشــه ای پیــاده می کند و 
شــادمان، از "مــال" مغموم دور 

می شود.
این روایت زن هایی اســت که در 
تخت طاووس، برای اجاره ساعتی 
بدنشان و فروش سکس، متحمل 
دردها و رنج های روانی، جسمی و 

اجتماعی می شوند. 
از آنها به عنوان آســیب پذیرترین 
قشــر جامعه ی در حال فروپاشی 
ایران یاد می کنند. نه دولت آنها را 
به رسمیت می شناسد و نه سازمان 
و نهادی به آنها مشاوره بهداشتی و 

روانی و اجتماعی می دهد. 
تن فروشان تخت طاووس اگر بابت 
دریافت  هزینه ای  فروش سکس، 
نکنند و یا در طــول این معامله 
متضرر شــوند و مورد خشــونت 
جنسی و تجاوز گروهی قرار گیرند؛ 
هیچ نهاد و ســازمانی در بدنه ی 
سیســتم قضایی و کیفری وجود 
ندارد تا از حقوق از دست رفته آنان 

حمایت کند.
اینجــا مونولوگ هایی  شــما در 
می خوانید که چند تــن از زنان 
خیابان تخــت طــاووس درباره 
سرنشینان ماشین های "مدل باال" 

)مشتریان سکس( گفته اند:

ســارا

حدود 6 ســال پیش از دســت 
کتک های نامادری اش فرار کرد. به 
خاطر اعتیاد مدیر کارگاه تولیدی 
لباس )کــه در آن کار می کرد(، از 

کار اخراج شد.
ســارا می گوید پــس از اخراج و 
بیکاری، مجبور به تن فروشی شد. 
او می گوید: »مشتریان من از 17 
تا 70 ساله هستند؛ پسران مجرد 
را راحت می توانم راضی به استفاده 
از کاندوم کنــم اما مردان متاهل 
را نه، به جای آن پول بیشــتری 
برای اســتفاده نکردن از کاندوم 

می دهند.«

ر ها )33 ساله(

10 سال است که از همسرش جدا 
شده و مبتال به HIV است. 

می گوید: »برای سیر کردن شکم 
تن فروشی  ســاله اش  پســر 15 
می کند… نمی دانم از کدام یک از 
مشــتریان مبتال شدم، برایم مهم 
نیست. فقط دوست دارم آینده ی 
پسرم را بســازم، چون من رفتنی 
هســتم و چیزی از عمــرم باقی 

نمانده.«

سنبل )18 ساله(

ســنبل می گوید: »حدود 4 سال 
پیش پــدرم فوت کــرد. وپس از 
ازدواج مجدد مادرم نتوانســتم با 
ناپدریم کنــار بیایم و از خانه فرار 

کردم.«
در حالی که بوی سیگارش تمام فضا 
را پر کرده، ادامه می دهد: »هر روز 
به تعداد زنانی که برای تن فروشی 
در این خیابان می ایســتند اضافه 
می شود. خیلی از مردان چندین بار 
کل خیابان را باال و پایین می روند 
تا بتوانند شــخص مورد نظرشان 
را پیدا کنند. گاهی اوقات ســوار 
ماشین یک نفر می شوی، اما وقتی 
وارد خانه آن می شــوی می بینی 
چند نفر دیگر هم آنجا هستند و 
این برای من مثل فاجعه اســت، 
چون پــس از ورود به این خانه ها 
راهی بــرای فرار باقی نیســت و 
مجبوری به خواسته چندین نفر در   

همان لحظه تن بدهی.«
و امــا راحله؛ با زنان خیابانی دیگر 
که حرف هایشان را شنیدیم تفاوت 
دارد. 6 ســال پیش شروع به تن 
فروشی کرده و از این اتفاق رضایت 

دارد. او با تاکید بر این موضوع که 
کارش همانند یک شــغل است، 
می گوید: »درآمــد خیلی خوبی 
دارم. عــالوه بر آن 
عالقه بــه این کار 
مردان  دارم.  هــم 
زیــادی  متاهــل 
بــه مــن مراجعه 
می کننــد و مــن 
تقاضا هایشان  همه 
می دهم،  جواب  را 
حتــی پیشــنهاد 
روابط سه نفره با یک زن و شوهر 
را هم با تمایل قبول می کنم؛ چرا 

که پول خوبی به دست می آورم.«
»بســیاری  می دهد:  ادامه  راحله 
از مشــتریان مجــردم حتی پس 
از ازدواجشــان به مــن مراجعه 
می کننــد.« او به ایــن کارش به 

عنوان یک شغل نگاه می کند.

زنان خیابانی و مردان 
 به روایت نسل سوخته

در پایگاه خبری تحلیلی »نســل 
ســوخته« گزارشــی بــا عنوان 
»گزارشــی تکان دهنــده از تن 
فروشــی زنان در تهران!« عوامل 
روی آوردن زنان به "فحشا" را فقر، 
اعتیــاد، ازدواج اجباری، بیکاری، 
زیاده خواهی و تنوع طلبی مردان، 
وجود فضای یاس و ناامیدی بین 
جوانان و عدم وجود امکانات برای 
ازدواج و تشــکیل خانواده، ازدواج 
مجدد مردان و طالق برشمرده و 

در ادامه نوشته: 
آسیب های  کارشــناس  »معینی 
اجتماعــی، در همایش بررســی 
آســیب های اجتماعی، گفته که 
طبق آمار، در مدت 7 سال، متوسط 
سن فحشا از 28 سال، به زیر 20 
سال رسیده و در حال حاضر کف 
این سن تا 13 سالگی پایین آمده؛ 
یعنی در میــان نوجوانان به طور 

روزافزونی گسترش یافته است.«
این گــزارش در ادامه به نکته ای 

دردناک اشاره کرده و نوشته: 
»پای زنان متاهل نیز به تن فروشی 
باز شده اســت. براساس آمارهای 
مراکز بازپروری سازمان بهزیستی، 
10 تــا 12 درصد زنــان خیابانی 
متاهل هســتند و اغلب آنان در 
ســنین ابتدای جوانی 20 تا 29 

سال قرار دارند.
در ادامــه این گــزارش آمده: »به 
گفتــه دکتر ابهــری عضو مرکز 
شــهید  دانشــگاه  پژوهش های 
بهشتی، حدود 67درصد از مردان 
متقاضی مجرد و مابقی آن ها متاهل 
هستند که به دلیل زیاده  خواهی و 
تنوع  طلبی، به زنان روســپی روی 

آورده اند.«

آنها آسیب پذیرترین قشر جامعه ی 
ایران اند؛ نه دولت آنها را به 

رمسیت می شناسد و نه سازمان و 
نهادی به آنها مشاوره بهداشتی و 

روانی و اجتماعی می دهد. 

»پای زنان 
متاهل 
نیز به 

تن فروشی 
باز شده 
است. 

چرا کسی تن به فروش تن 
می دهد؟

»سعید صالحی نیا« روان شناس و 
فعال سیاسی در آمریکا تاریخ تن 
فروشــی زنان را چند هزار ســاله 
می داند و می گوید: »تن فروشــی 
باید در یک دید تاریخی بررســی 
شــود و ]اینکــه[ ظاهــرا تاریخ 
تن فروشــی به چندین هزار سال 

پیش بازمی گردد.«
سعید صالحی نیا رابطه نظام نابرابر 
و فقــر را با تن فروشــی این گونه 
تحلیل می کند: »تن فروشی از یک 
سو نماینده و نماد اسارت زن است 
)و تا اندازه ای مردان( و از ســوی 
دیگر در کانتکســت ]متن[ نظام 
نابرابر قرار دارد. تن فروشی در نظام 
سرمایه داری به یک صنعت جهانی 
تبدیل شــده و در کانتکست فقر 
و بی آیندگی و به حاشیه کشیده 
شدن اکثریت و زن ها می باشد. و از 
آنجایی که تنها زنان یا مردان فقیر 
تن فروشی نمی کنند؛ لذا تن فروشی 
محل تالقــی یک فرهنگ معّین، 
یک روان شناسی فردی معین است 

با نظام نابرابر و فقر.«
»مریم حنیفــی« روزنامه نگار نیز 
دلیل تن فروشــِی اکثریت زنان را 
فقر، عدم دسترسی آنان به مشاغل 
آبرومند و یا همان جنس دوم بودن 

در اجتماع می داند. 
او می گوید: »عالوه بر فقر، نهادهای 
دولت نیــز در این موضوع دخیل 
هســتند؛ مثال الیحــه ی اولویت 
اســتخدام در مشــاغل دولتی به 
ترتیب مردان متاهل صاحب فرزند، 
مردان متاهل بدون فرزند و در آخر 
زنان متاهل سرپرســت خانوار و 

محدودیت بر حضور زنان در سایر 
مشاغل مانند کار در کافی شاپ ها 
و رســتوران های سنتی. تمام این 
موارد زنان را به حاشــیه اجتماع 
برده و در   نهایت موجب می شــود 
بخشــی از جامعه زنان به چنین 

مشاغلی )تن فروشی( تن بدهند.«
 »مادح نظری«، روزنامه نگار و فعال 
حقوق بشر در همین رابطه با گفتن 
این نکته که تمام نهادهای موجود 
مانند دولت و ساختارهای قانونی، 
خانــواده به عنوان نهادی جزئی و 
حتی جامعه به عنــوان یک نهاد 
کلی در به وجود آمدن این پدیده 
اجتماعی مســوول هستند گفت: 
»در واقع دولت، خانواده و جامعه، 
مسوولیت کم کاری و سهم خود را 
قبول نمی کنند و یا قادر نیستند 
تاثیر مثبتی در حــل این پدیده 

اجتماعی داشته باشد.«
مــادح می گوید: »اگــر منصفانه 
قضــاوت کنیم، نهــاد حاکمیت 
و وضعیــت سیاســی موجــود، 
بزرگ ترین عامل ظهور و بروز این 
پدیده ی اجتماعی است. سیستم 
اقتصادی، سیســتم آمــوزش و 
پرورش، سیستم سالمت و حتی 
اختیــار حاکمیت  در  رســانه ها 
هستند و با توجه به عملکرد بسیار 
ضعیف و تبعیض آمیز و غیر علمی، 
وضعیتی به مراتب آشــفته برای 
پدید آمدن این آسیب اجتماعی 

فراهم کرده اند.«
این روزنامه نگار در خصوص نقش 
جامعــه و خانواده در بــه وجود 
آمدن تن فروشــی می گوید: »در 
برخــورد با جامعه، بحث بســیار 
مهم فرهنگ مطرح است. تا زمانی 

کــه زیرســاخت های فرهنگی و 
همچنین اراده تغییر این وضعیت 
به وجود نیاید، نمی توانیم جامعه 
را از فهرست مسووالن این پدیده 
حذف کنیم. خانواده هم جزء بسیار 
مهمی از بدنه جامعه است. هرچند 
در ایران خانواده به معنای کالسیک 
آن در حال فروپاشــی است و ما 
االن شــاهد روابط خارج از ازدواج 
یا   همان ازدواج سفید هستیم. در 
  نهایت می تــوان گفت تا زمانی که 
در جامعــه  بنیان های اجتماعی و 
قراردادهای میــان اعضای آن به 
طور مداوم در حال شکسته شدن 
است، امیدی به تغییر و بهبود این 

وضعیت نیست.«
به گفته نظری برای حل یا حداقل 
کاهش این پدیده از یک سو »باید 
وضعیت اقتصادی و آموزشــی و 
اطالع رســانی تغییر کنــد که در 
  نهایــت می توانیم شــاهد تغییر 
وضعیت سیاسی در ایران باشیم.« 
و از ســوی دیگر »باید به تقویت 
)سمن ها(،  مردم نهاد  سازمان های 

تشکل های یاری رسان« پرداخت.
•

چانه زنی بر سر نرخ تن 
   در ختت طاووس...

استخدام
<< راننـده >>

اگر گواهینامه معمولی 
 classe5 دارید

و به دنبال شغلی با درآمد 
۴000 دالر در ماه هستید، 

)ماشین 200٥ به باال(
با ما تماس بگیرید: 

514-690-4588
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گفتگـــو... 

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!

کنسرت »ارمغان عرفانی هجرت«:  همه مخاطب 
ما هستند؛ چه ایرانی و چه غیر ایرانی!

بخش هایی از گفتگوی  
سعید بهی با سیامک 

نصر، در حاشیه اجرای 
کنسرت، پنجم و ششم 

ماه ژوئن در سالن 
»پی یر پالدو« مونترال

)برگرفته از تارنمای »پیام پارس«(
------------

ایــن روزها در بســیاری از مراکز 
فرهنگی و هنری کبک، به آگهی 
کنســرتی با نام »ارمغان عرفانی 
هجــرت« برمی خوریــم که قرار 
است گروه »هم آوایان و همنوازان 
نصر« به سرپرستی استاد سیامک 
نصر در بزرگداشــت هشــتصد و 
هشتمین ســالروز زندگی موالنا 
جــالل الدین محّمــد بلخی -یا 
به قول فرنگی هــا: »رومی«- در 
روزهای پنجم و ششــم ماه ژوئن 
در تاالر مرکز »پی یر پالدو« شهر 

مونترال اجرا نماید. 
این کنسرت گویا بسیار مورد توجه 
محافل فرهنگی کبک قرار گرفته، 
که شاید بخاطر نوآوری بی پروایانه 
سیامک نصر در آفرینش و تنظیم 
این قطعه های تصنیفی و آوازی 
که به گوش شنونده فرنگی بسیار 
خــوش می نشــیند و گنجاندن 
ترجمه تازه ای از گزیده شعرهای 
موالنا به زبان فرانسه به قلم دکتر 
ژوبین اصالح پذیر در دل قطعه ها 

باشد.
ولی شاید نخستین پرسشی که در 
تهیه این گزارش به ذهن پرسشگر 
می رسد این است که چرا سیامک 
نصــر چنین عنوانــی -»ارمغان 
عرفانــی هجــرت«- را برای 
کنسرت موســیقی خود برگزیده 
و آن را به بزرگداشــت هشتصد و 
هشتمین سال زندگی موالنا جالل 

الدین پیوند زده است.  
آیا به راســتی می شود در فرآیند 
هجرت، تجربــه ای عرفانی دید و 
سپس برآمد این آزموده را همچون 
ارمغانی در کالبد یک اثر موسیقی 
که به شــعرهای عرفانی و پرشور 
موالنا و ترجمه ای درخور آراسته 
گشته به جامعه میزبان هدیه کرد!؟ 
چرا که از قضا موالنا نیز مهاجری 
اســت که دست سرنوشــت او را 
به هجرتــی از بلخ تا به قونیه 
وامی دارد تا برآمد این ســفر دراز 
پرفراز و نشــیب و آزمــوده های 
عرفانی آن، به آفرینش شاهکارهایی 
در دیار میزبان بیانجامد و همچون 
ارمغانی کم نظیــر در کالبد زبان 
پارســی به همه جهانیان عرضه 

شود. 
بــه راســتی ایــن نــازک بینی 
هنرمندانه سیامک نصر را دست 
مریزادی باید! شاید آنچه کنسرت 
»ارمغان عرفانی هجرت« را در نوع 
خود بی مانند می سازد، کوشش به 
غایت موفق یک هنرمند مهاجر در 
بیان آزموده های شخصی-عرفانی 
یک هجرت به زبان موســیقی با 
بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت 
بسیار فراوان موسیقی ایرانی است. 

***

استاد نصر، درود بر شما!

سعید بهی: من پرسشهایم 
را با این پرســش بسیار 
ســاده درباره عنوانی که 
ایــن برنامه هنری  برای 
آغاز می کنم.  برگزیدید، 
به راســتی چرا »ارمغان 

عرفانی هجرت«؟
• ســیامک نصر:  افزون 
بر آنچه پیشتر گفته شد، 

اندیشه ها و تعالیم جهان شمول 
حضرت موالنا که در بیشــتر آثار 
او، به بهترین و ســاده ترین شکل 
و زبان ممکــن بیان و تعریف می 
شود، حاوی پیچیده ترین مسایل 
معرفتی، فلسفی و علمی است که 
با بهره گیــری از نمادها و آوردن 
مثال ها و نمونه های گوناگون در 
قالب و زبان شعر، با مخاطب ارتباط 
عمیقی برقرار می سازد و آنگاه او را 
به معرفتی ژرف رهنمون می شود. 
ارتباطی که از نزدیک به هشــت 
سده پیش تا به امروز پابرجاست؛ 
نه تنها ذرّه ای از اعتبار آن ارزش ها 
و آموزه ها در درازنای زمان کاسته 
نشده، بلکه روز به روز بر ارزش آن 
افزوده شده که هم اینک راهگشای 
دغدغه ها و پرســش های بغرنج 
انســاِن زمان حال و حّتا به گمان 
من، آینده نیز هست؛ آن هم ورای 

هر گونه مرز و نژاد و زبان. 
و نکتۀ بســیار حایز اهمیت آنکه 
تجّلی همۀ آن آموزه ها، ســخن 
آوری ها، تکامل در وادی اندیشه، 
فتح همۀ آن قلــه های معرفتی، 
علمی و فلســفی جهان شــمول 
وی در سرزمینی غیر از سرزمین 
مادری صورت مــی پذیرد و یا به 
عبارتی دیگــر، »ارمغان عرفانی و 
هستی شــناختی« او درست در 
همین دوران هجرت اوســت که 
به تحقــق می پیوندد، به ثمر می 
نشیند و به همگان عرضه می شود. 
به باور من، این مهمترین نکته ای 
اســت که باید مورد توجه جامعه 
مهاجر قرار گیرد که پیشــرفت، 
تکامل و خدمت به فرهنگ، موکول 
به زیســتن در ســرزمین مادری 
نیســت و حضرت موالنا و تمامی 
خدمات او به فرهنگ ایران و همه 
بشریت را می توان به عنوان نماد 

این مهم تلقی نمود. 

سعید بهی: براستی مخاطب اصلی 
شــما در این کنسرت چه کسانی 
هستند؟ ایرانی ها و ایرانی زبان ها 

یا جامعه میزبان؟ 
• سیامک نصر: بهتر است بگوییم 
مخاطب ما در این کنسرت، همه 
همشهریان مونترالی ما، چه ایرانی 

و چه غیر ایرانی، هستند. ما از 
یک سو، به جای ارتباط ِصرف 
با شنونده فارسی زبان، با ارایه 
ترجمه خوبی از شعرها، مخاطب 
فرانسوی زبان را نیز به شنیدن و 
دریافت بهتر این »ارمغان عرفانی« 

دعوت می نماییم. 
از ســوی دیگر نیز شنونده ایرانی 
در این کنسرت با برنامه ای مواجه 
خواهد گردید که براستی در هیچ 
کنسرت شاهد آن نبوده. بطور مثال  
طراحی پر هزینه سن اجرا و ایجاد 
فضای بســیار دلنشین در هنگام 
اجرای کنسرت و یا ریتمیک بودن 
و اســتفاده از ریتمهای مختلف 
در قالب 5 تصنیــف و اجرای آواز 
پرتکنیــک 2 نفره بطــوری که 
شنونده آنچنان به این قطعه های 
تصنیفی و آوازی پیوند می خورد 
که گذر زمان برایش محســوس 

نخواهد بود.
گفتنی اســت که این برای اولین 
بار است که کنسرتی با این معیار 
و اندازه و با ایــن کیفیت، با ارایه 
همه شــعرها به دو زبان فارسی و 
فرانسه آنهم برای دو شب متوالی 
-با وجود همه دشواری هایی پیش 
رو تنها برای رفاه بیشتر هم میهنان 
و همشــهریان مونترالی- به اجرا 

گذاشته می شود. 
ترجمه اشعار نیز محصول کوشش 
های فراواِن دوست ارجمند، آقای 
دکتر ژوبین اصالح پذیر بوده است 
که هم انــس و ارادتی دیرین به 
حضرت موالنــا دارد و هم قلمی 

استوار و شیوا به زبان فرانسه. 
مطلب بسیار مهم دیگر اینکه در 
نوع ساختار موسیقی نیز کوشش 
بسیار شــده تا این همنشینِی دو 

فرهنگ بخوبی لحاظ بشود. 
در این اجراها از نوازنده گان ایرانی 
و غیرایرانی بسیار حاذق و حرفه ای 

ساکن مونترال استفاده می شود. 
این گروه حداقل 8ماه اســت که 
در تمرین بسر می برد و به دلیل 
مشــکل بودن قطعات و وظیفه 
بــزرگ فرهنگی "اجــرای  این 
مهم فقــط با همد لــی و همت 
این دوســتان و در میان بودن نام 
حضرت موالنا " میّسر گشته است.

ســعید بهی: آیا همه قطعه های 
تصنیفی و آوازی برای کنســرت 

عرفانــی  »ارمغــان 
از  پــس  هجــرت«، 
هجــرت از ایــران به 
کانادا، ساخته و تنظیم 

شده اند؟
نصــر:  ســیامک   •
آهنگسازی و تنظیم و 
ارکستراسیون برخی از 
قطعه های این پروژه، 
حّتا به سال های دور 
برمی گردد؛ ولی انگار 
بار  به  زمــاِن  اکنون، 
نشستن آنها فرا رسیده 

است. 
برای مــن که تمامی 

مراحل تحصیل، شناخت و درک از 
موسیقی و هنر، در گذر از چشمه 
سارها، دشت ها، کوههای میهنم و 
یا به عبارتی در زیر آفتاب گرم آن 
دیار پخته گردیده، پس از هجرت، 
اکنون در بستر فرهنگی دیگری 
قرار دارم که شاید دلیل اصلی به 
تعویق انداختن اجرای این برنامه 

هنری به آن برمی گردد. 

ســعید بهی:  به نظر در ساخت و 
تنظیم قطعــه های تصنیفی این 
کنسرت از ریتمها بسیار متنوعی 
اســتفاده کرده اید.  حّتــا از ریتم 
ترکیبــی 14 تایی که ســاخت، 
تنظیم و اجرای آن بســیار دشوار 
اســت و به نظــر تنها زنــده یاد 
استاد پرویز مشکاتیان در تصنیف 
»شیدایی« در ســالهای اخیر به 
ســراغ آن رفتند.  در این باره لطفا 

توضیح بفرمایید. 
• سیامک نصر: درست می گویید. 
ما در این کنســرت شاهد هشت 
ریتم مختلف خواهیم بود و حّتا در 
قطعه ای به نام »بازگشتی دوباره«، 
از ترکیب 14 تایی استفاده گردیده 
که در آهنگسازی، ارکستراسیون، 
تنظیم و اجرا، بســیار پر زحمت 
است و پیش از این، فقط اَبـرمرد 

ارکستراسیون  آهنگسازی  عرصه 
و خالــق آثار جاویــدان، زنده یاد 
استاد پرویز مشکاتیان، با این ریتم، 
قطعه »شــیدایی« )در همه دیر 
مغان نیست چو من شیدایی...( را 
تصنیف کرده اند که با اجرای بسیار 
زیبای استاد محمد رضا شجریان، 
به شــاهکاری کم نظیر و جاودانه 

بدل گردیده است.

 سعید بهی: اجرای تمرینی تصنیف 
»قافله ساالر« را هم اینک بیشتر 
خوانندگان این گزارش-گفتگو بر 
روی یوتیوب دیده اند. این تصنیف 
پیش درآمد مبســوطی دارد. یک 
تصنیف هشت دقیقه ای که در آن، 
کاِر خواننده و هم آوایان از دقیقه 
های پنج به بعد تازه آغاز می شود. 
آیــا پیش درآمــد، کمی طوالنی 

نیست؟
• ســیامک نصر: نکته ای که در 
فرهنــگ ما همواره بســیار حایز 
اهمیــت بوده و اغلب نیز از نظرها 
دور مــی ماند، توانایــی و قابلیت 

بســیار باالی زبان فارسی 
و ســخنوران برجسته آن 
در طول تاریخ بوده است. 
سخن آوری در زبان فارسی 
آنهم به دست بزرگانی چون 
نظامی،  فردوســی، عطار، 
موالنا، سعدی و حافظ به 
جایگاهی رسیده که دیگر 
هیچ چیز را یارای رویارویی 
با آن نیست. این امر از یک 
سو، ُحسن بزرگی است و 

مایه مباهات. 
ولی از سوی دیگر این قابلیت 
باالی زبان فارسی انگار فضا را 
ناخواسته بر جلوه های دیگر 
فرهنگ، همچون موســیقی، 
تنگ کرده اســت. به همین 
دلیل اســت که بــه باور من 
باید به موســیقی بدون کالم 
امکان رشــد بیشتری بدهیم 
تا موســیقی ایرانی نیز بتواند 
همچون زبان فارســی به تکامل 

طبیعی خود برسد.
و در واقع درست در همین راستا 
اســت که در شش  قطعۀ با کالم 
و یــا تصنیف در این کنســرت، 

پیش  درآمدها طوالنی هستند. 
یعنی ســعی شــده تــا در ابتدا 
موسیقی کار خود را به طور تمام 
و کمال انجام بدهد و ارتباط کامل 
و بی واســطه خود را با شــنونده 
برقرار نماید. پس از آن اســت که 
کالم جلوه گر می شود و زمانی هم 
که آن کالم، کالم آسمانی موالنا 
و حافظ باشد، دیگر سخنی باقی 
نمی مانــد و ارمغان عرفانی به بار 

می نشیند.  •
سعید بهی: با سپاس از شما.

سیامک نصر: بسیار سپاسگزارم.
-----------

مشروح این گفتگو را در سایت پیام 
پارس بخوانید: 

www.payampars.net

کیتر ینگ      شـیراز 
از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!

خوشمزه ترین اغذیه ایرانی و كانادایی
•  با هر بودجه  •  برای هر مناسبت 

یک بار امتحان كنید مشتری خواهیدشد. 

Tel.: 514-963-5179
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 متخصص طب سوزنی از كانادا
 عضو سازمان نظام طب سوزنی كبک
 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 1۲/30 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

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( 
)

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
ترم تابستانی:  ۲015 

)۶ جوالی  تا  ۲3 آگوست(
Tel.:  : 514-737-3642

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7 محل ثبت نام

ظرفیت محدود

0000  گـــــزارش  0000
جشن اول ماه مه کمیته یادمان و اتحاد چپ 

سوسیالیستی در محل کتابخانه نیما 
در روز جمعــه اول ماه مه مراســم 
گرامیداشتی توسط کمیته یادمان و 
اتحاد چپ سوسیالیستی درکتابخانه 

نیما برگزار شد. 
برنامــه بــا ســرود جهان گســتر 
انترناسیونال اغاز و با سخنرانی صالح 
مازوجــی عضو کمیته مرکزی حزب 
کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی 
سازمان کردستان این حزب )کومله( 
ادامه یافت. صالح مازوجی با تشریح 
بحران ســاختاری ســرمایه داری به 
موقعیت طبقــه کارگر و بویژه طبقه 
کارگر ایران در دوران کنونی پرداخت. 
ایشان با وجود کمبود وقت و در مدتی 
محدود شــاخص های اصلی بحث را 
ارائه داد که مورد اســتقبال حاضرین 

قرارگرفت. 
سخنرانی ایشــان به صورت زنده و از 

طریق اسکایپ انجام شد. 
ســپس پیام برگزارکنندگان برنامه 

خوانده شد. 
دربخش هایی از این پیام چنین آمده 
است : "نیک میدانید که امروز نمادی 
از رزم مشترک اســت. کارگِر درپی 
حیــاِت ایرانی با کارگر یونانی و دیگر 
کشورها هم چنان یک رزم مشترک 
دارد. تــالش برای گسســت از نظم 
فعلی و فرارویی به یک نظم انسانی. 
عدالتی درخور نام وکرامت انســان. 
ما و شــما به تجربه دریافته ایم که 
دفاع از ارزش های انســانی در مقابله 
با بربریت سرمایه چیزی نیست جز 
آگاهی، مبــارزه و علی القاعده تالش 

برای تغییر."
دراین پیام ضمن اشــاره به توفانهای 

احتمالی توده ای چه درایران وچه در 
مقیاس بیــن المللی، در فرازی دیگر 

چنین آمده است: 
"اگر سرنگونی انقالبی رژیم سرمایه 
داری جمهــوری اســالمی ابتدایی 
ترین شرط رســیدن به ازادی است، 
دفاع قاطعانه از وسیع ترین آزادیهای 
سیاسی نیز شرط اساســی گذار به 
سوسیالیسمی است که نظمی انسانی 
است و تفاوت ها را روشن می سازد. 
تفاوت با خوانش ها و تجربیات قبلی 
از سوسیالیسم که به نامش خون ها 

ریخته و قلم ها شکسته اند ."
درادامــه ویدئو کلیپی ارائه شــد به 
مناســبت اول ماه مه با پیام محمود 

صالحی فعال کارگری درایران.
دراین ویدیو کلیپ جشــن اول ماه 
مه در زندان رجایی شــهر کرج نیز 
جا گرفته بود که دران شاهرخ زمانی 
کارگر زندانی و دیگر کارگران زندانی 
و زندانیان سیاسی - عقیدتی حضور 
داشتند. شوربختانه آقای صالحی پس 
از ضبط پیام و دو روز قبل از اول ماه 
مه توســط ما موران اطالعاتی رژیم 
دســتگیر شدند. مراســم اول ماه در 
زندان رجایی شــهر کرج در روزهای 
منتهی به اول ماه مه به شکلی وسیع 

در دنیایی مجازی پخش شده بود.
دربخــش دیگری از برنامــه مهرداد 
امیری فعال سیاســی- اجتماعی و از 
فعالین کمیتــه یادمان نگاه کوتاهی 
داشــت به اتفاقات روز اول ماه مه در 

شهرها و کشورهای مختلف. 
پس از صرف شــام گروه موســیقی 
زنده ایرانی شــور و حال خاصی را در 

برنامه بوحود اورد که تا پاسی از شب 
با هنر نمایی این عزیزان ادامه یافت. 
از دوستان گروه موسیقی و همه شما 
عزیزانی که دراین جشــن شــرکت 

داشتید،  صمیمانه سپاگزاریم. 
از سخنران عزیز برنامه که با توجه به 
اختالف ساعت و بی توجه به خستگی 
ناشی از بی خوابی این گفتگو را انجام 

داد سپاس فراوان داریم. 
از دوهفته نامه پیوند و مجله هفته که 
در پخش آفیش و خبررسانی برنامه 

یاریمان دادند، سپاسگزاریم. 
هم چنین از دوستان و عزیزانی که به 
دلیل محدودیت محل برنامه، امکان 
حضور در سالن را نیافتند، صمیمانه 

پوزش می خواهیم.
درود می فرستیم به محمود صالحی، 
شاهرخ زمانی و تمامی کارگران زندانی 
و دیگر زندانیان سیاســی - عقیدتی 
که هم چنان در شــرایط اختناق و 
دیکتاتوری حاکم به مبارزه خود ادامه 

میدهند. رزمشان پرتوان.
و درخاتمه:

اول ماه مه اگــر چه یک روز نمادین 
است اما دفاع از جنبش کارگری و ارائه 
مباحث مربوطــه به یک روز خالصه 

نمی شود. 
پس به امید دیــدار مجدد در برنامه 

های پیشاروی.
با مهر و همبستگی
كمیته یادمان كشتار زندانیان 
سیاسی دهه شصت درایران
مونترال - كانادا

اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان 
- مونترال

فراخوان همکاری و همیاری
درگرامیداشت یاد به خون تپیدگان دهه 6۰

زندانیان  کشــتار  یادمان  کمیته 
سیاسی دهه 60 در ایران، مونترال- 
کانادا در نظر دارد، طبق سنت همه 
ساله، در ماه سپتامبر سال جاری 
مراسمی را به یاد یاران در افشای 
جنایات رژیم جمهوری اســالمی 

برگزار نماید.
نظر به اهمیت برگزاری هر چه بهتر 
و گســترده تر این مراسم از همه 

احزاب، سازمانها، نهادها، انجمن ها 
و نیز افرادی که مایل به همکاری 
هستند، دعوت میشود که جهت 
برنامه ریزی مشترک تا تاریخ 25 
ماه مــه، مراتب حضور خود را، در 
جلسه اى که متعاقبا اعالم خواهد 
شد، از طریق ایمیل و یا تلفن به ما 

اطالع دهند.

تلفن تماس: 514-216-8065
ایمیل ادرس:

koshtardahe60@gmail.com 

کمیته یادمان کشتار زندانیان 
سیاسی دهه شصت درایران
مونترال - کانادا
12 ماه مه 2015 

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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*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 
برای جامعه ایرانی! 

برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید: 

65%jusqu'a

$ 1899  

*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$

Panama 
Canape   |   Causeuse  |   Fauteil
3 mcx special 

Tiki Palliser
Leather 
Available colors, Choice of Colors 

Berry Electrique
inclinable
disponible en beiges

Milton 
inclinable
Leather  Available colors 

$5399

$3999

$3199 Belair $2219 $2099 $1619
Canape   |   Causeuse  |   Fauteil

$999 $979 $799
Canape   |   Causeuse  |   Fauteil
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کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

هر شنبه: از ساعت 4 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 

<< بخش۲
پایانی    داستان کتاب مقّدس

از ابتدا تعلق خاطر خداوند بسیار بیشتر و فراتر 

از صرفا به اسرائیل بود؛ او ابراهیم را برگزید تا 

از او جمیع  قبایل  جهان  برکت بیابند )پیدایش 

 .)3-1 :12

خداوند صرفا از این " بقیه" اندک فقط بخاطر 

خود آنها حفاظت نکرد؛ بلکه بیشتر از آن، او 

برنامه ریزی کرده بود تا از طریق این " بقیه" 

اندک، عدالت و برکت را برای تمامی مردم دنیا 

به ارمغان بیاورد. 

از طریق همین " بقیه" اسرائیل بود که خداوند 

تصمیم گرفت تا پسر خود عیسی مسیح را به 

دنیا بفرستد )متی 1: 17-1(. 

این بواســطه عیسی مســیح بود که خداوند 

تصمیم به برقرار ســاختن یک " عهد جدید" 

گرفت تا جایگزین عهد قدیم شود. این عهد 

جدیــد در تضاد یا تناقض با عهد قدیم نبود، 

بلکه چیزهایی جدیدی را اضافه کرد که عهد 

قدیم را کهنه ساخت )عبرانیان 8: 13(. 

این چیزی جدید، فرستادن روح القدس  برای 

احیای مردم بود تا بدین وسیله ایشان را قادر 

به زندگی بر اساس خواست خداوند کند. آمدن 

روح القدس  بواسطه مرگ و رستاخیز مسیح 

ممکن گردید. از طریق مرگ مســیح، گناه 

ایمانداران برداشته شد، و از طریق رستاخیز او، 

ایمانداران قدرت روح را برای اطاعت از شریعت 

خداوند دریافت کردند. شریعت خداوند حاال 

بر قلبهای ایشان " نوشته" شده بود )ارمیا 31: 

 .)33

قوم خداوند حاال بخشیده و پاک شده بودند؛ 

و در نتیجه، ارتباط دوستی آنها با خداوند احیا 

شده بود. 

یک نفر شــاید بپرســد: چرا 

خداوند اجــازه می دهد مابین 

برقراری عهد قدیم با عهد جدید 

حــدود چهارده قــرن بگذرد؟ 

وقتی عهد قدیم به نظر رسید 

کــه " کار" نمی کند؛ پس چرا 

اینقدر تاخیر؟ 

دو دلیل عملی می تواند عنوان شود. 

اول، تاریخ دراز مدت اســرائیل بوضوح قدرت 

گناه را نشان می دهد، و مجازات مکرر خداوند 

نسبت به قوم سرکش خود، به تمامی نژاد بشر 

نشان می دهد که خداوند با گناه سازش و مدارا 

نمی کند. 

دوم، بدون چهارده قرن تاریخ اسرائیل ، توضیح 

این امر بســیار دشوار بود که چرا مسیح باید 

بمیرد و حتی اینکه چرا عهد جدید ضرورت 

داشته اســت. مســیحیان اولیه با در دست 

داشــتن عهد قدیم با وضوح بیشتری قادر به 

ارائه انجیل بودند و می توانستند بسیار موثرتر 

مردم را ترغیب کنند که تنها راه فرار از غضب 

خداوند و کسب حیات ابدی زمانی میسر است 

که ایمان خود را بر مســیح قرار داده و او را به 

عنوان خداوند و نجات دهنده خود قبول کنند. 

اگر این امر در مورد کلیسای اولیه صادق بود، 

پس برای امروز ما نیز به همان میزان صادق 

است. 

خواست مهم خداوند این است که تا آنجایی 

که ممکن است مردم بیشتری با ایمان بسوی 

او آمده و در ارتباط دوستی با او قرار بگیرند؛ در 

ابتدا این واالترین هدف 

او برای خلقت نوع بشر 

بود. 

او با بردبــاری منتظر 

زمــان درســت برای 

مســیح  فرســتادن 

شــد، حاال افراد بسیار 

بیشتری بخت آمدن به 

ملکوت خداوند را دارند. و خداوند 

با استفاده از درسها و تعالیم تاریخ 

عهد قدیم کمک می کند تــا این امر هر چه 

بیشتر امکان پذیر گردد. 

ضرورت دارد که یک چیز نهایی دیگر درباره 

داستان کتاب مقّدس  گفته شود: این داستان 

هنوز به پایان نرسیده است. قبل از فرا رسیدن 

پایان، چیزهایی باید اتفــاق بیفتد: و به  این  

بشارت ملکوت  در تمام  عالم  موعظه  خواهد شد 

تا بر جمیع  امت ها شــهادتی  شود؛ آنگاه  انتها 

خواهد رسید )متی 24: 14(. 

و " آغــاز پایان" زمانی فرا خواهد رســید که 

مســیح دوباره به این دنیا باز گردد. نگاه هر 

دو عهد قدیــم و جدید به جلوتر و به آن روز 

دوخته شده است. وقتی مسیح دوباره بیاید، 

افراد بسیار بیشتر دیگری به ملکوت خداوند 

وارد خواهند شــد و این شامل مردم اسرائیل 

که توبه کرده اند  نیز می شــود. و در نزدیکی 

پایان دنیا، داوری نهایی بوقوع خواهد پیوست 

)مکاشفه 20: 11-15(، و آنانی که ایمان خود 

را بر خدا و بر پســر او قرار داده اند  طالیه دار 

آســمانی جدید و زمینی جدید خواهند شد 

)مکاشفه 21: 14-1(. 

عیســی گفت: " به  خدا ایمان آورید به  من  نیز 

ایمــان  آورید. در خانه  پدر من  منزل  بســیار 

است  ... می روم  تا برای  شما مکانی  حاضر کنم " 

)یوحنا 14: 2-1(. 

چطور مردم می توانند چنین وعده ها  و چنین 

نبوت هایی را باور کنند؟ 

اول با ایمان بر خود عیسی مسیح؛ زیرا وقتی 

مسیح وارد زندگی شخص شود، شخص دیگر 

بیش از این به حقیقت کالم عیســی شــک 

نخواهد کرد. 

اما عالوه بر آن، ما می توانیــم این نبوتها را با 

مطالعه داســتان کتاب مقّدس  باور کنیم. از 

قبل تعــدادی از نبوتهای عهد قدیم در تاریخ 

به تحقق رســیده و این تحقق اغلب با دقت 

حیرت انگیزی نیز همراه بوده است. اگر یک 

چنین تعداد زیادی از نبوتها از قبل به حقیقت 

پیوســته اســت، پس ما می توانیم اطمینان 

داشــته باشــیم که نبوتهای هنوز به تحقق 

نرسیده، روزی به حقیقت خواهد پیوست. بله، 

در واقعروز خداوند فرا خواهد رسید )یوئیل 1: 

15؛ 2: 28-32؛ مرقس 13: 27-26(. 

اما هیچ کس از روز و یا از ساعت آن اطالعی 

ندارد )مرقس 13: 33-32(. 

در ضمن، ما باید بیدار باشیم و همچنان که به 

جلوتر و به آمدن روز خداوند نگاه می کنیم باید 

در هر سیرت مقّدس  و دیندار باشیم )مرقس 

13: 35-37؛ دوم پطرس 3: 14-11(. 

عیسی گفت: " به  زودی می آیم !" آمین . بیا، ای 

خداوند عیسی  )مکاشفه 22: 20(. 

اگر مســیح امروز بیاید، ما را مشغول به چه 

کاری خواهد دید؟
•

اگر مسیح 
امروز بیاید، 
ما را مشغول 
به چه کاری 
خواهد دید؟
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مونتــریال..

}<< ادامه در صفحه: 29{

عجیبی  شهر  مونترال 
است... 

هنــوز چشــم انتظار 
بهاری  های  شــکوفه 
نشسته ای، که تابستان 

با یک شــرجی تــب دار، ناغافل 
میرســد و حتی فرصت نمیدهد 
لباسهای زمســتانی ات را جمع 

کنی... 
در چشــم برهم زدنی، ســپیدی 
برفهای دیروز، جایشان را میدهند 
به سبزی چمنهای یک دسِت تازه 
و لذتی وافر دارد گوشه ای دنج را 
بیابی و بی دغدغه، تن سپاری به 
آفتابی دلچسب، که خوب میدانی 
عمرش کوتاه اســت و اگر آن را از 
دست دهی چه بسا تا سال آینده 
دیگر گرمایــش را حس نخواهی 

کرد...
تراســی رو به خیابــان  دارد این 
آتلیــه ی قدیمی، با نــرده های 
چوبی و کهنه که چیزی به پایان 

عمرشان نمانده! حد فاصل 
اش نیز با همسایه کناری، 
دیوار کوتاهی اســت هم 
قد صندلی های فلزی که 
چند سال پیش از حراجی 
فروشگاه »بِریک« خریدم، 
به قیمتی باورنکردنی. وقتی دلم 
بهانه میگرفت، این تراس، دوست 
جزیره  این  جای  داشــتنی ترین 
بــود، تا همین چند ماه پیش، که 
مســتاجر جدیدی آمــد به واحد 
کناری و از همان روز نخســت که 
بساط باربیکیو را گذاشت در تراس 
اش، دانستم که این گوشه ی دنج 

را از دست داده ام.
یکی از اولین روزهای داِغ ماِه ِمی 

بود. 
کولر از کار افتاده و کالفه ام کرده 
بود. پــرده را کنار زدم تا به تراس 
روم اما با دیدن زن همســایه  که 
شتابزده، به دنبال چیزی میگشت، 

شوکه شدم. 
قبل از آنکه سوالی بپرسم، شروع 

کرد عذرخواهی کردن، 
که بی اجــازه وارد آنجا 
شــده. توضیح داد که 
توپ پسرش افتاده بوده 
و قصد بدی نداشــته 

است. 
با دیدن پسرِک گریان 
که روی صندلی چرخ دار نشسته 
بود، لبخندی زدم و گفتم ایرادی 
ندارد. توپ را که برداشت، کمکش 
کردم از روی دیوار کوتاه، به تراس 
خــودش بازگردد. پســرک آرام 
نمیگرفت. از اقبال بد، سرم کمی 
درد میکرد و بابت اینکه به آسانی 
گوشــه ی دنجم را از دست دادم، 
کمی َدَمق بودم. به اتاق بازگشتم 
و موزیک را بلندتر کردم تا صدای 

گریه اش کمتر به گوش رسد... 
اما ثمر نداشت. نیم ساعت گذشته 
بود و او همچنان بهانه میگرفت و 

میگریست...
یک مرتبه احساس کردم صدای 
همهمه ای دیگر، به گریه پسرک 
افزوده شد. به تراس رفتم. خیابان 
پر بود از جمعیت. صفی طوالنی از 
کوچه ی مقابل کشیده شده بود 
تا مغازه ی روبروی آتلیه. پسرک 
کم کم آرام شــد و محو تماشای 
مردم گشــت. جمعیت لحظه به 

از تو چه پنهان خسته ام 

از این مقایسه های 

جانکاه، بین هر آنچه 

در این جزیره ی دور 

رخ میدهد با... 

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society 
of Montreal (Canada) 
Société littéraire iranienne 
de Montréal (Canada) 

183
در انجمن ادبی 
با جواد طالعی
»آنجا که شانه ای نیست«

یکشنبه   24 مه   2015

ساعت  5 بعدازظهر

فرهنگسرای سینا

6528  St. Jacques W.

Montreal H4B 1T6

Corner of Cavendish

Metro:Vendome, 

Bus90 / 104 West

جــواد طالعی، 
روزنامه نگار پیش کسوت و ساکن آلمان است.

انتشار تازه ترین مجموعه شعر طالعی، »آنجا که 
شانه ای نیســت«، انگیزه ی انجمن ادبی ایرانیان 
مونترال بود تا از این نویسنده و شاعر و روزنامه  نگار 

دعوت به عمل بیاورد.
انجمن ادبی ایرانیان مونترال در فرهنگ ســرای 
سینا میزبان عالقه مندان به شعر و فرهنگ ایران 

است.
جواد طالعی زاده و بالیده تهران، نوشــتن را در 
نوجوانی با شــعر آغاز کرد و در بیست سالگی 
روزنامه نگاری را به عنوان حرفه اصلی خود برگزید. 
او در سال 1350 ابتدا به روزنامه اطالعات و پس از 
شش ماه به تحریریه روزنامه کیهان پیوست که در 
آن زمان پرتیراژترین روزنامه ایران بود. نخستین 
مجموعه شعر او سه سال قبل از آن با نام "طالیه" 

منتشر شده بود. 
در این برنامــه جواد طالعی از تازه ترین مجموعه 
شعرش رونمایی می  کند. شعر می خواند و شعرش 

با موسیقی همراه می شود...
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• با انواع شیرینی های 
ایرانی و فرانسوی 
در خدمت شماست

• سرویس کیترینگ 
• آخر هفته: برانچ 
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca

کافه و قنادی

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.

Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

براى خود و یا بستگانتان در ایران امروز با ما تماس بگیرید  
info@canpars.ca :تلفن:5146992383                     ایمیل

  www.parscanada.com :سایت خبرى           www.canpars.ca :سایت رسمى شرکت
  mokhtari.canparsblog.com :وبالگ ما

  https://www.facebook.com/ParsCanada :صفحه ما را در فیسبوك الیک کنید 

www.parnianmagazine.com  :وب سایت         /http://www.parnianapp.com:نشانى دانلود
براى سفارش آگهى با ایمیل ads@parnianmagazine.com تماس بگیرید 

 /https://www.facebook.com/Parnianmagazine :صفحه ما را در فیسبوك الیک کنید 

Canpars Immigration Services Inc.

️ ︻﹙﹩ ﹝︐︀ری   ︣︡﹞ ︀  ︋ 
   تحصیل کرده حقوق  

ICCRC عضو کانون وکالى تهران و عضو رسمى  

سرمایه گذارى کبک  
کارآفرینى کبک  

  برنامه هاى سرمایه گذارى سایر استانها  
  نیروى متخصص کبک  

  برنامه هاى دولت فدرال در قالب EXPRESS ENTRY با خدمات ویژه  
   اسپانسرشیپ همسر با قیمت ویژه و استثنایى  

   خدمات تمدید کارت پى آر و اقدام براى تابعیت و ارایه مشاوره در زمینه هاى مختلف مهاجرتى با هزینه مناسب    خدمات تمدید کارت پى آر و اقدام براى تابعیت و ارایه مشاوره در زمینه هاى مختلف مهاجرتى با هزینه مناسب 
   خدمات پس از ورود در شهرهاى تورنتو، ونکوور و مونترآل 

   آخرین اخبار و مقاالت را در زمینه مهاجرت و کار در کانادا در وب سایتهاى ما بخوانید  
    و سواالت خود را در وبالگ ما مطرح کنید  

اطالعات مفید برای زندگی و کار در کانادا  

نرشیه پرنیان را هر ماه به صورت آنالین بخوانید  

با دانلود اپلیکیشنهای اپل و اندروید پرنیان را روی تبلت و یا اسررت فون خود بخوانید  

www.parnianmagazine.com

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 
  تضمین بهترین نرخ روز     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 
___________________________

   EXCHANGE APADANA
انتقـال ارز

______________
Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686
pzandi20@gmail.com

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
در سراسر مونتریال بزرگ 

ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
هدیۀ من به شما:   1000 دالر جهت هزینه محضر 

پروانه زندی 
Cell.: 514-909-4765

Revenue property:
* Located at Sherbrook E
* Year built 2004
* Gross revenue $ 114360
* Total expenses $ 23220
asking price:  $ 1,548,000

Saint Genevieve:
*  2plex with new Bachelor
* Gross revenue $ 24600
* Total expenses $ 4,612
asking price:  $ 419,000

Rental 3.5 &4.5  
with possibility of Janitorial work:
3335 Joffre (/Sherbrook E)
(Year built 2004)
3 1/2  with hard wood, 
fireplace 
$700 / month 
4 1/2 open concept, 
hard wood, fireplace 
$800 / month 

اوکازیون عالی 
برای زندگی 

و یــا 
سرمایه گذاری
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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

_______________
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( 

با مدیریت بهنوش مسعود 

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

51
<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 4

از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 

ما
ی ش

ها
ی 

مان
میه

ت 
دم

 خ
در

ما 
گ 

رین
کیت

La Maison De Kebab

933-0-933
820  Atwater 

Montréal, QC H4C 2H1

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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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

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

Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

New

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

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 ۲4 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - ۶ سالگی 

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

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 ۲0 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 كنید
•  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 كنید.
 American board of   رد تخصصی هیپنوتراپیست از ـُ زیر نظر استاد علی سلیمی، با ب

hypnotherapist و عضو انجمن متافیزیک  نیوجرسی 
با ۴0 سال تجربه در ایران، امریکا و كانادا

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

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

کیتر ینگ      شـیراز 
از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!

خوشمزه ترین اغذیه ایرانی و كانادایی
•  با هر بودجه  •  برای هر مناسبت 

یک بار امتحان كنید مشتری خواهیدشد. 

Tel.: 514-963-5179
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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

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

Sunday, April 19, 
2015, 

started 
at 12:00 p.m. 

The 12th parade 
started from the 
famed Madison 
Avenue at 38th 

Street and contin-
ue to 26th Street.

The Persian 
Parade is a 

non-political, 
non-religious 
cultural event 

celebrating 
the culture, 

traditions, and 
contributions 
Persians have 

made to the glob-
al community, 

and is dedicated 
to all Iranian and 
people of Persian 

descent across 
the globe.

دوازدهمین رژه ساالنه ایرانیـان نیویورک 

www.nypp.org

یکشنبه 19 آوریل  ۲015   به روایت  خامن توران نژاد، »بانوی پرچم«!
توران: »من همه ساله تالش می کنم مناینده ایرانیان کانادا در رژه نیویورک باشم!«

Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

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

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com 
assurance@eleganceleasing.com

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با كمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

برخی افراد سرشناس در عکس ها: 

- اردوان مفید، هنرپیشه و فعال سیاسی از سن دیه گو

- خامن دکتر مهشید اسدی:بنیانگذار پرشین پراید

- هومر ابرامیان: استرالیا 

- آقای رضا مهاجری نژاد: استاد دانشگاه از هاوایی 

- مژده حبیبی: لس آجنلس )گوینده تلویزیون اندیشه( 

- خامن شمیران: استرالیا 

- آقای فراهانی و بانو: نیویورک 

- رئیس پلیس نیویورک 

- دیپلمات آمریکایی و شهردار نیویورک  

پرچم پر افتخار سه رنگ شیروخورشید نشان ایران زمین که در رژه 140 هزار نفرى پرشین پراید نیویورك 
که در دست پلیس سوارکار آمریکایی دیده می شود، بدست خانم توران نژاد، از مونتریال تهیه شده است...
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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.

3285 
CANENDISH# 645 

MONTREAL (QC) 

H4B 2L9

(class 1&5)

Tel.:514- 
483-3774
----------

Tel.:514- 
953-8013

3755 BOUL ST-MARTIN  W. # 103  LAVAL, (QC)H7T 1A7  (class 5 only) 

Professional Truck 
Driving School

MOVING 
SERVICE  

IS AVAILIBLE 

ANYWHERE IN 

NORTH 
AMERICA .

•  سرمایه گذاری در شركت 
     ترانسپورت ای-الین 

      حتا بدون داشتن گواهینامه پایه1
•  ایجاد موقعیت شغلی برای 

     رانندگانی كه به تازگی گواهینامه 
    كالس یک دریافت كرده اند

•  فروش كامیون)همراه با شغل ثابت( 
    بدون پیش پرداخت در كمپانی

•  برگزاری كالس های تئوری و عملی
    در چهار بسته آموزشی

•  برگزاری آزمون های منظم آموزشی
•  استفاده ازمربیان مجرب مسلط به فارسی، 

     انگلیسی، فرانسه و عربی
•  مشاوره و كمک به ایجاد موقعیت های شغلی 

     با بهترین شركت های حمل و نقل كانادا
•  انجام كلیه امور اداری از قبیل ترجمه 

SAAQ  گواهینامه و فرم معاینه پزشکی     
•  ارسال دعوتنامه شغلی برای اقوام شما

     در اروپا و ایران كه گواهینامه پایه 
     یک و بیش از پنج سال سابقه كار دارند

•  اگر خواهان درآمد 
      بین ٥000$ تا 8000$ در ماه هستید

•  اگر گواهینامه كالس ٥ كانادا یا پایه دو 
    ایران را بیش از سه سال است كه گرفته اید

•  اگر به دنبال كار ثابت هستید:

ما آموزشگاه رانندگی کامیون ای-الین را 
به شما پیشنهاد می دهیم:

کالس یک و پنج

)

آموزشگاه رانندگی کامیون  ای-الین
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 كانترتاپ 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

دوره های آموزش شنا 
با قهرمان شنای کشور

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
•  چهار شنای اصلی، تکنیک های نجات غریقی، و ...

•  آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت 
     شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی

•  تحت نظر مربی حرفه ای ) عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری( 

ندا عــزیزی
 514-701-1390

جلسه اول ) مشاوره و تست( رایگان

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،كرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر كانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

 Mozhdehاجنام کلیه امور ساختمانی
 

 
 
Beshetabeed 

 

Mozhdeh 
 
 
 

Beshetabeed 

Saranjaam entezarha besar reseed…darha goshoodeh shod 
Achar Auto ba kadri varzideh amaadehye eraaeyeh khadamat e 
fanni beh shoma ba har model khodro mibashad 

Telefon:  (514) 508-5008 
Address: No. 6 Ronald Drive Montreal-West 

 

Tel.: 514.508.5008

____________
ACHAR AUTO

6 Ronald Drive  Montreal West, QC  H4X 1M8

مژده مژده  
بشتابید   

بشتابید

مژده مژده  
بشتابید   

بشتابید

سراجنام  انتظار به سر رسید،   در ها گشوده شد 
آچــار اتو   با کادری ورزیده 
آمـــاده ارائه خدمات فنی به شما 
با هر مدل خودرو  می باشد. 

سوزاندن موهای بدن با لیزر 
Estheticienne & Technicien LASER | 
Diplome cidesco internations du paris
 

4230 boul St-Jean, Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514) 772-5787 

 LASER SPA
•  از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر 

Rejuvenation
•  جوان کردن پوست و از بین بردن چین و 

چروک های صورت و گردن •  لیزر برای رگ های 
پا و صورت veins و از بین بردن جوش ها و کک 

 acne مک های قهوه ای صورت
•  اپیالسیون با وکس •  بند و ابرو 

 Breast lifting سفت کردن سینه از طریق لیزر  •

•  فیشال Treatment Skin Care •  سوزاندن 
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار 

موثر، مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

INSTITUT LEA خدمات آرایشـی

خدمات نوسازی و بازسازی 

)
Tel.:514-835-6243

هدف ما 

خشنودی 

شماست!

TMN
• بازسازی آشپزخانه 

• بازسازی حمام  
• نصب در و پنجره • كاشیکاری  

• برقکاری  • لوله كشی 
• سقف كاذب  • نقاشی  

• كابینت آشپزخانه 
• انواع سنگ كاری  و بسیاری دیگر  

 با مدیریت مجید توسلیان 
با بیش از 2٥ سال پیشینه 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

Renovations
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آمار معامالت امالک مسکونی کالن شهر 
مونترال: آوریل ۲۰۱۵*

بیشترین افزایش فروش در 3 سال گذشته!
سازمان مشاورین امالک مونترال 
بزرگ در تاریخ 6 می 2015 آمار 
خرید و فروش امالک مســکونی 

امالک  مشاورین  توسط 
در ماه آوریــل 2015 را 

منتشر نمود. 
در کل تعداد 4680 ملک 
مســکونی در این ماه به 
نسبت  که  رسید  فروش 
به آوریل 2014 به مقدار 
15 درصد افزایش نشان 

می  دهد. 
دهنده  نشــان  رقم  این 
فعالتریــن مــاه آوریل از 
سال 2012 و هم چنین 
بیشــترین افزایش در 35 

ماه گذشته بوده است.
به نظر فرنســوا بسینت، 
رئیس جدید هیئت مدیره 
امالک  مشاورین  سازمان 
مونترال، پایین بودن نرخ 
افزایش  همچنین  و  بهره 
اشــتغال زائی در مونترال 

باعث رونق در بازار امالک شــده 
است.

از لحــاظ جغرافیای، تمام مناطق 

کالن شهر مونترال این افزایش را 
تجربه نمودند. 

جزیــره  مونتــرال بــا 19 درصد 
از  را  افزایش  بیشــترین 
بعد  داد،  نشــان  خــود 
 North shore, آن  از 
و  الوال   ,south shore
 Vaudreuil-soulange
به ترتیب با 10، 9، 8 و 2 
درصد افزایش در رده های 

بعدی قرار گرفتند.
از لحــاظ نــوع ملــک 
امالک مســکونی  نیــز 
)5-2واحــد(  درآمــدزا 
بیشــترین میزان افزایش 
را )+15درصــد( در تعداد 
معامــالت داشــتند. این 
امالک  بــرای  افزایــش 
 single( ویالیی  مسکونی 
و  درصــد   14  )family
برای کاندومینیوم 9درصد 

گزارش شد.
قیمت ها نیز در ماه آوریل 

 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
 SHERBROOKE

 C
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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

    
 LB. LB.    

 EA. EA.
 CH. CH.

 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.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    LB. LB.    
 EA. EA.
 CH. CH.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal  Halal Halal    LB. LB.    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal

 Halal Halal     LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 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.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

 BANANAS BANANAS
 BANANES BANANES
 $1.08 kg 

    
 CH. CH.
 EA. EA.

   
 LB. LB.

 JUMBO PINEAPPLES JUMBO PINEAPPLES
 ANANAS JUMBO ANANAS JUMBO

 RED APPLES RED APPLES
 POMMES ROUGES POMMES ROUGES

 $1.74 kg 

 RED GRAPES RED GRAPES
 $3.28 kg 

 POTATOES POTATOES
 PATATES PATATES

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 ONIONS ONIONS
 OIGNONS OIGNONS

 Sac 10 lbs. / 4.54 kg Bag Sac 10 lbs. / 4.54 kg Bag

 VINE TOMATOES VINE TOMATOES
 TOMATES SUR VIGNES TOMATES SUR VIGNES

 $2.18 kg 

 ENGLISH CUCUMBERS ENGLISH CUCUMBERS
 CONCOMBRES ANGLAIS CONCOMBRES ANGLAIS

 ARZ PITA BREAD ARZ PITA BREAD
 PAIN PITA ARZ PAIN PITA ARZ

 200 g 200 g

 AKHAVAN SAFFRON AKHAVAN SAFFRON
 SAFRAN AKHAVAN SAFRAN AKHAVAN

 .5 g .5 g

 BAKLAVA BAKLAVA
 400 g 400 g

 Halal Halal  Halal Halal

 GROUND VEAL  GROUND VEAL 
 VEAU HACHÉ VEAU HACHÉ

 $13.18 kg 

    
 LB. LB.

 MARINATED LAMB CHOPS MARINATED LAMB CHOPS
 CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES

 $21.98 kg 

 SIBONE BAKED BEANS  SIBONE BAKED BEANS 
 WITH MUSHROOMS WITH MUSHROOMS

 FÈVES À LA SAUCE CHAMPIGNONS FÈVES À LA SAUCE CHAMPIGNONS
 400 g 400 g

 NUPAK LONG GRAIN  NUPAK LONG GRAIN 
 PARBOILED RICE PARBOILED RICE

 RIZ ÉTUVÉ NUPAK RIZ ÉTUVÉ NUPAK
 8 kg 8 kg

 AKHAVAN APRICOTS AKHAVAN APRICOTS
 ABRICOTS AKHAVAN ABRICOTS AKHAVAN

 454 g 454 g

 TWININGS EARL GREY TEA TWININGS EARL GREY TEA
 THÉ EARL GREY THÉ EARL GREY

 100 bags / 100 sachets 100 bags / 100 sachets

 STARLIGHT HARDWOOD  STARLIGHT HARDWOOD 
 CHARCOAL CHARCOAL

 CHARBON DE BOIS FRANC STARLIGHT CHARBON DE BOIS FRANC STARLIGHT
 4 kg 4 kg

 FINESSE CANOLA OIL FINESSE CANOLA OIL
 HUILE DE CANOLA FINESSE HUILE DE CANOLA FINESSE

 8 L 8 L

 ASTRO PLAIN YOGURT ASTRO PLAIN YOGURT
 YOGOURT NATUREL ASTRO  YOGOURT NATUREL ASTRO 

 750 g 750 g

    
 LB. LB.

 COFFEE BEANS COFFEE BEANS
 GRAINS DE CAFÉ GRAINS DE CAFÉ

 Colombian, Moka, Java Colombian, Moka, Java
 $13.18 kg $13.18 kg

 FIVE ROSES FLOUR FIVE ROSES FLOUR
 FARINE FARINE

 20 kg 20 kg

 CORTAS POMEGRANATE  CORTAS POMEGRANATE 
 PASTE PASTE

 PÂTE DE POMMES GRENADES PÂTE DE POMMES GRENADES
 300 ml 300 ml

 CORTAS PICKLED PEPPERS CORTAS PICKLED PEPPERS
 PIMENTS MARINÉS CORTAS PIMENTS MARINÉS CORTAS

 1 L 1 L

 ZARRIN TOMATO PASTE ZARRIN TOMATO PASTE
 PÂTE DE TOMATES ZARRIN PÂTE DE TOMATES ZARRIN

 700 ml 700 ml

 AKHAVAN WHITE SUGAR AKHAVAN WHITE SUGAR
 SUCRE BLANC AKHAVAN SUCRE BLANC AKHAVAN

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

 NOOSHEEN COOKIES NOOSHEEN COOKIES
 BISCUITS NOOSHEEN BISCUITS NOOSHEEN
 COCNUT or WALNUT COCNUT or WALNUT

 NOIS DE COCO ou GRENOBLE NOIS DE COCO ou GRENOBLE
 200 g 200 g

  
 CH. CH.
 EA. EA.

 ELEPHANT 817 ASMATI RICE ELEPHANT 817 ASMATI RICE
 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817

 4 kg 4 kg

 VEAL OSSO BUCO VEAL OSSO BUCO
 OSSO BUCO DE VEAU OSSO BUCO DE VEAU

 $13.18 kg 

    
 LB. LB.

 GRAIN FED VEAL BLADE GRAIN FED VEAL BLADE
 PALETTE DE VEAU DE GRAIN PALETTE DE VEAU DE GRAIN

 $$8.78 kg 

 ASH PERSIAN SOUP ASH PERSIAN SOUP
 SOUPE PERSE ASH SOUPE PERSE ASH

 16 oz. 16 oz.

 MARINATED CHICKEN  MARINATED CHICKEN 
 DRUMSTICKS DRUMSTICKS

 PILONS DE POULET MARINÉS PILONS DE POULET MARINÉS
 $4.38 kg 

 MARINATED CHICKEN WINGS MARINATED CHICKEN WINGS
 AILES DE POULET MARINÉS AILES DE POULET MARINÉS

 $6.58 kg 

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

منایشگاه آثار نقاشی  
    استاد علی اصغر معصومی 

        و حمیرا مرتضوی 
          در گالری سیحون، لس آجنلس 

www.seyhoungallery.net

دو نگاه  یک گوهر... 
Two Views, 
One Essence” 
will be a collaborative 
exhibition that will take 
place at Seyhoun Gallery 
in Los Angeles, 
California. 
The director of the gal-
lery, Maryam 
Seyhoun, has chosen 
two Iranian-Canadian 
artists to show their 
works in conjunction 
with the celebration of 
the achievements of her 
parents Mme Massou-
meh Seyhoun (1934- 
2010), a premier leader 
of modern art in Iran 
and a patron to Iranian 
artists for over 40 years: 
as well as Houshang 
Seyhoun هوشنگ سیحون - 
August 22, 1920 – May 
26, 2014 architect, 
sculptor, painter, scholar 
and professor

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

افزایش پیدا نمودند به طوری که  
)single family( امالک ویالیی با 
2درصد افزایش به قیمت میانگین  

289000 دالر معامله شدند. 
همچنین قیمت میانگین امالک 
درآمدزا )5-2 واحد( و کاندومینیوم 
هــر کدام با 3 درصــد افزایش به 

دالر  و 441750  دالر   231950
رسید.

با وجود افزایش 4درصد )نســبت 
به آوریل 2014(  در تعداد امالک 
در معرض فروش از طریق سیستم 
مشــاورین امالک مونترال بزرگ 
)centris.ca(، ایــن رقم کمترین 

میزان افزایش در مدت 4 ســال 
گذشته بوده است.

شاد و سربلند باشید
امیر سام
برگرفته از سایت مشاورین امالک 
مونترال بزرگ*
•
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}<< ادامه در صفحه: 26{

فوتبـال... 

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

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

ایران 

د 
یلن

ت آ
وس

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

سوپر
اسپشیال های 

عالی 
� 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

د!
شوی

د 
تح

ن م
جها

ی 
ها

ی 
ه ـّ

لُ  ال
تبا

فو گاه یک 
از ن

دوآتیشۀ 
استقاللی  

مونتریــالی 14

به بررسی هفته  را  این شــماره 
فارس،   خلیج  جام  برتر  لیگ   ۲9
نتایج به دست آمده در این هفته، 
گالیه های وزیر ورزش از کی روش 
و طرفدارانش و کارنامه امیر قلعه 

نویی اختصاص می دهیم.
-----------

در هفته ماقبل پایانی لیگ، نتایج 
عجیبی رقم خورد. 

پیکان تهــران که بــرای بقا می 
جنگد، نتوانست از پس دیگر تیم 

قعرنشین یعنی راه آهن شهر 
ری برآیــد و در دقایق پایانی 

نتیجه را 3 بر 2 واگذار کرد. 
راه آهــن پــس از هفته ها 
قعرنشینی، توانست خود را تا 
رده دوازدهم باال بکشد. البته 
این دیدار حواشــی زیادی به 
همراه داشت و بازیکنان و کادر 
اعتراضات  پیــکان  تیم  فنی 
زیــادی را به نحــوه قضاوت 
داور بازی نسبت دادند. نهایتًا 
پایتخت به رده  خودروسازان 
پانزدهم جدول سقوط کردند.

ذوب آهــن اصفهان که دیگر 
بــه برد عادت کــرده، باز هم 
توانست از ســد ملوان بندر 
انزلــی عبور کند و این تیم را 
با نتیجه 3 بر صفر شکســت 
دهد. با این نتیجه ملوانان به 
رده سیزدهم نقل مکان کردند 
و ذوبی هــا هم خود را تا رده 
چهارم باال کشیدند تا سهمیه 

آسیا را در دسترس ببینند. 
دو تیم ســایپا و اســتقالل 
خوزســتان هــم در کرج به 
مصاف هم رفتند که این بازی 
پر گل با نتیجه 3 بر 2 به سود 
دیگر تیم خودروساز کشور به 
پایان رسید. با این نتیجه سایپا 
در همان رده هفتم باقی ماند 
ولی آبی های خوزستان تا رده 

چهاردهم نزول کردند.
فوالد خوزســتان هم در اهواز با 
پدیده مشهد صفر بر صفر مساوی 
کرد. با این تساوی تیم اهوازی با 
نزول به رده پنجم، عماًل سهمیه 

آسیا را دور از دسترس می بیند. 
پدیده هــم در همــان رده دهم 
جدول باقی ماند. نفت تهران هم 
توانســت در خانه از پس صبای 
قم برآید و این تیم را یک بر صفر 
شکســت دهد. نفت همچنان در 
رده دوم جــدول جا خوش کرده 
و صبا هم در همان رده هشــتم 
باقی ماند. سپاهان اصفهان هم در 
مسجد سلیمان، نفت این شهر را 
با نتیجه 3 بر 1 شکست داد و این 
تیم را روانــه لیگ یک کرد. نفت 
مسجد سلیمان با این نتیجه اولین 
تیم ســقوط کننده لقب گرفت و 
ســپاهان هم در رده سوم جدول 

باقی ماند.
معادله قهرمانــی لیگ چهاردهم 
حرفــه ای ایــران بــه روز آخر 
کشیده شــد. در این روز، سه تیم 
تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و 
سپاهان اصفهان شانس قهرمانی 
دارند. دو تیــم تراکتور و نفت در 
تبریز، به مصاف هم می روند. برد 
هر کدام منجر به قهرمانی آن تیم 

می شود. ولی تساوی این دو تیم، 
فضــا را برای ســپاهان که با یک 
امتیاز کمتر پشت سر آنها حرکت 
میکند، باز میکند و تیم اصفهانی 
در صورت غلبه بر سایپا می تواند 
به قهرمانی دست یابد. با توجه به 
تقابل ســخت تراکتور و نفت در 
تبریز، قهرمانی سپاهان محتمل به 

نظر می رسد.
و اما دو تیم پر طرفدار پایتخت در 
این هفته نتوانستند از پس حریفان 
خود برآیند. پرسپولیس در ادامه 
روند سینوسی خود، با نتیجه 2 بر 
1 مغلوب گسترش فوالد تبریز شد. 
البتــه در این دیدار تیم تهرانی به 
اســتراحت  اصلی خود  بازیکنان 
داده بود تــا آنها را بــرای داربی 
پایتخت در هفته پایانی آماده نگه 
دارد که امیدواریم با توجه به نبود 
حساســیت بابت گرفتن سهمیه 
آســیا برای اســتقالل و ترس از 
سقوط برای پرسپولیس، یک بازی 
زیبا و تهاجمی را از سوی هر دو تیم 
شاهد باشیم. البته این موضوع با 
اعتراض شدید تیم های ته جدولی 
همراه بود زیرا تیم گسترش با این 
برِد آسان، از سقوط گریخت. این 
حرکت تیم پرســپولیس از اصول 

بازی 
جوانمردانه بــه دور بود 
معــادالت  واقــع  در  و 
انتهــای جــدول را بــر 
هم زد. در جــدول رده 
بندی پرسپولیس نهم و 

گسترش یازدهم است.
اســتقالل تهران هم در 
خانه با نتیجه عجیب 4 
بر 1 مغلوب تراکتورسازی 

تبریز شد. با این نتیجه استقالل 
در رده ششم جدول باقی ماند 
و عماًل سهمیه آسیا را هم از 

دست داد. 
در این بازی، استقالل تهران 
بازی سراسر هجومی را ارایه 
داد و تیم تبریزی از چهار ضد 
حمله خود به خوبی استفاده 
کرد و با َهت تریک )سه گل 
در یک بــازی( مهاجم جوان 
خود، سامان نریمان جهان، به 
برتری رسید و به صدرنشینی 

خود ادامه داد. 
در ایــن بیــن رســانه ها با 
آوردن نام علیرضا منصوریان 
)مربــی جــوان و موفق نفت 
تهران( و دراگان اســکوچیچ 
)مربی صاحب ســبک فوالد 
خوزســتان(، از حاال کار امیر 
در استقالل برای سال بعد را 
تمام شده می پندارند ولی این 
تصمیم گیری باید با رعایت 
تمام جوانب انجام شــود. آیا 
منصوریان جوان و اسکوچیچ 
تازه به ایران آمده، توانایی غلبه 
بر حاشــیه های فراوان این 
تیم را دارند. بر کسی پوشیده 
نیست که شرایط مربی گری 
در دو تیم پرطرفدار پایتخت با 
تیم های دیگر متفاوت است. 
توقع 20 میلیون هوادار پرشور 
و مشکالت همیشگی مالی و 
مدیریتــی در این تیم، کار را 
برای هر مربی سخت میکند. شاهد 
این ادعا فیروز کریمی اســت که 
پس از قهرمانی در آســیا با پاس 
تهــران، نامی برای خــود در این 
عرصه دســت و پا کرد و با نتایج 
خوب با تیم های دیگر، تبدیل به 
یک بَِرند در فوتبال شد. وی پس از 
نتایج ضعیف مرحوم ناصر حجازی 
در آبان 1386، سرمربی استقالل 
شد ولی 6 ماه بیشتر دوام نیاورد 
و دلیــل این امر را حاشــیه های 
باورنکردنی ایــن تیم عنوان کرد. 
کریمی پــس از این تجربه تلخ تا 
مدتها از فرم ایدئال خود دور بود. 
حال همین مســاله میتواند برای 
منصوریان صدق کند. وی که در 
ابتدای این راه اســت، نباید اسیر 
تبلیغات وسوسه انگیز شده و مربی 
گری در تیمی که سالها کاپیتان 
آن بوده را به زمانی دیگر موکول 

کند.
دکتر گودرزی وزیــر ورزش هم 
در همایش دیدار با پیشکسوتان 
فوتبال به گالیه از رفتار سر مربی 
تیم ملی پرداخت. وی در این دیدار 
نسبت به تغییر جایگاه کارفرما و 
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»»»»   سالمت   ««««
زدگان!"،  "فوریــه  مــا 
این  از  پــس  مونتریالی 
زمستان قطبی طوالنی، 
وقتی به تابســتان فکر 
می کنیم، بیشــتر ما یاد 
از  تفریح کردن خــارج 
خانه می افتیم. اگر اینطور 
باشد یعنی باید در طول 
تابســتان وزنمان پایین 

بیاید نه اینکه باال رود.
تابستان  واقعیت،  در  اما 
فقط در والیبال ساحلی، 
شــنا و آفتــاب گرفتن 
خالصه نمی شود. خیلی 
تابستانی  فعالیت های  از 
برخالف تــالش ما برای 
حفظ وزن ســالم عمل 

می کنند. 
خوشبختانه اگر بدانیم که 
دنبال چه هستیم، خیلی 
بروز  از  می توانیم  راحت 

مشکل جلوگیری کنیم.
در زیــر بــه 5 راه برای 
جلوگیــری از اضافه وزن 

تابستان اشاره می کنیم.
•

1. هدف داشته باشید. 
وقتی برنامه نداشته باشیم، غلتیدن 
از روی کاناپه به پشت کامپیوتر و 
سر زدن های مدام به سر یخچال 
خیلی راحت است. با داشتن هدف 
برای تابستانتان سعی کنید از بروز 

این وضعیت جلوگیری کنید.
•

۲. برنـامه بریزید. 
در خور توجه دانشجو ها، حاال که 
مدرسه تمام شــده است، برنامه 
روزانه  تان به هم می خورد. اگر یک 
شغل خاص ندارید که تابستانتان 
را ه ســر کار برویــد، امکان دیر 
بیدار شدن از خواب، تماشای زیاد 
تلویزیون و خوردن تنقالت بیشتر 
از حد معمول زیاد می شود. سعی 
کنیــد روزهای تابســتانتان یک 

ساختار مشخص داشته باشند. 

مثاًل هر روز سر یک ساعت معین 
از خوابی بیدار شــوید و سر یک 
ساعت مشخص غذا بخورید. برای 
انجام بعضی فعالیت ها مثل ورزش 
کردن قبل از صبحانه برنامه داشته 
باشید. اگر وقتتان دست خودتان 
است، ســعی کنید چند شب در 
هفته خودتان شــام درست کنید 
تا کنار خانواده از با هم بودن لذت 

ببرید.
•

3. خودتان را مشغول کنید. 
وقتی حوصله  تان سر برود، دست 
از فعالیت می کشــید و انرژیتان 
پایین می آید. وقتی برنامه روزانه  
تــان را پر کنید هم وقت کمتری 
خواهید داشت که دنبال خوردن 
تنقالت چاق  کننــده بروید و هم 
باعث می شــود از وقتتــان لذت 

زمان  ببریــد.  بیشــتری 
تماشای تلویزیونتان را به 
دو ســاعت در روز محدود 
کنید.این شامل بازی های 
کامپیوتری و وقت گذرانی 

در اینترنت هم می شود.
•

4. با گرما مقابله کنید.
 اجــازه ندهیــد گرمای 
تابســتان جلــوی ورزش 
بگیرد.  را  شــما  کــردن 
تمرینات و ورزش هایتان را 

به داخل بیاورید. 
اگر نمی توانید به باشــگاه 
بروید، می توانید تمریناتی 
را در خانه انجــام دهید. 
اگر عاشق ورزش در هوای 
آزاد هستید، می توانید به 
استخر رفته یا زمان فوتبال 
بازی کردن یا ورزش های 
دیگرتان را به اول صبح یا 
آخر شب که هوا خنک تر 

است منتقل کنید.
•

5. بــه چیزهایــی که 
می خورید خوب فکر کنید. 

تابســتان یعنی پیک  نیک رفتن 
و آتش و کباب، فعالیت هایی که 
معمواًل حول یک عالمه خوراکی و 
تنقالت می چرخد. خودتان کنترل 
خوردوخوراکتان را داشته باشید. 
موادغذایی فصلی و سالم مثل میوه  
ها را به جای دسرهای پرکالری و 

پرقند انتخاب کنید. 
ســعی کنید هدف وقت گذراندن 
با دوســتان و خانواده  تان باشد نه 

خوردن. 
یک نکته خوب 

دیگر درمورد تغذیه تابستان این 
است که خوردنی های یخی مثل 
بستنی را به هفته  ای یکبار محدود 

کنید!
•

راه برای مقابله با 
اضافه  وزن در تابستان

کارگر در فوتبال ملی کشــورمان 
اعتراض کرد. وی همچنین نسبت 
به طرفــداری امیر حاج رضایی از 
کیروش، اعتراضاتی را متوجه وی 
کــرد و او را متهم به طرفداری از 
متاسفانه  کرد.  وارداتی  لمپنیسم 
در دولت قبل اختیارات اضافی را 
به کی روش داده اند و اکنون تمام 
فکر وزیر ورزش دولت جدید، حل 
این معضل اســت. این اختیارات 
خارج از عرف بین المللی عبارتند 
از کاهش تعداد تیمهای لیگ برتر 
از 18 بــه 16 تیــم، تغییر برنامه 
مصوب لیگ، توهیــن به مربیان 
ایرانی، اجاره کمپ جهت برقراری 
اردو، بستن قرارداد انجام بازیهای 
تدارکاتی، لغو بازیهای تدارکاتی به 

سلیقه خود و ...
به نظر می رسد که امیر قلعه نویی 
پس از سالها ســروری در عرصه 
لیگ برتر، دو ســال خیلی سخت 
را ســپری کرده باشد. وی که با 5 
عنوان قهرمانی، 2 نایب قهرمانی 
و 1 مقــام ســومی در لیگ برتر 
غیرقابل دسترسی می باشد، باید با 
ایجاد یک رنســانس به دوران اوج 

خود بازگردد. وی طی سال های 
1380 تا 1392، ســلطان مطلق 

لیگ برتر بود.
دوران سرمربی گری 

امیر قلعه نویی:
• قهرمانی در جــام حذفی 81-

1380 بــه همراه تیم اســتقالل 
تهران

• نایــب قهرمانــی در لیگ برتر 
فوتبال ایران 83-1382 به همراه 

تیم استقالل تهران
• نایب قهرمانــی در جام حذفی 
83-1382 به همراه تیم استقالل 

تهران
• مقام سومی در لیگ برتر فوتبال 
ایــران 84-1383 بــه همراه تیم 

استقالل تهران
• قهرمانــی در لیگ برتر فوتبال 
ایــران 85-1384 بــه همراه تیم 

استقالل تهران
• قهرمانی در بازی های قهرمانی 
غرب آســیا 1386 به همراه تیم 

ملی فوتبال ایران
• قهرمانی در جــام حذفی 87-
1386 بــه همراه تیم اســتقالل 

تهران

 •
قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران 
88-1387 به همراه تیم استقالل 

تهران
• قهرمانــی در لیگ برتر فوتبال 
ایران 89-1388 بــه همراه تیم 

سپاهان اصفهان
• قهرمانــی در لیگ برتر فوتبال 
ایران 90-1389 بــه همراه تیم 

سپاهان اصفهان
• نایــب قهرمانــی در لیگ برتر 
فوتبال ایران 91-1390 به همراه 

تیم تراکتورسازی تبریز
• قهرمانــی در لیگ برتر فوتبال 
ایران 92-1391 بــه همراه تیم 

استقالل تهران
------

شرح عکس ها؛
1- جدول لیگ چهاردهم

2- هفته پایانی لیگ چهاردهم
3- ســامان نریمان جهان مهاجم 

تراکتورسازی تبریز
4- دکتر محمود گــودرزی وزیر 

ورزش
5- امیــر قلعــه نویی ســرمربی 

استقالل تهران
•

جام قهرمانان به فینال رسید
 با ســالم بــر همــٔه فوتبال 
دوستان، پس از گذشته حدود 
7 ماه سرانجام جام قهرمانان 
اروپا پس از شکست خوردن 
دو تیم رئــال مادرید و بایرن 
مونیــخ از حریفــان خود به 
مرحله نهایی خود رســید و 
دو تیم یونتوس و بارسلونا در 
تاریخ 5 ژوئن در اســتادیوم 
المپیک شهر برلین به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت. 
بایرن مونیخ 3 - 5 بارسلونا 

تیم بایــرن مونیخ در 
دیدار برگشــت لیگ 
باشگاه های  قهرمانان 
اروپا نتوانست شکست 
ســنگین در دیــدار 
رفت را جبــران کند. 
مرحله  در  مونیخی ها 
علیرغم  نیمه نهایــی 
پیــروزی خانگــی بر 
بارسلونا این رقابت ها را 

وداع گفتند.
 12 سه شنبه  شامگاه 
مــه  دیدار برگشــت 
مرحله نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان باشگاه های اروپا میان 
تیم های بایرن مونیخ، نماینده 
آلمــان و اف ث بارســلونا از 

اسپانیا برگزار شد.
در دیدار رفت میان دو تیم که 
چهارشنبه گذشته برگزار شده 
بود، بارسلونا با درخشش لیونل 
مسی مهمان آلمانی خود را 3 
بر صفر شکست داده و شرایط 
مناسبی را برای دیدار برگشت 

در مونیخ فراهم آورده بود.
مونیخی ها که علیرغم شکست 
ســنگین در بارسلونا امید به 
معجزه آفرینی را داشتند، این 
دیــدار را پرجنب وجوش آغاز 
کرده و در دقیقه هفتم بازی 
توانستند به نخستین گل بازی 

دست یابند.
ایــن گل زودهنــگام به تیم 
مهمــان امید و جانــی تازه 
بخشید، اما در دقیقه 15 بازی 
بارسلونا  برزیلی  نیمار، ستاره 
در پی دریافت پاســی دقیق 
از سوارز توپ را به تور دروازه 
بایرن چســباند و بازی را به 

تساوی کشاند.
یک ربع پس از به ثمر رسیدن 
گل تساوی بود که نیمار برای 
بار دوم زهر خود را ریخت و با 
زدن دومین گل بارسلونا امید 
بایرن مونیــخ را به یأس بدل 
کرد. نیمه نخســت این دیدار 
بــا نتیجه 2 بر یک به ســود 

بارسلونا به پایان رسید.
بایرن مونیخ در نیمه دوم بازی 
کوشــید که ورق را برگرداند 
و با چهره ای تهاجمی تر و در 
عین حال خشن تر در میدان 
حاضر شــد و توانست دو بار 
پرقدرت  مهمان  دروازه  دیگر 
خــود را از کنــد. گل هــای 
بایرن در ایــن نیمه را روبرت 
لواندوسکی و توماس مولر به 
ترتیب در دقایق 59 و 74 به 

ثمر رساندند.
ایــن موفقیت امــا در نهایت 
نتیجه بخــش نبــود و بایرن 
با توجه به شکســت  مونیخ 

سه بر صفر در دیدار رفت در 
مجموع با نتیجــه 5 بر 3 از 

بارسلونا شکست خورد و رویای 
این تیم برای رسیدن به فینال 
این دوره از بازی ها نقش بر آب 

شد
یوونتوس  3- ۲رئال مادرید

در نخستین دیدار رفت مرحله 
نیمه نهایــی رقابت های لیگ 
اروپا،  باشــگا ه های  قهرمانان 
یوونتوس تورین موفق شد با 
پیروزی بر تیم پرستاره رئال 
قهرمانی  مدافــع  که  مادرید 
اســت، گامــی مهــم در راه 

رسیدن به فینال بردارد.
شامگاه سه شنبه 5 مه نخستین 
دیدار رفت دور نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا میان 
تیم های یوونتــوس تورین از 
ایتالیا و رئال مادرید از اسپانیا 

برگزار شد.
آخرین پیروزی مادریدی ها در 
زمین یونتووس به 53 ســال 
پیش برمی گردد؛ دیداری که 
رئال توانســت با گل آلفردو 
دی استفانو، ستاره پرآوازه آن 
دوران بر میزبان ایتالیایی خود 

پیروز شود.
در دیدار شامگاه سه شنبه که 
در حضور 41 هزار تماشاگر در 
تورین برگزار شد نیز بازیکنان 
رئال نتوانســتند این طلسم 
چندین دهه ای را بشــکنند و 

پیروز میدان را ترک کنند.
یووتنوس بــا ارائه بــازی ای 
همچنیــن  و  تهاجمــی 
انسجام دفاعی  از  برخورداری 
توانســت مهمان پرآوازه خود 
را 2 بر یک شکســت دهد و 
گامی مهم به سوی فینال این 

رقابت ها بردارد.
را  بازی  یوونتــوس  بازیکنان 
پرجنب و جوش آغاز کرده و 
در دقیقه هشتم نیز توانستند 
با گل موراتا یک بر صفر از رئال 

پیشی بگیرند.
مادریدی هــا در اوایــل نیمه 
بــرای  راهــکاری  نخســت 
شکستن دیوار دفاعی حریف 
نیافتند و تنها با شــوت از راه 

دور خطرآفریــن بودنــد، اما 
واکنش های بوفون، دروازه بان 
یوونتوس مانع از آن شــد که 
تالش های رئال به نتیجه برسد

در دقیقــه 27 رئــال مادرید 
موفق شد، اولین حمله نفوذی 
و خطرناک خــود به محوطه 
جریمه حریف را عملی کند. 
کریستیانو رونالدو از فاصله ای 
کــم تــوپ را به تــور دروازه 
یوونتوس دوخت و بازی را به 

تساوی کشاند.
بود  گلی  این 76مین 
که رونالدو در مجموع 
لیگ  رقابت هــای  در 
باشگاه های  قهرمانان 
اروپا به ثمر رســانده 
است. نیمه نخست این 
دیدار با تساوی یک بر 

یک خاتمه یافت.
دیدار  دوم  نیمــه  در 
میان دو تیم چهره ی 
خود  به  خشــن تری 

گرفت. 
به نظر می رســید که 
با  یوونتوس  بازیکنان 
تشدید نبرد های تن به تن قصد 
ســرخورده کــردن حریف را 
دارند؛ تاکتیکی که تا اندازه ی 

زیادی نیز موفقیت آمیز بود.
رئال مادرید کــه رویای دفاع 
از عنوان قهرمانی را در ســر 
تاکتیک  علیرغم  می پروراند، 
حریف کوشید که بر حمالت 
خــود بیافزاید، امــا یکی از 
تیم  ایــن  ناموفق  حمــالت 
فرصتی برای ضدحمله آفرید و 
امکان به ثمر رسیدن دومین 

گل یوونتوس را فراهم آورد.
مدافع رئال مادرید در مصاف 
یک به یک بــا کارلوس توز، 
مهاجــم آرژانتینی یوونتوس 
چاره ای جز خطا ندید و داور 
نیز در پی این حرکت به نفع 

یوونتوس سوت پنالتی زد.
توز نیز خود پشــت توپ قرار 
گرفت و دروازه رئال در دقیقه 

57 برای بار دوم فرو ریخت.
وقت  در  رئــال  تالش هــای 
باقیمانده برای جبران این گل 
بی نتیجه مانــد و پیکار میان 
دو تیم پــس از 90 دقیقه با 
پیروزی 2 بر یک یوونتوس به 

پایان رسید.
در بازی برگشت این 2 تیم هم 
رئال توانست با گل رونالدو به 
ًگل تقریبا زود هنگام برسد که 
ولی  باز هم در نیمٔه دوم بازیکن 
سابق تیم رئال آلوارو موراتا با 
تک ًگل خود نتیجٔه بعضی  را 
1-1 کرد و بدین ترتیب رئال از 

در این رقابتها کنار رفت.
•
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دلم مي خواهد 
تمام 
دانش آموزاني 
كه قرار است 
مسيري كه 
من در آن گام 
برداشتم را 
تجربه كنند و 
در اين مسير 
موفق شوند.  
تصور مي كنم 
توكل به خداوند 
و تالش است 
كه هر هدفي را 
ممكن مي سازد، 
فكر كردن به 
هدف و انگيزه 
گرفتن بهترين 
راهكارهايي 
است كه آنها را 
به نتيجه مطلوب 
خواهد رساند

خانواده ام نقش اساسي در فراهم كردن فضاي 
مناسب براي درس خواندن من داشتند. پدرم 
هميشه مشوق من بود و به خاطر موفقيت من 

از جان خود مايه گذاشت

13

اشاره

موفقيت در علم روانشناس��ي به معناي ق��درت و توانايي فرد در به 
ثمر رسيدن آرزوها و اهداف از پيش تعيين شده است. 

معمواًل افراد موفق داراي ويژگي هاي خاص هستند، بايد اشاره كرد 
ميان هدفمندي و آرزومندي تفاوت هايي وجود دارد. 

آرزو به نوعي هدف، خاص گفته مي ش��ود كه همه انسان ها معمواًل 
با تخيالت در سر مي پرورانند ولي هدف با ويژگي هايي خاص مشخص 

مي شود. 
نخس��تين ويژگ��ي هدف، خاص بودن آن اس��ت يعني هر انس��اني 

اهداف خود را به صورت خاص بيان مي كند.
دومي��ن ويژگي، قابلي��ت اندازه گي��ري در هدف به ش��مار مي رود، 
همچنين دردس��ترس بودن هدف بدين معناست كه برخالف آرزو كه 
قابليت دسترسي به آن ممكن است ضعيف باشد هدف به نوعي تعيين 

مي شود كه دردسترس قرار گيرد.
يكي ديگر از ويژگي هاي اساس��ي هدف، واقع گرايانه بودن آن است 
يعن��ي برخالف تخيلي ب��ودن آرزو، در عالم واقعيت دسترس��ي به آن 

امكانپذير است. 
آخرين ويژگ��ي هدف، زمان بر بودن آن اس��ت يعني مي توان براي 
دسترس��ي ب��ه آن زمان معين��ي را مش��خص كرد و بر اس��اس زمان 

تعيين شده به جلو حركت كرد. 
اغل��ب افرادي كه در رس��يدن به يك هدف مانند قبول ش��دن در 
كنكور شكست مي خورند، كساني هستند كه به جاي هدفمند زندگي 

كردن بيشتر آرزو مي كنند. 
از طرفي والدين افراد كنكوري معمواًل براي فرزندانش��ان آرزوهايي 
دارند كه با ويژگي هاي ذكر ش��ده هماهنگ نيست يعني بدون در نظر 
گرفت��ن ميزان توانايي و اس��تعداد فرزندان يا حت��ي عالقه مندي آنها 
به رش��ته خاص يا به طور كلي قبول ش��دن در كنكور يكسري اهداف 

غيرقابل دسترس را تعيين كرده و به فرزند خود القا مي كنند.
باتوج��ه به اينكه فرزندان به دنب��ال برآورده كردن آرزوهاي والدين 
هس��تند تحت تأثير اين استرس و فشار رواني دچار سردرگمي شده و 
س��طح توانايي آنها با اهداف از پيش تعيين شده همخواني نداشته و با 

پديده اي به نام شكست در كنكور مواجه مي شوند.
اين پديده مي تواند تأثيرات مخرب بس��زايي در روحيه افراد داشته 
باش��د، حال بايد توجه داش��ت فاكتور انگيزش كه در روانشناس��ي در 
رش��ته هاي مختلف مربوط ب��ه مهم ترين فعاليت ه��اي زندگي روزمره 
انس��ان اس��ت، مؤلفه اي جدي به نظر مي رس��د و قبل از هر نكته بايد 

انگيزه دروني يا بيروني فرد را تعيين كرد. 
والدي��ن نبايد به هي��چ عنوان آرزوه��اي خود را كه به آن دس��ت 
 نيافته ان��د، در زندگ��ي فرزن��دان خ��ود جس��ته و يا به آن��ان تحميل 

كنند. 
اين فشارها باعث مي شود فرزندان نه تنها نتوانند آرزوهاي والدين را 
به ثمر برس��انند بلكه مسير اصلي خود را گم كرده و امكان بهره مندي 

از استعدادهايي كه برخوردار هستند نيز نخواهند داشت.

 هدفمندي يا آرزومندي

دكتر رضا احمدي
روانشناس و مدرس دانشگاه

151616 نقشه مرد ورشكسته براي تصاحب خانه ويالييتصرف عدوانيشيرين تر از رتبه دوم كنكور

 تصرف عدواني، تصرف غيرقانوني ملك با قهر و غلبه است
 كنكور را مانند بقيه آزمون ها مي ديدم اما اين آزمون مهم كمي با سرنوشت من در ارتباط بود. 
موفقيت در اين آزمون كمك مي كرد تا مسير زندگي ام رنگ بگيرد. براي سربلند شدن در اين 

مرحله بايد تالش بيشتري مي كردم و بيشترين استرس را در اين آزمون تجربه كردم

 مرد كالهبردار و همدستانش دست بردار نبودند. چند ماه بعد وقتي مرد سرايدار براي 
خريد از خانه خارج شده بود، با تخريب قفل واردآنجا شدند

 چهره هاي برتر كنكور 91
چگونه موفقيت را رصد كردند

صفحه 14 
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یک جدول با دو شرح
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 5144

اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1 – عرص��ه بوكس – اغراق كردن 
و ب��ه موضوعي بيش از اندازه توجه 

كردن
2- آش��وب- اقيان��وس س��اكت – 

چسب نجاري
3- نفس س��ركش – ض��دارزان – 

حمام بخار
4- مال ياران كش��يدني اس��ت! – 
پاي��ه – كبوت��ر صحرايي – ش��اعر 

مسافر
5- پول ژاپن – مركز استان فارس 

– سرشت
6- وظيف��ه درخ��ور دانش آموز – 
ماشين خاكبرداري – خرده سنگ

7- برج كج ايتاليا – دهم محرم – 
زمستان عرب

8- كثرت آمد و ش��د – مخفف از 
ما – بي بهره و نامراد

9- جرق��ه آتش – زب��ان انجيل – 
بازگشت از گناه

10- شامه نواز – پرنده اي كوچك و 
خواننده – مطلبي را با صداي بلند 

و از برخواندن
11- ن��ور ك��م – مج��ال – صداي 

اردك
12- قص��د – تنگه اس��تراتژيك – 
ح��رف ش��گفتي – حم��ام معروف 

كاشان
13- بيهوده – چشم – صعود

14- صفرا – پيك كاغذي – علم
15- بان��ي صليب س��رخ جهاني – 

سكه رايج عهد هخامنشي
 عمودي:

1 - مرد عارف – يكي از ورزش هاي 
ميداني

2- ضرب شمش��ير – پول مشترك 
اروپا – توانايي

3- امر به نواختن – قيصر 
– ستايش كردن

4- ايس��تگاه قطار – صيد 
– داخل – سگ بيمار

5- ترس��ناك – تحريكات 
شيطاني – حرف نداري

6- ي��ازده! – تند و زود – 
شكستني در ورزش

7- ورق – اخت��الل قدرت 
تكل��م در اثر ضايعه مغزي 

– بهشت
ضمي��ر   – پرداخ��ت   -8

مؤدبانه – پروردگار
9- كل، سراس��ر – مرك��ز 

آنگوال – بر شانه هر كس مي نشست 
خوشبخت مي شد

10- نگهب��ان ب��اغ – بي ريا – نفس 
چاق

11-كافي – عرصه نبرد - افسار
12- زمزمه محبت اس��تاد – متضاد 

ماده – بمب مخرب – شماره
13- ام الش��رائين – جاه و جالل – 

گريز
14- خنج��ر – مقاب��ل درن��گ – 

وسطي
15- نوش��ته اي كه هنرپيش��ه ها از 
روي آن نق��ش خود را مي خوانند – 

پرنده اي كوچك

 افقي:
1 - يار دس��تك – فيلمي از روح اهلل 

سهرابي )1391(
2- پرح��رف – فرمانروايان – حومه 

كاشان
3- كش��مكش – رودي در آلمان – 

نقش ها
 – س��ايه   – ب��ازي  وس��يله   -4

كامل كننده – بي سروپا
5- هنوز بيگانه – دادگري – پچ پچ

6- از نيروهاي س��ه گانه – تنبل – 
ميخوش

7- عاقل – جدول اعدادي است كه 
امروزه يكي از سرگرمي هاي رايج در 

كش��ورهاي مختلف جهان به شمار 
مي آيد – زنجيره

8- نورد – بله نجار – گياه پيچك
9- پول خرد هند – مليت سقراط 
– نام اپراي معروفي به نويسندگي 

وردي
10- تير پيكاندار – نمود، جلوه – 

گشادگي رگ هاي پا
11- از بت ه��اي دوران جاهليت – 

نام دخترانه – مخفف گاه
پيم��ان   – ميم��ون  كش��ور   -12

آتالنتيك شمالي – زهر – مطابق
13- گذرنام��ه – ن��ام دخترانه – 

جور
14- كارگ��ر – گرفتگ��ي زب��ان – 

جاي كشتن
15- يكي از برن��دگان جايزه نوبل 

پزشكي 2009 – عرض
 عمودي:

1 - رفاقت – از بازيكنان اس��بق و 
نامدار منچستر يونايتد

2- س��الخورده – خرگوش – مرغ 
سخنگو

 – جان��دار   – ماشين نويس��ي   -3
متنفر

4- بحري در شعر – كشور آسيايي 
– بدن – نيلوفر آبي

5- اهل س��رزمين شگفتي هاست – 
به شوق آمدن – نقش هنري

6- دوش – بخ��ت – مق��دار فش��ار 
الكتريكي

7- دستور – نوعي بستني – ماشين 
زراعت

8- بخش��ندگي – زن��گ چارپا – از 
معروف  و ش��يريني هاي  سوغاتي ها 

اصفهان
9- پايگاه اينترنتي – از قديمي ترين 
جواهرات ش��ناخته ش��ده 
در جه��ان – قطب مثبت 

باتري
10- مرط��وب – نااميد – 

خيس
11- رودي در فرانس��ه – 

نامعلوم – به صورت جدي
 – اتري��ش  مرك��ز   -12

بي مهار – الزم – اردوگاه
13- از حبوب – فصيح – 

كاسه چشم
14- ضايع – هدف، منظور 

– از هم جدا كردن
15- تابلويي از پل گوگن 

– دچار شدن

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5143حل جدول عادی شماره 5143

آذرنگ كوچصفهاني

»ق��ادر ب��ه صحب��ت كردن نيس��ت، 
نمي تواند حرف بزند«

صداي خوش��حال مادرش بود، صداي 
ش��اد مادر ذهن را دچار دوگانگي مي كرد 
كه ناتواني در گفتار دختر به شوك ناشي 
از ذوق قبولي در كنكور آن هم با كس��ب 
رتبه سومي در حد كشوري برمي گشت يا 
دليلي ديگر كه دوباره صداي شاد مادر بيتا 

مهري به گوش رسيد.
»دخترم تازه از اتاق عمل خارج ش��ده است به همين 

دليل قادر به سخن گفتن نيست.«
وقتي از سالمت بعد از عمل جراحي گفت ادامه مصاحبه 
در فضايي مثلثي ادامه يافت. س��ؤال پرسيده مي شد. مادر 
از بيتا مي پرسيد، او پاسخ را مي نوشت و مادر پاسخ را بيان 
مي ك��رد و بيتا اينگونه از تالش خود و رس��يدن به مقامي 
گفت ك��ه نامش را براي هميش��ه در مي��ان برترين هاي 
كنكور ايران جاي داد. »برنامه ريزي ام با فصول سال تغيير 
مي كرد. تابستان كمترين ساعات درسي را داشتم، بين 6 
تا 7 ساعت درس مي خواندم. به پائيز كه رسيديم ساعات 
مطالعه بيشتر شد و زمان بندي هايم به 7 تا 8 ساعت رسيد. 
بهار كه از راه رس��يد ديگر فرصتي تا روز امتحاني كشوري 
باقي نمانده بود، بايد هر چه درتوان داش��تم مي گذاشتم، 

روزهاي بهاري 10 تا 12 ساعت درس مي خواندم.«
بيت��ا اينگونه گفت و ادامه داد: اگر چنين پدر و مادري 
نداش��تم چنين موفقيتي را كس��ب نمي كردم. پدر و مادر 

كه هر دو پزشك هستند با آرامشي كه در 
فض��اي خانه ايجاد كرده بودند ذهن مرا در 
ش��رايطي قرار دادند كه با خيالي آسوده و 
بدون هيچ گونه اس��ترس و نگراني تنها به 

درس خواندن فكركنم. 
»دو ركن اصلي موفقيت در كنكور آرام 
بودن و داش��تن برنامه ريزي مناسب است. 
نباي��د از كنكور ترس��يد، كنك��ور هم يك 
امتحان است درست مانند تمام امتحان هاي 
ديگري كه در طول سال هاي درسي پشت سرگذاشته ايم. 
تنها نامش فرق مي كند و شايد نوع پاسخگويي به سؤاالت 
متفاوت اس��ت، اگر خود را در برابر راهي سخت ببينيم به 
حتم آرامش خود را از دست داده و با غلبه استرس بر ذهن 
توان تمركز كردن بر دروس و ثبت آنها مغز سخت خواهد 
بود. آرامش��ي كه والدينم برايم ايجاد كردند را اصلي ترين 

دليل موفقيتم مي دانم.«
بيتا اينگونه از دقت نظر مادر و پدرش به ش��رايط سال 
سرنوشت س��از خود گفت و افزود: نامم به عنوان س��ومين 
نفر در رش��ته زبان خارجي در حالي اعالم ش��ده است كه 
در دوره دبيرس��تان دانش آموز دبيرستان در رشته رياضي 
فيزيك بودم و بيشتر رياضي و دروس مربوط به اين درس 
را مطالعه مي كردم ت��ا زبان و دروس تخصصي مخصوص 
قبولي در رش��ته زبان،  ولي در هر دو كنكور شركت كردم. 
زماني كه از امتحان رياضي خارج شدم مي دانستم كه قبول 
خواهم شد ولي انتظار رتبه تك رقمي نداشتم ولي با پايان 
يافتن زمان امتحان كنكور زبان هاي خارجه حس خاصي 

داشتم، تصورم اين بود كه از يك جاده صاف و بي مانع گذر 
كرده ام ولي ب��از هم تصور نمي كردم جزو برترين هاي اين 

امتحان باشم.
»از س��ازمان سنجش كه زنگ زدند در اتاق عمل بودم. 
مادرم پاس��خ داد. مادر مي گويد وقت��ي از قبولي ام در حد 
كسب مقام س��وم كشوري در رش��ته زبان به او گفتند از 
خوش��حالي توان ايس��تادن بر پاهايش را نداش��ت، مادرم 
مي گويد ثانيه شماري مي كرد تا عمل جراحي تمام شود. 
دريك زمان سالمت و موفقيت گام به زندگي ام گذاشته بود 
و او مي خواست نويد روزهاي درخشاني كه روبه رويم نمايان 
شده بود را هرچه زودتر با صدايش به گوش هايم برساند.«

چشمانم را كه باز كردم هنوز تأثير داروهاي بيهوشي بر 
من بود ولي متوجه چشمان سرخ مادر شدم. چشماني سرخ 
با لبخندي زيبا، مرا در آغوش گرفت. پدرم نيز مي گريست 
و من بهت زده بودم كه صداي مادر در گوش��م پيچيد. او 
مي گفت و من حس��ي را در وجودم تجربه مي كردم كه تا 
آن زمان تجربه نك��رده بودم. برايم باور كردني نبود دختر 
طاليي كنكور سال 91 هستم. حسي همچون حس پرواز 
داش��تم. مي خواس��تم با صداي بلند بخندم، مي خواستم 
بدوم و خوشحالي ام را فرياد بزنم ولي بايد روي تخت باقي 
مي ماندم پس خود را بيش��تر از قبل در آغوش مادر غرق 
كردم. آغوش مادرانه برايم از هميشه دوست داشتني تر بود. 
دس��ت پدر را در دست گرفتم. ميان مهرهاي آنها بود كه 
به اين موفقيت رسيده بودم. خوشحال بودم از داشتن آنها 
كه اگر آرامش زندگي در كنار آنها نبود به حتم نام ديگري 

جايگزين من مي شد.

سوگل بهشتي

در مقط��ع اول راهنماي��ي تحصي��ل مي ك��ردم كه 
تصميم گرفتم آموختن زبان انگليس��ي را به طور جدي 
دنبال كنم. البته اين تصميم صرفًا براي دريافت مدرك 
نبود بلكه عالقه به يادگيري زبان انگليسي من را در اين 
مسير س��وق داد. در دبيرستان رشته رياضي فيزيك را 
انتخاب ك��ردم ولي همواره يكي از هدف هايم يادگيري 

زبان چيني و روسي بوده است.
براي كنكور كه آماده مي شدم تصميم داشتم هم در 
رشته رياضي فيزيك و هم در رشته زبان خارجه آزمون 
دهم. همينطور هم شد اما پس از پايان آزمون ها به اين 
نتيجه رسيدم كه س��ؤاالت كنكور رياضي را پائين تر از 
س��طح انتظارم پاسخ داده ام. حال اگر در كنكور رياضي 
ه��م موفق ش��وم بنابر رتبه اي كه كس��ب كنم تصميم 
خواهم گرفت در ش��اخه رياضي فيزيك ادامه تحصيل 

دهم يا زبان خارجه.
پرديس پاش��اخانلو كه بع��د از خداوند متعال پدر و 
مادرش را در رس��يدن به اين موفقيت سهيم مي داند، 

ادامه داد: در تمام لحظه هايي كه احساس 
خس��تگي، نگران��ي و يا حت��ي نااميدي 
مي كردم، مهم ترين كارم صحبت با خدا 
بود. قش��نگ ترين آموزه ام در طول زمان 
آمادگي ب��راي كنكور، اين ب��ود كه خدا 

بنده هايش را تنها نخواهد گذاشت. 
هميشه تصورم بر اين بود جمله توكل 
بر خدا، جمله اي كليشه اي است اما حاال 
فهمي��ده ام جز حقيقتي زيبا نيس��ت. در 

تمام اين روزه��ا از خداوند عذرخواهي مي كردم كه در 
زمان هاي شاد و بي دغدغه وجودش را فراموش مي كردم 
به همين دليل حتي روزهايي كه آزمون هاي آزمايشي 
را به خوبي پش��ت س��ر مي گذاش��تم ابت��دا از خداوند 
تش��كر مي كردم و ارتباط نزديك��م با خدا تنها منحصر 
به لحظه هاي پراس��ترس و دغدغه هايم نبود. همچنين 
او افزود: مادرم فوق ليسانس بيهوشي است و استرس و 
اضطراب هايم را به خوبي درك مي كرد. وقتي مي ديدم 
پدر و مادرم از تفريحاتي كه در هر زندگي آرامي وجود 

دارد، براي خ��ود دريغ مي كردند تا من 
در آرامش درس بخوان��م، خجالت زده 
مي ش��دم و همواره دوس��ت داش��تم با 
نتيجه خوبي ك��ه خواهم گرفت، كمي 
از محبت هايشان را پاسخگو باشم. پدرم 
پزشك است و شايد اين از ظاهرش پيدا 
نبود اما به خوبي مي فهميدم كه بيشتر 
از من مضطرب اس��ت. از هر چه كه در 
توان داشت استفاده مي كرد تا خأليي را 
حس نكنم و من هم در طول سال آسوده خاطر بودم كه 
پدر تمام نيازهايم را تأمين خواهد كرد. نيازهاي مادي 
تنه��ا يك جنبه كوچك اين قضيه ب��ود و پدر و مادرم 
به خوبي مي دانستند چگونه همراهي ام كنند تا به اين 

نتيجه دست پيدا كنم.
پرديس پاش��اخانلو در پايان گفت: به كالس كنكور 
نمي رفتم و تنها با برنامه ريزي مدرسه پيش مي رفتم و 
البته براي رس��يدن به اين رتبه كوتاهي نكردم و تالش 

را سرلوحه هدف هايم قرار دادم.

فرمول برترشدن دختر اصفهاني در كنكور
بيتا مهري نفر سوم گروه زبان هاي خارجي

لحظه هاي درخشش با ياد خدا بودم
پرديس پاشاخانلو پس از كسب رتبه سوم زبان هاي خارجي
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دلم مي خواهد 
تمام 
دانش آموزاني 
كه قرار است 
مسيري كه 
من در آن گام 
برداشتم را 
تجربه كنند و 
در اين مسير 
موفق شوند.  
تصور مي كنم 
توكل به خداوند 
و تالش است 
كه هر هدفي را 
ممكن مي سازد، 
فكر كردن به 
هدف و انگيزه 
گرفتن بهترين 
راهكارهايي 
است كه آنها را 
به نتيجه مطلوب 
خواهد رساند

خانواده ام نقش اساسي در فراهم كردن فضاي 
مناسب براي درس خواندن من داشتند. پدرم 
هميشه مشوق من بود و به خاطر موفقيت من 

از جان خود مايه گذاشت

13

اشاره

موفقيت در علم روانشناس��ي به معناي ق��درت و توانايي فرد در به 
ثمر رسيدن آرزوها و اهداف از پيش تعيين شده است. 

معمواًل افراد موفق داراي ويژگي هاي خاص هستند، بايد اشاره كرد 
ميان هدفمندي و آرزومندي تفاوت هايي وجود دارد. 

آرزو به نوعي هدف، خاص گفته مي ش��ود كه همه انسان ها معمواًل 
با تخيالت در سر مي پرورانند ولي هدف با ويژگي هايي خاص مشخص 

مي شود. 
نخس��تين ويژگ��ي هدف، خاص بودن آن اس��ت يعني هر انس��اني 

اهداف خود را به صورت خاص بيان مي كند.
دومي��ن ويژگي، قابلي��ت اندازه گي��ري در هدف به ش��مار مي رود، 
همچنين دردس��ترس بودن هدف بدين معناست كه برخالف آرزو كه 
قابليت دسترسي به آن ممكن است ضعيف باشد هدف به نوعي تعيين 

مي شود كه دردسترس قرار گيرد.
يكي ديگر از ويژگي هاي اساس��ي هدف، واقع گرايانه بودن آن است 
يعن��ي برخالف تخيلي ب��ودن آرزو، در عالم واقعيت دسترس��ي به آن 

امكانپذير است. 
آخرين ويژگ��ي هدف، زمان بر بودن آن اس��ت يعني مي توان براي 
دسترس��ي ب��ه آن زمان معين��ي را مش��خص كرد و بر اس��اس زمان 

تعيين شده به جلو حركت كرد. 
اغل��ب افرادي كه در رس��يدن به يك هدف مانند قبول ش��دن در 
كنكور شكست مي خورند، كساني هستند كه به جاي هدفمند زندگي 

كردن بيشتر آرزو مي كنند. 
از طرفي والدين افراد كنكوري معمواًل براي فرزندانش��ان آرزوهايي 
دارند كه با ويژگي هاي ذكر ش��ده هماهنگ نيست يعني بدون در نظر 
گرفت��ن ميزان توانايي و اس��تعداد فرزندان يا حت��ي عالقه مندي آنها 
به رش��ته خاص يا به طور كلي قبول ش��دن در كنكور يكسري اهداف 

غيرقابل دسترس را تعيين كرده و به فرزند خود القا مي كنند.
باتوج��ه به اينكه فرزندان به دنب��ال برآورده كردن آرزوهاي والدين 
هس��تند تحت تأثير اين استرس و فشار رواني دچار سردرگمي شده و 
س��طح توانايي آنها با اهداف از پيش تعيين شده همخواني نداشته و با 

پديده اي به نام شكست در كنكور مواجه مي شوند.
اين پديده مي تواند تأثيرات مخرب بس��زايي در روحيه افراد داشته 
باش��د، حال بايد توجه داش��ت فاكتور انگيزش كه در روانشناس��ي در 
رش��ته هاي مختلف مربوط ب��ه مهم ترين فعاليت ه��اي زندگي روزمره 
انس��ان اس��ت، مؤلفه اي جدي به نظر مي رس��د و قبل از هر نكته بايد 

انگيزه دروني يا بيروني فرد را تعيين كرد. 
والدي��ن نبايد به هي��چ عنوان آرزوه��اي خود را كه به آن دس��ت 
 نيافته ان��د، در زندگ��ي فرزن��دان خ��ود جس��ته و يا به آن��ان تحميل 

كنند. 
اين فشارها باعث مي شود فرزندان نه تنها نتوانند آرزوهاي والدين را 
به ثمر برس��انند بلكه مسير اصلي خود را گم كرده و امكان بهره مندي 

از استعدادهايي كه برخوردار هستند نيز نخواهند داشت.

 هدفمندي يا آرزومندي

دكتر رضا احمدي
روانشناس و مدرس دانشگاه

151616 نقشه مرد ورشكسته براي تصاحب خانه ويالييتصرف عدوانيشيرين تر از رتبه دوم كنكور

 تصرف عدواني، تصرف غيرقانوني ملك با قهر و غلبه است
 كنكور را مانند بقيه آزمون ها مي ديدم اما اين آزمون مهم كمي با سرنوشت من در ارتباط بود. 
موفقيت در اين آزمون كمك مي كرد تا مسير زندگي ام رنگ بگيرد. براي سربلند شدن در اين 

مرحله بايد تالش بيشتري مي كردم و بيشترين استرس را در اين آزمون تجربه كردم

 مرد كالهبردار و همدستانش دست بردار نبودند. چند ماه بعد وقتي مرد سرايدار براي 
خريد از خانه خارج شده بود، با تخريب قفل واردآنجا شدند

 چهره هاي برتر كنكور 91
چگونه موفقيت را رصد كردند
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یک جدول با دو شرح
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اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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بازگشت از گناه

10- شامه نواز – پرنده اي كوچك و 
خواننده – مطلبي را با صداي بلند 

و از برخواندن
11- ن��ور ك��م – مج��ال – صداي 

اردك
12- قص��د – تنگه اس��تراتژيك – 
ح��رف ش��گفتي – حم��ام معروف 

كاشان
13- بيهوده – چشم – صعود

14- صفرا – پيك كاغذي – علم
15- بان��ي صليب س��رخ جهاني – 

سكه رايج عهد هخامنشي
 عمودي:

1 - مرد عارف – يكي از ورزش هاي 
ميداني

2- ضرب شمش��ير – پول مشترك 
اروپا – توانايي

3- امر به نواختن – قيصر 
– ستايش كردن

4- ايس��تگاه قطار – صيد 
– داخل – سگ بيمار

5- ترس��ناك – تحريكات 
شيطاني – حرف نداري

6- ي��ازده! – تند و زود – 
شكستني در ورزش

7- ورق – اخت��الل قدرت 
تكل��م در اثر ضايعه مغزي 

– بهشت
ضمي��ر   – پرداخ��ت   -8

مؤدبانه – پروردگار
9- كل، سراس��ر – مرك��ز 

آنگوال – بر شانه هر كس مي نشست 
خوشبخت مي شد

10- نگهب��ان ب��اغ – بي ريا – نفس 
چاق

11-كافي – عرصه نبرد - افسار
12- زمزمه محبت اس��تاد – متضاد 

ماده – بمب مخرب – شماره
13- ام الش��رائين – جاه و جالل – 

گريز
14- خنج��ر – مقاب��ل درن��گ – 

وسطي
15- نوش��ته اي كه هنرپيش��ه ها از 
روي آن نق��ش خود را مي خوانند – 

پرنده اي كوچك

 افقي:
1 - يار دس��تك – فيلمي از روح اهلل 

سهرابي )1391(
2- پرح��رف – فرمانروايان – حومه 

كاشان
3- كش��مكش – رودي در آلمان – 

نقش ها
 – س��ايه   – ب��ازي  وس��يله   -4

كامل كننده – بي سروپا
5- هنوز بيگانه – دادگري – پچ پچ

6- از نيروهاي س��ه گانه – تنبل – 
ميخوش

7- عاقل – جدول اعدادي است كه 
امروزه يكي از سرگرمي هاي رايج در 

كش��ورهاي مختلف جهان به شمار 
مي آيد – زنجيره

8- نورد – بله نجار – گياه پيچك
9- پول خرد هند – مليت سقراط 
– نام اپراي معروفي به نويسندگي 

وردي
10- تير پيكاندار – نمود، جلوه – 

گشادگي رگ هاي پا
11- از بت ه��اي دوران جاهليت – 

نام دخترانه – مخفف گاه
پيم��ان   – ميم��ون  كش��ور   -12

آتالنتيك شمالي – زهر – مطابق
13- گذرنام��ه – ن��ام دخترانه – 

جور
14- كارگ��ر – گرفتگ��ي زب��ان – 

جاي كشتن
15- يكي از برن��دگان جايزه نوبل 

پزشكي 2009 – عرض
 عمودي:

1 - رفاقت – از بازيكنان اس��بق و 
نامدار منچستر يونايتد

2- س��الخورده – خرگوش – مرغ 
سخنگو

 – جان��دار   – ماشين نويس��ي   -3
متنفر

4- بحري در شعر – كشور آسيايي 
– بدن – نيلوفر آبي

5- اهل س��رزمين شگفتي هاست – 
به شوق آمدن – نقش هنري

6- دوش – بخ��ت – مق��دار فش��ار 
الكتريكي

7- دستور – نوعي بستني – ماشين 
زراعت

8- بخش��ندگي – زن��گ چارپا – از 
معروف  و ش��يريني هاي  سوغاتي ها 

اصفهان
9- پايگاه اينترنتي – از قديمي ترين 
جواهرات ش��ناخته ش��ده 
در جه��ان – قطب مثبت 

باتري
10- مرط��وب – نااميد – 

خيس
11- رودي در فرانس��ه – 

نامعلوم – به صورت جدي
 – اتري��ش  مرك��ز   -12

بي مهار – الزم – اردوگاه
13- از حبوب – فصيح – 

كاسه چشم
14- ضايع – هدف، منظور 

– از هم جدا كردن
15- تابلويي از پل گوگن 

– دچار شدن

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5143حل جدول عادی شماره 5143

آذرنگ كوچصفهاني

»ق��ادر ب��ه صحب��ت كردن نيس��ت، 
نمي تواند حرف بزند«

صداي خوش��حال مادرش بود، صداي 
ش��اد مادر ذهن را دچار دوگانگي مي كرد 
كه ناتواني در گفتار دختر به شوك ناشي 
از ذوق قبولي در كنكور آن هم با كس��ب 
رتبه سومي در حد كشوري برمي گشت يا 
دليلي ديگر كه دوباره صداي شاد مادر بيتا 

مهري به گوش رسيد.
»دخترم تازه از اتاق عمل خارج ش��ده است به همين 

دليل قادر به سخن گفتن نيست.«
وقتي از سالمت بعد از عمل جراحي گفت ادامه مصاحبه 
در فضايي مثلثي ادامه يافت. س��ؤال پرسيده مي شد. مادر 
از بيتا مي پرسيد، او پاسخ را مي نوشت و مادر پاسخ را بيان 
مي ك��رد و بيتا اينگونه از تالش خود و رس��يدن به مقامي 
گفت ك��ه نامش را براي هميش��ه در مي��ان برترين هاي 
كنكور ايران جاي داد. »برنامه ريزي ام با فصول سال تغيير 
مي كرد. تابستان كمترين ساعات درسي را داشتم، بين 6 
تا 7 ساعت درس مي خواندم. به پائيز كه رسيديم ساعات 
مطالعه بيشتر شد و زمان بندي هايم به 7 تا 8 ساعت رسيد. 
بهار كه از راه رس��يد ديگر فرصتي تا روز امتحاني كشوري 
باقي نمانده بود، بايد هر چه درتوان داش��تم مي گذاشتم، 

روزهاي بهاري 10 تا 12 ساعت درس مي خواندم.«
بيت��ا اينگونه گفت و ادامه داد: اگر چنين پدر و مادري 
نداش��تم چنين موفقيتي را كس��ب نمي كردم. پدر و مادر 

كه هر دو پزشك هستند با آرامشي كه در 
فض��اي خانه ايجاد كرده بودند ذهن مرا در 
ش��رايطي قرار دادند كه با خيالي آسوده و 
بدون هيچ گونه اس��ترس و نگراني تنها به 

درس خواندن فكركنم. 
»دو ركن اصلي موفقيت در كنكور آرام 
بودن و داش��تن برنامه ريزي مناسب است. 
نباي��د از كنكور ترس��يد، كنك��ور هم يك 
امتحان است درست مانند تمام امتحان هاي 
ديگري كه در طول سال هاي درسي پشت سرگذاشته ايم. 
تنها نامش فرق مي كند و شايد نوع پاسخگويي به سؤاالت 
متفاوت اس��ت، اگر خود را در برابر راهي سخت ببينيم به 
حتم آرامش خود را از دست داده و با غلبه استرس بر ذهن 
توان تمركز كردن بر دروس و ثبت آنها مغز سخت خواهد 
بود. آرامش��ي كه والدينم برايم ايجاد كردند را اصلي ترين 

دليل موفقيتم مي دانم.«
بيتا اينگونه از دقت نظر مادر و پدرش به ش��رايط سال 
سرنوشت س��از خود گفت و افزود: نامم به عنوان س��ومين 
نفر در رش��ته زبان خارجي در حالي اعالم ش��ده است كه 
در دوره دبيرس��تان دانش آموز دبيرستان در رشته رياضي 
فيزيك بودم و بيشتر رياضي و دروس مربوط به اين درس 
را مطالعه مي كردم ت��ا زبان و دروس تخصصي مخصوص 
قبولي در رش��ته زبان،  ولي در هر دو كنكور شركت كردم. 
زماني كه از امتحان رياضي خارج شدم مي دانستم كه قبول 
خواهم شد ولي انتظار رتبه تك رقمي نداشتم ولي با پايان 
يافتن زمان امتحان كنكور زبان هاي خارجه حس خاصي 

داشتم، تصورم اين بود كه از يك جاده صاف و بي مانع گذر 
كرده ام ولي ب��از هم تصور نمي كردم جزو برترين هاي اين 

امتحان باشم.
»از س��ازمان سنجش كه زنگ زدند در اتاق عمل بودم. 
مادرم پاس��خ داد. مادر مي گويد وقت��ي از قبولي ام در حد 
كسب مقام س��وم كشوري در رش��ته زبان به او گفتند از 
خوش��حالي توان ايس��تادن بر پاهايش را نداش��ت، مادرم 
مي گويد ثانيه شماري مي كرد تا عمل جراحي تمام شود. 
دريك زمان سالمت و موفقيت گام به زندگي ام گذاشته بود 
و او مي خواست نويد روزهاي درخشاني كه روبه رويم نمايان 
شده بود را هرچه زودتر با صدايش به گوش هايم برساند.«

چشمانم را كه باز كردم هنوز تأثير داروهاي بيهوشي بر 
من بود ولي متوجه چشمان سرخ مادر شدم. چشماني سرخ 
با لبخندي زيبا، مرا در آغوش گرفت. پدرم نيز مي گريست 
و من بهت زده بودم كه صداي مادر در گوش��م پيچيد. او 
مي گفت و من حس��ي را در وجودم تجربه مي كردم كه تا 
آن زمان تجربه نك��رده بودم. برايم باور كردني نبود دختر 
طاليي كنكور سال 91 هستم. حسي همچون حس پرواز 
داش��تم. مي خواس��تم با صداي بلند بخندم، مي خواستم 
بدوم و خوشحالي ام را فرياد بزنم ولي بايد روي تخت باقي 
مي ماندم پس خود را بيش��تر از قبل در آغوش مادر غرق 
كردم. آغوش مادرانه برايم از هميشه دوست داشتني تر بود. 
دس��ت پدر را در دست گرفتم. ميان مهرهاي آنها بود كه 
به اين موفقيت رسيده بودم. خوشحال بودم از داشتن آنها 
كه اگر آرامش زندگي در كنار آنها نبود به حتم نام ديگري 

جايگزين من مي شد.

سوگل بهشتي

در مقط��ع اول راهنماي��ي تحصي��ل مي ك��ردم كه 
تصميم گرفتم آموختن زبان انگليس��ي را به طور جدي 
دنبال كنم. البته اين تصميم صرفًا براي دريافت مدرك 
نبود بلكه عالقه به يادگيري زبان انگليسي من را در اين 
مسير س��وق داد. در دبيرستان رشته رياضي فيزيك را 
انتخاب ك��ردم ولي همواره يكي از هدف هايم يادگيري 

زبان چيني و روسي بوده است.
براي كنكور كه آماده مي شدم تصميم داشتم هم در 
رشته رياضي فيزيك و هم در رشته زبان خارجه آزمون 
دهم. همينطور هم شد اما پس از پايان آزمون ها به اين 
نتيجه رسيدم كه س��ؤاالت كنكور رياضي را پائين تر از 
س��طح انتظارم پاسخ داده ام. حال اگر در كنكور رياضي 
ه��م موفق ش��وم بنابر رتبه اي كه كس��ب كنم تصميم 
خواهم گرفت در ش��اخه رياضي فيزيك ادامه تحصيل 

دهم يا زبان خارجه.
پرديس پاش��اخانلو كه بع��د از خداوند متعال پدر و 
مادرش را در رس��يدن به اين موفقيت سهيم مي داند، 

ادامه داد: در تمام لحظه هايي كه احساس 
خس��تگي، نگران��ي و يا حت��ي نااميدي 
مي كردم، مهم ترين كارم صحبت با خدا 
بود. قش��نگ ترين آموزه ام در طول زمان 
آمادگي ب��راي كنكور، اين ب��ود كه خدا 

بنده هايش را تنها نخواهد گذاشت. 
هميشه تصورم بر اين بود جمله توكل 
بر خدا، جمله اي كليشه اي است اما حاال 
فهمي��ده ام جز حقيقتي زيبا نيس��ت. در 

تمام اين روزه��ا از خداوند عذرخواهي مي كردم كه در 
زمان هاي شاد و بي دغدغه وجودش را فراموش مي كردم 
به همين دليل حتي روزهايي كه آزمون هاي آزمايشي 
را به خوبي پش��ت س��ر مي گذاش��تم ابت��دا از خداوند 
تش��كر مي كردم و ارتباط نزديك��م با خدا تنها منحصر 
به لحظه هاي پراس��ترس و دغدغه هايم نبود. همچنين 
او افزود: مادرم فوق ليسانس بيهوشي است و استرس و 
اضطراب هايم را به خوبي درك مي كرد. وقتي مي ديدم 
پدر و مادرم از تفريحاتي كه در هر زندگي آرامي وجود 

دارد، براي خ��ود دريغ مي كردند تا من 
در آرامش درس بخوان��م، خجالت زده 
مي ش��دم و همواره دوس��ت داش��تم با 
نتيجه خوبي ك��ه خواهم گرفت، كمي 
از محبت هايشان را پاسخگو باشم. پدرم 
پزشك است و شايد اين از ظاهرش پيدا 
نبود اما به خوبي مي فهميدم كه بيشتر 
از من مضطرب اس��ت. از هر چه كه در 
توان داشت استفاده مي كرد تا خأليي را 
حس نكنم و من هم در طول سال آسوده خاطر بودم كه 
پدر تمام نيازهايم را تأمين خواهد كرد. نيازهاي مادي 
تنه��ا يك جنبه كوچك اين قضيه ب��ود و پدر و مادرم 
به خوبي مي دانستند چگونه همراهي ام كنند تا به اين 

نتيجه دست پيدا كنم.
پرديس پاش��اخانلو در پايان گفت: به كالس كنكور 
نمي رفتم و تنها با برنامه ريزي مدرسه پيش مي رفتم و 
البته براي رس��يدن به اين رتبه كوتاهي نكردم و تالش 

را سرلوحه هدف هايم قرار دادم.

فرمول برترشدن دختر اصفهاني در كنكور
بيتا مهري نفر سوم گروه زبان هاي خارجي

لحظه هاي درخشش با ياد خدا بودم
پرديس پاشاخانلو پس از كسب رتبه سوم زبان هاي خارجي
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پوست دانه ی قهـوه سرشار از آنتی اکسیدان 
و فیبر است

یک مطالعه جدید نشان می دهد 
که پوست دانه قهوه که معموال 
آن را دور می ریزند مملو از آنتی 

اکسیدان و فیبر است.
محققان دانشگاه گرانادا اسپانیا 
متوجه شــدند که ســطح 
پوست  در  آنتی اکســیدان 
قهوه ای و نقره ای دانه قهوه 

به ویژه باالست.
پوست نقره ای قهوه یکی از الیه 
هــای محافظ دانه قهوه اســت 
که در هنــگام بو دادن دانه قهوه 
برداشته می شــود. این درحالی 
است که معموال این بخش از دانه 

قهوه روانه زباله می شود.
در  گرانــادا  دانشــگاه  محققان 

تحقیقات خود متوجه شــدند، 
نقره  ای و قهــوه پوست 

ای قهوه مملو از فیبر و فنول است 
که خواص آنتی اکسیدانی و آنتی 
میکروبیال آن 500 برابر بیشتر از 

ویتامین C است.
این بخش از دانه قهوه همچنین 

حاوی سطوح باالیی مالنویدین 
)melanoidins( اســت کــه در 
هنگام بو دادن تولید می شود و 

به قهوه رنگ قهوه ای می دهد.
این در حالی است که خواص 
بیولوژیکــی مالنویدین ها 
به دلیل طیف وســیعی از 
مانند  عملــی،  کاربردهای 
جلوگیری از رشد پاتوژن های 
مضر در محصوالت غذایی، مهار 

می شود.
محققان امیدوارند که فعالیت آنها 
به تولید کننــدگان مواد غذایی 
کمک کند تا روشی برای استفاده 
از محصــوالت جانبی قهوه پیدا 

کنند.

درمان 
خانگی
 کبد چرب!
وجود چربی در کبد طبیعی است، 
اما اگر این میزان چربی بیشتر از 
5 تا 10 درصد وزن کل کبد شود، 
فرد به بیمــاری کبد چرب دچار 

شده است.
موید علویان، متخصص گوارش و 
کبد با بیان این مطلب افزود : کبد 
چرب درمان پذیر است و معموال 
نشانه و عالمتی نداشته و منجر به 
آسیب همیشگی و برگشت نا پذیر 
نمی شود اما در شدید ترین حالت 
کبد چــرب، فرد دچار نارســایی 

کبدی می شود. 
افراد  زندگی  رفتارهای  تغییر 
از تحرک بیشــتر به تحرک 
كمتر، ماشــینی شدن و پیر 
شیوع  باعث  جامعه  شــدن 
بیشتر بیماری های متابولیک، 
فشار خون، بیماری های دیابت، 
بیماری های قلبی و كبد چرب 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مطالعاتی 
که در جوامع شهری انجام شده، 
نشــان داده اســت که بین 30 تا 
40 درصد از جمعیت بزرگســال 

دچار کبد چرب هستند. البته کبد 
چرب خاص بزرگساالن نیست و 
حــدود 5 تا 7 درصد از اطفال نیز 
به این عارضه مبتال هســتند. این 
بیماری به دلیل تغییر شیوه تغذیه 
و سبک استفاده از غذا های آماده 
)سوسیس، کالباس، پیتزا( به دلیل 
اینکه حاوی چربی بیش از حد و 
افزودنی ها هستند، می توانند زمینه 

ابتال به کبد چرب را بیشتر کنند.
علویان بیان کــرد: کبد چرب با 
غربالگــری ســونوگرافی و انجام 
تســت های کبدی تشخیص داده 
می شود. برخی مواقع ممکن است 
نیاز به نمونه برداری از کبد به دلیل 

تشخیص شدت بیماری باشد. 
تجمع  از  پیشــگیری  برای 
چربی ها در كبد بهتر اســت 
ورزش كنید و همچنین باید با 

پرهیز از استفاده از مواد چرب 
و مواد نشاسته ای و به حداقل 
رساندن استفاده از قند و شکر 
در بهبودی این بیماری كمک 

كرد.
وی تصریح کرد: از جمله طبیعی 
ترین راهکارها بــرای درمان کبد 
چرب، توجه به مسائل تغذیه ای، 
مواد ســالم، اســتفاده از غذاهای 
سنتی و خانگی، استفاده از سبزی 
ها و میوه های تــازه و آب پز که 
نقش مهمی در ســالمت خانواده 
لبنیات  جایگزینی  می کنند،  ایفا 
کم چرب به جای چرب، استفاده از 
ماهی و غذاهای دریایی، آب لیمو و 
عرقیات گیاهی مانند کاسنی، خار 
مریم از دیگر راه کارهای طبیعی 

برای درمان این بیماری است.

)شفاآنالین(
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تبریک به شاهین نجفی!
یکی دو تا از ســایت های حزب 
اللهی، شــاهین نجفی را تهدید 
کردند که می خواهند کنسرت اش 

منفجر  را 
کنند. 

هم  یکی 
که  گفته 
کسی  هر 
ت  کنسر
شــاهین 
را  نجفی 

منفجر کند به او جایزه 
می دهند. 

حــاال من مانــدم به 
شاهین نجفی باید تبریک بگویم 

تا تسلیت. 
آدم حسودی اش می شود، یعنی 
چرا این همه بین عناصر دشمن 
تبعیض قائل می شــوند، درست 
اســت که ما از آن حرف هایی که 
شاهین نجفی می زند نمی زنیم، 
ولی دلیل نمی شود همه چیزها را 

به او بدهند. 
این وب ســایت حزب الله نوشته 
است که »در زمان حیات حضرت 
امــام خمینی رحمــه الله علیه، 
ســلمان رشدی با انتشــار آیات 
شیطانی موجب شد تا بنیانگذار 
فقید و کبیر انقــالب وی را مرتد 
و واجب القتل بخوانــد. اما آیا این 
حکم به رشدی منحصر شد؟ خیر! 
حضرت امام ناشــرین و عاملین 
نشر آن موهومات شیطانی را نیز 
مشــمول حکم اعدام دانستند و 
برای جان ناقابلشان جایزه مشخص 

فرمودند.« 
چنان می گویند ناشرین هم شامل 
حکم سلمان رشدی شدند، انگار 

ســلمان رشــدی را 
کشتند. از وقتی حکم 
سلمان رشدی را دادند 

بیســت  تا حاال 
بــار زن گرفته و 

مراسم عقد و عروسی برگزار کرده. 
آب از آب تکان نخورده. تازه یعنی 
دارند شاهین نجفی را تهدید می 
کنند که با تو همان کاری را می 
کنیم که امام خمینی با ســلمان 
رشدی کرد. یک جوری حرف می 
زنند انگار سلمان رشدی را منفجر 

کردند رفت پی کارش.
فکر کــن آیت الله خمینی حکم 
قتل سلمان رشدی را صادر کرد، 
جایزه کشتن سلمان رشدی هم 
فعال رســیده با آخریــن افزایش 
قیمتش در همین چند ماه قبل 
به ســه میلیون و 300 هزار دالر. 
چهار میلیون دالر را در خاورمیانه 
بگذاری جلوی گداهای داعش قهر 
می کنند، در همین سال گذشته، 
داعــش فقــط از محــل فروش 
گروگان ماهــی پنج میلیون دالر 

درآمد داشت. 
از وقتی ســلمان رشدی به مرگ 
تهدید شده تا به حال حداقل 300 
میلیون دالر فقط درآمد کتاب آیات 
شیطانی رفته باال و من مطمئنم 

سلمان رشدی حتی اگر قرار بود 
ده سال قبل در تصادف اتومبیل 
طبیعی  بطــور  هم 
بمیرد، بخاطر اینکه 
از او حفاظت شــده 
شده.  اضافه  عمرش 
تا همین حاال بخاطر همین حکم 
سلمان رشدی فکر کنم حداقل 33 
ایران  دالر  میلیارد 
زیان اقتصادی دیده. 
دو تا حکــم دیگر 
فکر  کننــد  صادر 
کنم درآمد کنسرت 
بعدی شاهین نجفی 
میلیون  شــش  به 

دالر برسد. 
طرف وسط فردوی قم را تا ده سال 
دیگر تعهد کرده دوربین بگذارند 
که تا خشتک مقام معظم رهبری 
از سی ان ان پخش مستقیم بشود، 
آن وقت تهدید می کند که در اروپا 
و آمریکا کنسرت منفجر می کنیم. 
یک وقت می بینی القاعده تهدید 
می کند، باالخره سیصد تا خل و 
چل دارند کــه در همه جای دنیا 
یک شکر زیادی بریزند وسط شله 

زردشان. 
آخر جمهوری اســالمی که وزیر 
اطالعاتش دارد توســط فرمانده 
سپاهش کنترل می شود و هر ماه 
دو تا وزیرش را دو تا وزیر دیگرش 
می اندازند زندان، از این غلط های 
زیادی می کند؟ نصف فرماندهان 
ســپاه بچه های شــان صبح با 
پورشه می روند وسط دیوار، شب 
باباهاشــان پناهنده می شوند به 
اسرائیل، تهدید کردنت یعنی چه؟


طنـز سیاسی
ابراهیم نبوی

آدم حسودی اش 
می شود!

اسرائیل، اپیالسیون، داعش و.... حرکت به سوی تمدن اسالمی!
تهران مشــهد را  طرف قطار 
دزدید، اسلحه گذاشت پشت گردن 

راننده قطار گفت برو زاهدان! 
حاال تهدید می کنی اشکال ندارد 
باالخره انسان نیاز به تفریح دارد، 
یک چیزی شما می گویی و ما می 
خندیــم، یک وقت ما یک چیزی 
می گوئیم شما می خندید، تا اینجا 
مشکلی نیست. مشکل این است 
که وقتی قطار رســید به مشهد 
طرف ناراحت می شــود که چرا 

من قطار را دزدیدم و تو را 
تهدید کردم تو چرا نرفتی 

اهواز؟ 
آخر برادر من! عزیز من؟ 
آقای جعفری! سردار! این 
قطار دارد به مشــهد می 
رود، این کــه نمی تواند 

پرواز کند برود به زاهدان. هی باید 
مثل جیگر هی توضیح بدهی که 
ســردار این چیز دراز قطار است، 

"می فهمی؟ می فهمی؟"
همین سردار چندی قبل عربستان 
را تهدید کرده که ما عربســتان را 
نابود می کنیم یک ماه قبل اسرائیل 
را تهدید کرده که ما اســرائیل را 
از بین می بریم، یک ســال قبل 

تصمیم گرفته جاده تهران دمشق 
را آسفالت کند داعش را لوله کند 

بفرستد الی دست ملک سلمان. 
معلوم نیست شنبه دارد وارد جنگ 
ســوم جهانی می شود، یکشنبه 
دارد در قزوین با اپیالسیون مبارزه 
می کند، دوشنبه با کاپیتوالسیون 
مبارزه می کند، یک دفعه شــب 

خوابنما می شود که ما 
در حال حرکت به سوی 
تمدن اسالمی هستیم. 
فکــر می کنند 
اسالمی  تمدن 
هــم موشــک 
را  دکمه  است. 
فشــار بدهی یا 
بــرود به طرف 
غیاث آباد قم یا 
کیلومتری  یک  همان 
منفجر شود. فرق کانال 
آب را بــا تمــدن نمی 
بفهمد،  تــازه  فهمند. 
قبل  آدمی کــه هفته 
می خواسته با عربستان 
بجنگد، حاال می تواند با 
اینکه  نه  بجنگد،  اردن 
برنده جایزه صلح نوبل 

بشود.
در ا ین 37 ســال صــد تا پل در 
کشور ساخته شده، صد تا هم نه، 
ســی تا، من حاضرم شرط ببندم 
که از سی نفری که پل ساختند، 
حداقل 28 تاشان یا گوشه زندان 
هســتند، یا خانه نشین شدند، یا 
دق کردند یا رفتند قطر و امارات 

روســیه  و  آمریکا  و 
می  را  کارشان  دارند 
کنند. حداقل بگو ما 
در حال حرکت برای 
نابودی تمدن آمریکا 
یــا اروپا یــا هرجای 
دیگری هســتیم، باز 
وجود  احتمالش  هم 

دارد. 
من مطمئنم اگر سپاه 
خوب نقشه بکشد، هر 
تمدنی را می تواند نه 
در شــش ماه، در دو 

سال نابود کند، حاال ممکن است 
خودش هم نابود شود، ولی توانایی 
نابود کردن دارند، ولی نگو به طرف 

تمدن بزرگ اسالمی می رویم! 
حاال جالب اســت، درست بعد از 
همین یک جمله سردار جعفری 
گفته "یمن آخرین دستآورد انقالب 

اسالمی است." 
و مطمئنم دو دقیقه هم درباره این 
جمله فکر نکرده یکی هم نیست 
که بپرسد: چه چیز یمن دستآورد 

انقالب اسالمی است؟ 
این که عربستان حمله کرده و دارد 

بچه های بیگناه یمن را می کشد؟ 
اینکه ایران از گروهی از مردم یمن 
حمایــت کرده و حاال عربســتان 
بخاطر جنگ با ایــران دارد مردم 
آنجا را می کشد که با ایران درگیر 

بشود؟ 
اینکه هی آقایان شعار دادند برای 
یمن و حاال انگشت به دماغ، نه می 
توانند بروند جلو، نه بکشند عقب، یا 
باید ایران نابود شود، یا مردم یمن 

کشته بشوند.

•

دولت های عربی منطقه می بیند، 
از تجاوز عربستان به یمن حمایت 
کرد، از آن پشتیبانی لجستیک و 
اطالعاتی به عمل آورد، و از همه 
بدتر، آن را مشروع و دفاع عربستان 
از خود قلمداد کرد. معلوم نیست 
که عربستان با کشــتن بیش از 
1400 تن و آواره کردن 300هزار 
تن و زخمی کردن بیش از 6 هزار 
تن از یمنی ها در برابر چه تجاوزی 

از خود دفاع می کند؟ 
عربستان ســعودی به هر عملی 
دســت زد تا پای ایران را به این 
جنگ بــاز کند و بدیــن ترتیب 
مذاکرات هســته ای را دود کند و 

به هوا بفرستد.
آیت الله خامنه ای رهبر خودکامه 
رژیمــی دیکتاتوری اســت، که 
حقوق بشر را به نحو سیستماتیک 
نقض می کند، اما ابله نیســت که 
فریب ایــن تحریکات را بخورد. او 
نیز به گونه ای عمل کرده که اگر 
مذاکرات شکست بخورد مسئولیت 
آن بــه گردن آمریــکا بیفتد. در 
مورد یمن نیز جز محکوم کردن 
تجاوز عربستان کاری انجام نداده 
و می داند که قتل عام مردم یمن- 
با بمب های خوشــه ای  از جمله 
آمریکا- و ارتکاب جنایات جنگی 
صدای اعتــراض نهادهای حقوق 
بشری و روشنفکران را در خواهد 

آورد.
احتمااًل این همــه فعالیت برای 
برهــم زدن مذاکــرات و توافــق 
اما  نباشد،  هسته ای شــگفت آور 
دولت اوباما که قطعًا خواهان نهایی 
کردن توافق هسته ای است، باید به 
پیامدهای منطقی مذاکره و توافق 
التزام داشته باشد. یاد آوری دائمی 
اوباما، جو  بایدن، جان  کری، اشتون 
کارتر و بنجامیــن رودز از بر روی 
میز بودن سناریوی حمله نظامی، 
مخالف منطق مذاکراتی است که 

به توافق نهایی نزدیک می شود.
اگر تحریــکات فــراوان دیگران 
تهدیدات  احتمااًل  نباشد،  کارساز 
دائمی عالی ترین دولتمردان آمریکا 
می تواند موجب تحریک خامنه ای 

شده و او را به واکنش بیندازد. 
آیت الله خامنه ای در 16/02/1394 
ضمن اشــاره صریح به تهدیدات 
نظامی مقامات دولت اوباما گفت: 

»من نمی فهمم مذاکره در زیر شبح 
تهدید چه معنایــی دارد؟ مذاکره 
کنیم زیر شبح تهدید! مثل این که 
یک شمشیری باالی سر ]ما باشد[. 
مّلت ایران این جوری نیست؛ مّلت 
ایران مذاکره  زیر سایه ی تهدید را 
برنمی تابد. چرا تهدید 
می کننــد؟ چرا غلط 
زیــادی می کننــد؟ 

می گوید اگر چنین نشــود، چنان 
نشود، ممکن است ما حمله  نظامی 

به ایران بکنیم… بنده 
بــا مذاکراتــی که در 
زیر شبح تهدید انجام 
بگیرد، موافق نیستم.«

خامنــه ای  آیت اللــه 
سپس افزود که وقتی جرج بوش 
هم ایران را به حمله نظامی تهدید 
می کــرد، در 31/6/1386، گفته 

است: 
»دوران بــزن  و دررو تمام شــده؛ 
این جور نیســت که شما بگویید 
نخیر،  درمی رویــم؛  و  می زنیــم 
پاهایتــان گیر خواهــد افتاد و ما 
دنبال می کنیم. این جور نیست که 
مّلت ایران رها کند کســی را که 
بخواهد به مّلت ایران تعّرضی بکند؛ 

ما دنبال خواهیم کرد.«
خامنــه ای گفت که ایــران برای 
رفع تحریم ها بــه مذاکره و توافق 
نیاز دارد، اما آمریکا بیش از ایران 
نیازمنــد مذاکره اســت. ایران با 
تحریم ها هــم می تواند به حیات 
خویش ادامــه دهد، ولــی تنها 
دستاورد دولت آمریکا این است که 
ادعا کند ایران را ســر میز مذاکره 
آوردیم و خواست های خودمان را 

به آنها تحمیل کردیم.
خامنــه ای نه تنهــا راه مذاکره و 
توافق را مســدود نکــرد، بلکه به 
تیم مذاکره کننده گوشزد کرد تا 
با حفظ خطــوط قرمز به مذاکره 

جهت توافق ادامه دهند. 
او افــزود که تحمیــل و تحقیر 
و تهدید و توســری خــوردن را 
نمی پذیرد. او گفت، شــدیدترین 
تحریم های طــول تاریخ که علیه 
ایران وضع شــده، علیه هر کشور 
دیگری وضع می شــد، به کلی آن 
کشــور را "منهدم" و "متالشی" 
می کرد، اما چنیــن وضعی برای 

ایران پیش نیامد.
مسأله و مشــکل دولت اوباما این 
اســت که باید نگرانی ها، تبلیغات 
و عملیــات مخالفــان داخلی و 
منطقه ای توافق هسته ای را حل و 

رفع کند. 
به همیــن دلیل دائمــًا از خطر 
جمهوری اســالمی، از روی میز 
بودن ســناریوی حمله نظامی، از 
پشتیبانی بی چون و چرا از اسرائیل 
و دیگــر متحــدان منطقه ای اش 

سخن می گوید. 
اگر چه تهدید اســتفاده از نیروی 
نظامی با دو منظــور رام کردن 
تقویت  و  آمریکا  داخل  تندروهای 
می شود،  اجنام  مذاکراتی  اهرم 
ولی اعتبار چنین تهدیدی در شرایط 
موجود به طــور جد محل تردید 

است. 

به نظر نمی رسد رهبری جمهوری 
اســالمی تهدید نظامی آمریکا را 
جدی بگیرد. اگر این 
مدعــا صادق باشــد، 
تهدید  بــودن  مفید 
نیز مورد تردید بسیار 

است.
دولتمردان آمریکایی برای خنثی 
کردن تبلیغــات کاذب مخالفان 
دائمًا تأکید می کنند که ایران همه 
چیز را داده و هیچ چیزی گیرش 
نیامده که هیچ، تا ابد همه مراکز 
هسته ای و غیرهسته ای اش تحت 
بازرسی و کنترل دائمی خواهد بود. 
تحریم ها هم سر جایش خواهد بود 
و تنها برخی از آنها رفته رفته اجرأ 

نخواهند شد.
این سیاست؛ 

اوالً: معلوم نیســت که مخالفان 
توافق هسته ای را راضی کند. 

ثانیًا: احتمال دارد که در مرحله و 
زمانی آیت الله خامنه ای را به این 
نتیجه برســاند که ادامه مذاکرات 
و توافق هســته ای بی فایده بوده 
و دولــت آمریکا همچنان راه های 
عراقی و لیبیایی کــردن ایران را 

دنبال می کند .
آیا معقول اســت که پیشــنهاد 
آیت الله خامنه ای به آمریکا مبنی 
بر آن که اگر یک توافق هسته ای 
آبرومندانه حاصل شــود، می توان 
مذاکرات را به همه زمینه ها بسط 
داد، با تهدیدهای مکرر بر روی میز 
بودن سناریوی حمله نظامی پاسخ 

بگیرد؟ 
آیا معقول اســت که آمریکا ایران 
را از سالح های دفاعی هم محروم 
ســازد، اما دشمنان و همسایگان 
ایران را به تسلیحات تهاجمی )به 
عنوان مثال جنگنده های اف- 35( 

مسلح سازد؟ 
آیا سیاســت یک بام و دو هوایی 
دولت آمریکا در حمایت از جنایات 
متحدان منطقه ای اش و محکوم 
کــردن جنایــات غیرمتحدانش 
اخالقًا قابــل دفاع بوده و چهره ای 
دموکراتیــک و حقوق بشــری از 

آمریکا به تصویر می کشد؟
بســیاری از مناقشات بین المللی 
از  بــر اســاس سوءبرداشــت ها 
به  مقابل  برداشــت های طــرف 
جنگ های خانمان سوز منجر شده 

است. 
استفاده بیش از حد و غیر ضروری 
از تهدید استفاده از نیروی نظامی 
می توانــد مذاکرات هســته ای را 
که به خط پایان نزدیک اســت، 
به شکست کشــانده و راه را برای 
تخاصمی درازمدت و حتی جنگ 

هموار سازد.
•

»مذاکره در زیر 
شبح تهدید چه 
معنایی دارد؟«
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دوستان ارجمند 

سرکا رخامن مینو علیمحمدی،
آقایان مصطفی صادقی  و  امید علیمحمدی

خانواده های محترم سوگوار 

در اندوه از دست رفتن مادر و عزیز دلبند خانواده تان،

شادروان بانو حمیده جنفی )علیمحمدی( 
در ایران، خود را شریک می دانیم. 

برای شما عزیزان صمیمانه آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم. 
ما را در كنار خود بدانید. 

__________________

مهندس نینوس گیورگیزنیا      زهرا صادقی

رد آفتاب... گرمی آغوش مـهرش را ندا

»مدیریت غلط و تغییرات اقلیمی  
مسئول کم آبی در ایران«

اصل و فرع بحران آب در ایران

در روزهای اخیر مقامات مختلف 
ایرانی یکی پس از دیگری از بحران 
کم آبی گفته اند و حتی یکی از آنها 
احتمال داده است که اگر وضع به 
همین منــوال ادامه یابد، نزدیک 
به 50 میلیــون ایرانی مجبور به 

مهاجرت خواهند شد. 
در همین حال اخیرا، اســماعیل 
نجــار، رئیس ســازمان مدیریت 
بحــران کشــور، در گفت و گویی 
با خبرگزاری ایســنا، از تازه ترین 
اقداماِت ســازمان مدیریت بحران 
در مشارکت با بسیاری از نهادهای 

دیگر گفته است. 
او از جمله به تصویب طرح آبیاریِ  
فضای سبز با استفاده از پساب های 

موجود در محل خبر داده است. 
سازمان  رئیس  نجار،  اســماعیل 
مدیریت بحران کشور، گفته است 
که از مدت ها پیش، بحران کم آبی 
در ایران و پیشگیری از پیامدهای 
آن در دستور کار سازمان مدیریت 
بحراِن کشور قرار گرفته و جلساتی 
نیــز در این بــاره برگزار شــده 
اســت که آخریِن آن، با شــرکت 
سازمان های  و  نهاد ها  نمایندگان 
مختلف از جمله سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، محیط زیست، جهاد 
کشاورزی، هوا شناسی، شرکت های 
مهندسی آب و فاضالب چندین 
استان و همچنین وزارت بهداشت 

برگزار شده است. 
 هفته گذشــته مطلبی از عیسی 
کالنتــری، مشــاور معــاون اول 
رئیس جمهــوری در امور آب، در 
روزنامه شــهروند منتشر شد که 
برگرفته از سخنان او در »بنیاد ملی 

امید ایرانیان« بود. 
کرد:  تاکیــد  کالنتری  عیســی 
»در ســال های گذشــته وزارت 
نیرو جــرأت اعتراف به واقعیت را 
نداشت؛ اما حاال بحران خشکسالی 

به اندازه ای رســیده که مسئوالن 
متوجه قهقرای کشور شده اند، زیرا 
درحال حاضر 70 درصد جمعیت 
کشور با سرانه زیر 900 مترمکعب 
آب در سال زندگی می کنند و این 
از نظر استانداردهای جهانی یعنی 

رخداد فاجعه بزرگ.« 
او با اشاره به آنچه که »سدسازی های 
بی حساب و کتاب« در ایران خواند 
درباره وضعیــت مدیریت آب در 

ایران گفت: 
»مشــکل ما این اســت که زمان 
اجرای پروژه ها یا کم سواد هستیم 
یا اتفاقات را پیش بینی نمی کنیم یا 

نظر کار شناسی را باور نداریم.« 
اما اسماعیل نجار، رئیس سازمان 
مدیریــت بحــران کشــور، 11 
اردیبهشت در گفت وگو با ایسنا از 
تصویب طرح آبیاری فضای سبز با 
استفاده از پساب ها در محل خبر 

داده است. 
اسماعیل کهرم، کار شناس محیط 
زیســت در تهــران در ایــن باره 
می گویــد: »االن مثــاًل در تهران 
کوچه به کوچه داره کنده می شود 
با زحمت زیاد و با هزینه بسیار زیاد 
البته همشهری ها می پردازند  که 
به صورت اقســاط و ایــن لوله ها 
کاشته می شوند. حاال کی این به 
بهره برداری برسه، یک زمان سی 
ساله را در نظر گرفته اند برای اینکه 
تمام شــهر تهران بــه این لوله ها 
مجهز بشــود. البته در شهرهای 
درجه دو یا سه، جمع آوری پساب 
آسان تر و سریع تر انجام می گیرد؛ 
بنــا براین یک کاریســت که دیر 
انجام شده ولی به هرحال صورت 
گرفته و در آینده نزدیک ما از این 

بهره برداری خواهیم کرد.« 
بحران  رئیس ســازمان مدیریت 
کشور گفته اســت که در همین 
جلسه تصویب شد که با همکاری 
ســایر نهادهای مریوطه و تامین 
اعتبار الزم، خرید و نصب تجهیزات 

کاهنــده مصرف آب 
مســکونی  منــازل 
نیرو  وزارت  به وسیله 
صــورت گیــرد. اما 
کاهنده  تجهیــزات 
منازل  آب  مصــرف 
تجهیزاتی  چگونــه 

هستند؟ 
اســماعیل کهرم در 
می گویــد:  تهــران 
به  شــبیه  »ببینید 
که  هســتند  کنتور 
اینها نصب می شوند 
ورود  محــل  در 
انشعاب به داخل خانه 
یا مدرســه یا مغازه و میزان آب را 
کنترل می کننــد. االن در تهران 
فشار آب آنقدر کاهش پیدا کرده 
که واقعــًا دوش گرفتن یک کار 
صعب و مشکل اســت. حاال اگر 
این دســتگاه ها هم نصب بشوند 
با هزینه زیاد، بــاز هم مقدار آب 
ورودی را کمتــر و کمتر خواهند 
کرد و همشهری های ما به زحمت 
خواهند افتاد. یک مسئله دیگر این 
است که مقدار آبی که ما دریافت 
می کنیم و مصرف می کنیم حدود 
92 تا 93 درصدش آب کشاورزی 
است، حدود پنج تا شش درصدش 
آب صنعت اســت و می ماند سه 
یــا چهــار درصد که آب شــرب 
است. بنابراین حتی اگر ما   نهایت 
صرفه جویی را در زمینه آب شرب 
انجــام بدهیم باز هم صرفه جویی 
در زمینه سه یا چهار درصد از این 
حجم آب است و تاثیری بر کم آبی 
ما نخواهد داشت. بنابر این من فکر 
می کنم نصب این دستگاه ها فقط 
زحمتی خواهد بــود برای وزارت 
نیرو، سازمان های آب و بعد دشوار 
شدن زندگی برای همشهری های 
اســتان های  در  به خصــوص  ما 

خشک.« 
اسماعیل کهرم، کار شناس محیط 
زیست، مدیریت غلط و تغییرات 
اقلیمی را مسئول کم آبی در ایران 
می داند و می افزاید که رسیدگی به 

کشاورزی از اهم موارد است: 
»خیلــی کوتاه عــرض می کنم، 
وقتی کــه 92 یــا 93 درصد از 
آب ما مصرف کشــاورزی دارد، با 
بهبود سیستم های آبیاری، به جای 
سیستم های کرتی که هخامنشیان 
از  بیاییم  می کردنــد،  اســتفاده 
سیستم های قطره ای، مهپاش و یا 
بارانی استفاده کنیم و آب مازاد را 
تزریق کنیم به داخل سیستم های 

آب شرب مملکتمان.« 
الهه روانشاد:ایسنا در گزارش رادیوفردا

لحظه بیشتر میشد. چند نفر جلو 
در مغازه ایستاده بودند و از مردم 
میخواســتند دقایقــی دیگر هم 

تحمل کنند.
زن همسایه با تعجب پرسید: 

"بــه نظرت چه اتفاقــی افتاده؟" 
هیچ ایده ای نداشتم و به عالمت 
ندانستن ابروهایم را باال انداختم. 
زن نگاهی به پسرک که آرام گرفته 
بود کرد و نفس راحتی کشید. بعد 

بی مقدمه گفت: 
"یک قهوه میخورید بیاورم تا ببینیم 
چه اتفاقی در ُشرف افتادن است؟" 
خنده ام گرفت از پیشــنهادش. 
ازش خواستم تا پسرک را نگه دارد 
مبادا دوباره گریه بیفتد. خجالت 
زده قبول کرد. دو قهوه ُترک آماده 

کرده و به تراس بازگشتم.
بعد از دقایقی دِر مغازه باز شــد و 
جمعیت یک به یک وارد شده و با 
یک بستنی قیفی بیرون می آمدند. 

زن قهقهه ای سر داد و گفت: 
"کامل فراموش کرده بودم! امروز 
در مونترال فستیوال بستنی قیفی 

است"!
جالب شــد برایم ماجرا و با دقت 
بیشــتری به حالت کسانی که در 
صف بودند، نگریســتم. هیجان و 

شوق عجیبی داشتند! آنهم فقط 
برای یک بستنی قیفی... 

از تو چه پنهان خســته ام از این 
مقایسه های جانکاه، بین هر آنچه 
در این جزیره ی دور رخ میدهد با 
دیار... اما چه کنم که خاطرات گره 
خورده به قلبم و گویا ممکن نیست 
رهایی از آن. پســرک با حسرت 
به عابرین بســتنی به دست، نگاه 
میکرد. از بودنش روی آن صندلی، 
قلبــم به درد آمد و آرام با اشــاره 
ای به زن فهماندم که اگر بخواهد 
میروم و برایش یکی میگیرم. او با 
اکراه به صف طوالنی نگاهی کرد 

و گفت:
"به گمانت چند ساعت دیگر نوبت 
به تو خواهد رسید! نگران نباش، 
بستنی داریم، بخواهد برایش می 
آورم". حق با او بود صف همچنان 
طوالنی تر میشد. سرگرمی ما هم 
شده بود شرط بستن بر سر اینکه 
نوبت چه کســی اعــالم میکنند 

بستنی تمام شده! 
پسرک هم این میان برای تمامی 
عابرین دست تکان میداد و زیر لب 
چیزهایی میگفت که ســردرنمی 
آوردم از آن. بــه خود آمده و دیدم 
دو ســاعت گذشــته که همانجا 

نشسته ایم و گپ میزنیم و هنوز 
هم بستنی هایشان تمام نشده.

کمی بعد با خــروج آخرین نفر، 
کرکره های مغازه را پایین کشیده و 
تابلوی کوچک جلو در را برداشتند. 
و  داد  ســر  ای  خنــده  زن 
گفت:"باالخره بساطشان را جمع 
کردند!" تشــکر کرد برای قهوه و 
خواست پسرک را به اتاق ببرد که 
دخترک جوانی از مغازه ی بستنی 
فروشی با سه بستنی قیفی در یک 
جعبه به این ســوی کوچه آمد. 
لبخندی زد و از پایین تراس گفت: 
"صاحب مغازه اینها را برای پسرک 

خوش اخالق تان و شما داده". 
زن همسایه ناباورانه نگاهی به من 
کرد و گفت: مراقب پســرم باش 
تا برگردم" و با عجله رفت پایین. 

بستنی ها را گرفت و بازگشت...
تو که بهتر از هر کســی میدانی 
هیچگاه  تنهایی نه به سینما میروم 

و نه بستنی میخورم! 
اما بعد آن روز، یکی از مشتری های 
ثابت آنجا شــده ام. تو هم هرگاه 
گــذرت به آتلیه افتــاد، مهمانت 

میکنم...
راوی
•

راوی: مونتریال شهر عجیبی است...   << ادامه از صفحه: 17
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جمهوری اسالمی 
بهاییاِن  زندانی در سرزمینی 

که زندانی عقیدتی ندارد!
کیان ثابتی

14 اردیبهشت 1394
محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران، در گفت و گویی 
که روز 29 آوریل از شــبکه    
PBS آمریکا پخش شد، گفت 
که »ما در ایران هیچ کســی 
را به خاطر عقیده اش زندانی 
نمی کنیم. افرادی که جرائمی 
مرتکب می شــوند یا قوانین 
کشــور را نقــض می کنند، 
نمی تواننــد پشــت اینکــه 
روزنامه نگار یا فعال سیاســی 
هستند، پنهان شوند و مردم 

باید قوانین را رعایت کنند.«
بهاییان

در ایــن گــزارش از زندانیان 
زن و مردی نام برده می شود 
که نه روزنامه نگارند، نه فعال 
سیاسی، بلکه جرم شان بهایی 
بودن اســت یــا تبلیغ آیین 

بهایی.
از دوم بهمن ماه سال گذشته 
تا این تاریخ، تنها در شهر یزد، 
یازده شهروند بهایی به حکم 
زندان  راهی  انقــالب  دادگاه 
شــدند که احتماال این تعداد 
در روزهــای آینده به 20 نفر 

خواهد رسید.
محکومان از شهرهای مختلف 
ایران از جمله یــزد، کرمان، 
اراک و اصفهان هســتند که 
همگی در دادگاه انقالب یزد، 
محاکمــه و به یــک تا چهار 
سال حبس محکوم شده اند. 
با آنکه این 20 شهروند بهایی 
در عملیاتی هماهنگ و منظم، 
در زمانی واحد دستگیر، آزاد 
و محاکمه شدند و احکام شان 
هم در یک تاریخ اعالم شد، اما 
احضار و اجرای حکم آن ها به 
تناوب و با فاصله زمانی صورت 

گرفته است.
با توجــه به اینکــه در اوایل 
سال گذشته، خبر محاکمه و 
محکومیت دسته جمعی 15 
شهروند بهایی در شیراز و 20 
شهروند بهایی در یزد با بازتاب 
گســترده رســانه ای و توجه 
نهادهــای بین المللی حقوق 
مواجه شد، مسئوالن  بشری 
دادگاه انقالب و اداره اطالعات 
یزد برای پیش گیری از بازتاب 
حکــم 20  اجــرای  خبری 
شهروند بهایی در یزد، احضار و 
اجرای حکم آن ها را به تناوب 

و با فاصله زمانی انجام دادند.
از ســوی دیگر، عــدم توجه 
رسانه ها به زندانیان محبوس 
در شهرستان ها باعث شده در 
سه ماه گذشته، 11 شهروند 
بهایــی طبق حکــم دادگاه 
انقالب یزد زندانی شوند، بدون 
این که خبر این اقدام قضایی 

در رسانه ای درج شود.
نبــود امکان اطالع رســانی، 
بهانــه ای برای اِعمال فشــار 
بیشتر بر شــهروندان بهایی 
شــده، به طوری کــه دو روز 

پیش از حلول سال نو، یک 
زوج بهایی به نام های ایمان 
رشــیدی و شــبنم متحد 
دســتگیر شــدند که خبر 
بازداشــت این زن و شوهر 
بهایی به دلیل فرا رســیدن 
نوروز از چشم بیشتر رسانه ها 

پنهان ماند.

شروع ماجرا از سال 91
دهم مرداد ماه سال 1391 
خورشیدی، ماموران امنیتی 
در اقدامــی هماهنــگ و از 
پیش طراحی شده به طور 
هم زمان به خانه های تعدادی 
در  بهایــی  شــهروندان  از 
شهرهای یزد، کرمان، اراک، 
اطراف  شهرهای  و  اصفهان 
آن )نجف آباد، ویال  شــهر و 
و  برده  هجوم  شاهین شهر( 
پس از تفتیش و ضبط بعضی 
وسایل شخصی، کامپیوتر ها، 

کتاب ها و نشانه های مذهبی، 
17 شهروند بهایی را دستگیر 

کردند.
بازداشت شــدگان شهرهای 
اصفهــان و اراک پس از چند 
روز بازجویــی در شــهرهای 
مذکور، به اداره اطالعات یزد 
منتقل شدند. یکی از بازداشت 
شدگان به نام »شهرام فالح« 
از شــهروندان بهایی کرمان 
بود که در یزد بازداشــت شد 
ولی منــزل او در   همان زمان 
توسط  کرمان  در  دستگیری 
مورد  اطالعات  اداره  ماموران 

بازرسی قرار گرفت.
همه بازداشــت شدگان پس 
از سه هفته به قرار وثیقه 60 
میلیون تومانی آزاد شــدند. 
چند روز بعد، ســه شهروند 
بهایی دیگر هم در رابطه با این 
پرونده در یزد دستگیر شدند 
که این سه نفر نیز پس از چند 
روز بازجویی در اداره اطالعات 

یزد به قید وثیقه آزاد شدند.
این 20 شهروند بهایی در دو 
جلسه سه ساعته در روزهای 
دوم و سوم شهریور ماه سال 
1392 خورشــیدی به اتهام 
اقــدام علیه امنیت ملی با راه 
اندازی تشکیالت مخفی )مراد 
جلسات مذهبی بهایی است( 
و تبلیغ علیه نظام در دادگاه 
انقالب اسالمی یزد، محاکمه 
و بر اســاس حکــم بدوی به 
حبس های تعزیری از یک تا 

چهار سال محکوم شدند.
یکی از متهمان، جلسه دادگاه 

را این گونه تشریح می کند: 
هر  اتهام های  ابتــدا  »قاضی 
کدام از مــا را با صدای بلند 
خواند و از ما و وکیل های مان 
خواست تا دفاع کنیم اما اجازه 
دفاع کردن نــداد و پیش از 
اینکه صحبت مان را شــروع 
کنیم، بالفاصله گفت که وقت 
تمام است و آخرین دفاعیات 
را بگویید. رفتار قاضی طوری 
بود انگار محکومیت ما از قبل 

مشخص شــده بود و دادگاه 
فقط جنبه نمایشی داشت.«

دادگاه تجدید  نظر این متهمان 
در 24 فروردین ماه سال 93 
در شــعبه یک دادگاه انقالب 
اسالمی یزد تشکیل و حکم 
دادگاه بدوی تایید شد و برای 
اجرا در اختیــار دایره اجرای 

احکام قرار گرفت.
این حکم در 27 فروردین ماه، 
به این ترتیب به ســه وکیل 

متهمان ابالغ شد:
)اصفهان(: چهار  صبا گلشن 
ســال حبس تعزیری و یک 
ســال حبس تعلیقی، شهرام 
دهقانی  خســرو  اشــراقی، 
)اصفهــان(، شــهرام فــالح 
)کرمان(، نوید حقیقی )اراک( 
و ایمان رشــیدی )یزد(: سه 
ســال حبس تعزیری و یک 
ســال حبس تعلیقی. فریبرز 
باغی، ناطقه نعیمی، شــبنم 
متحد، فریبا اشــتری )یزد( 
و نغمــه فارابی )اصفهان(: دو 
ســال حبس تعزیری و یک 

سال حبس تعلیقی.
فرح باغی، مهران اســالمی، 
اعظــم مطهــری، فرحنــاز 
ســهراب  )یزد(،  میثاقیــان 
آذر پور خرســند،  نقی پــور، 
طاهره  حقیــری،  ساســان 
روحانــی و ویــدا حقیقــی 
)اصفهان(: یک ســال حبس 
تعزیری و یک ســال حبس 

تعلیقی.
در دوم بهمــن ماه ســال93 
، شــهرام فالح، اولین فرد از 
محکومان ایــن پرونده برای 
اجرای حکم سه سال حبس 
به زنــدان کرمان فراخوانده و 

زندانی شد.
9 روز بعــد، نویــد حقیقی 
که تنها شــهروند بهایی این 
پرونده از شهر اراک بود، برای 
گذراندن محکومیت سه سال 
حبس، احضار و پس از معرفی، 

به زندان اراک منتقل شد.
دایره اجرای احکام یزد، سه 

پرونده  از محکومــان  تن 
بــه نام های فرح 
فریبــا  باغــی، 
اشــتری و مهران 
 27 را  اســالمی 
بهمــن مــاه برای 
حکم شــان  اجرای 
احضار کــرد، اما در روز 21 
بهمن ماه، ماموران قبل از 
تاریخ مقرر بــه منزل فرح 
باغی مراجعه کــرده و او را 
بازداشــت و به زندان یزد 

منتقل کردند.
مهران اســالمی بــه دلیل 
بیمــاری، مهلــت معرفی 
خویش را به تعویق انداخت.

فریبا اشتری اما در روز دوم 
اسفند ماه برای گذراندن دو 
ســال حبس، خودش را به 

زندان یزد معرفی کرد.
دیگر  یکی  مطهری،  اعظم 
از محکومان پرونده در یزد، 
با تماس تلفنی برای اجرای 

حکم احضار شد.
او تاکنــون از معرفی خود 
به زندان یزد به دلیل عدم 
دریافــت احضاریــه کتبی 

خودداری کرده است.
اعظم مطهری، مادر شــمیم 
اتحادی، یکی از زندانیان بهایی 
یزد است که فرزندش بیش از 
دو سال است به اتهام ارسال 
فیلم تخریب قبرستان بهاییان 
یزد برای شــبکه تلویزیونی 
»من و تو«، زندانی شده است.
روز چهارشــنبه، ســیزدهم 
اسفند ماه ســال گذشته اما 
ماموران کالنتری ویالشــهر 
اصفهــان به منزل »خســرو 
دهقانی« مراجعــه کرده و او 
را بدون احضاریه، بازداشــت 

کردند.
یکی از نزدیکان خسرو دهقانی 
به می گوید: »دادگستری یزد 
از دادگستری اصفهان خواسته 
که محکومان بهایی دادگاه یزد 
را در اصفهان زندانی کنند که 
در اصفهان، به دلیل نبود جا 
در زندان دستگرد، خسرو را 
به یزد ارجاع داده اند. به همین 
دلیل پس از بازداشت خسرو، 
او را ابتــدا به دادگســتری 
نجف آباد بردند و ســپس با 
اتومبیــل شــخصی یکی از 
بستگان، با یک مامور نیروی 
انتظامی به زندان یزد منتقلش 

کردند.«
بهایی  باغی، شهروند  فریبرز 
دیگری اســت کــه پس از 
دریافت احضاریه در 16 اسفند 
مــاه خود را بــرای گذراندن 
دو سال حبس به زندان یزد 

معرفی کرد.
همچنین در اواخر اسفند ماه، 
ماموران امنیتی برای بازداشت 
نغمه فارابی، ساکن نجف آباد 
اصفهان، مراجعــه و از دیوار 
خانه او باال رفته و داخل منزل 
می شوند اما چون او در منزل 
نبوده، محل را ترک می کنند. 
آن ها عصــر   همــان روز بر 
می گردند و نامبرده را دستگیر 
و بــرای گذراندن محکومیت 
دو سال حبس، به زندان یزد 

ظریف: »ما در ایران 

هیچ کسی را به خاطر 

عقیده اش زندانی 

منی کنیم!«

۲5 اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی
حماسه مذهبی، نسخه بدل حماسه ملی

پس از پیروزی انقالب، در نخســتین گام 
بحث برچیدن مجسمه فردوسی از میدان 
فردوســی تهران در میان آمد. در تازه ترین 
رویداد، در اســفند ماه 1393 شــهرداری 
سلماس مجســمه فردوسی را بار کامیونی 

کرد و به محلی نامعلوم انتقال داد. 
با این حال در تقویم ایرانی، 25 اردیبهشت 
ماه را در بزرگداشــت فردوســی به نام او 

نامیده اند. 
هم زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در 
سازمان تبلیغات اسالمی از »شاهنامه دوم« 

نیز رونمایی کردند: 
»حماسه امام علی« ســروده هایی بر وزن 
شاهنامه فردوسی به قلم یک شاعر نوخاسته 
که پیش از ایــن نهج البالغه را هم به نظم 
درآورده بــود. حال که منی توان حماسه 
ملی را حذف کرد، پس آن را مصادره 

می کنیم.
محمد علی فروغی جستار مشهوری با عنوان 
»فردوسی و اهمیت شاهنامه« نوشته است: 
»اگر فردوســی شاهنامه را نظم نکرده بود 
روایات ]تاریخی ایران باستان[ به حالت تاریخ 
بلعمی و نظایر آن در می آمد که از صدهزار 
نفر یک نفر آن ها را نخوانده بلکه ندیده است، 
و شکی نیست در اینکه اگر سخن دلنشین 
فردوسی نبود، وسیله ابقای تاریخ ایران همانا 
منحصر به کتب امثال مسعودی و حمزه بن 
حســن و ابوریحان می بود که همه به زبان 
عرب نوشته شده و اکثریت عظیم ایرانی ها 

از فهم آن عاجزند.«
درگیری بین حماسه مذهبی و حماسه ملی

نقالی و شاهنامه خوانی که در قهوه خانه ها 
اجرا می شــد، از هنرهای مردمی ست که 
تاریخ و اســاطیر ایران باســتان را با ابیات 
برانگیزاننده شاهنامه در اختیار عموم مردم 
می گذاشت. از همان آغاز این هنرهای ملی 
در کنار هنرهای نمایشــی با بن مایه های 
مذهبی ماننــد پرده خوانــی و تعزیه اجرا 
می شــد. درگیری بین حماسه مذهبی و 

حماسه ملی در ایران تازگی دارد.

جلیل دوستخواه، استاد ادبیات فارسی 
درباره حماسه مذهبی:

»حماسه ی مذهبی« - هرگاه بتوان چنین 
عنوانی را به کار برد - سوگنامه ای ست برای 
جــان باختگان در راه یــک عقیده یا مرام 
ویژه و مخاطبان آن، پیروان   همان عقیده و 
مذهب اند. کتاب روضه الّشهدای مال حسین 
واعظ کاشــفی - کــه واژه ی روضه، کوتاه 
کرده ی آن و ترکیب روضه خوانی، اشاره ای 
بدان اســت و بیشتر، روایت های وابسته به 
رویداد شهادت امام سوم شیعیان در رویداد 
عاشورای سال 61 هجری را در بر می گیرد - 
نمونه ی مشهور این سوگنامه نویسی به شمار 

می آید.
مضمون »شــاهنامه دوم« که اردیبهشت 
ماه از آن رونمایی شــد، زندگی، جنگ ها و 
خطبه های علــی، خلیفه چهارم و امام اول 
شیعیان است. علی با رستم در رقابت قرار 

گرفته است. 
زور کدامیک بیشتر است؟ حماسه مذهبی 

یا حماسه ملی؟
جلیل دوستخواه:

حماسه ی ملی، نمایشگر کنش و کوشش 
اجتماعی و فرهنگی و میهن دوستانه ی یک 

ملت، از همه ی تیره های قومی و فرقه های 
مذهبی بر زمینه ای فراگیر و بدون گرایش 
محدود به گروه ویژه ای ست و سنی و شیعی 
و کافر را در کنار هم به خواندن یا شنیدن 
می نشاند تا دریابند و بدانند که نیاکان آن ها 
در گذشت روزگاران، چگونه اندیشیده اند و 
چه گفته اند و چه کرده اند و چرا بر جا ماندن 
مجموعه ی یک ملت، برآینِد کوشــش ها و 
کنش های آن هاست. شاهنامه ی فردوسی، 
آیینه ی تمام نمای این فراَرَوند دیرپای است.

خودپرستی رهبر و نادانی مردم
در نخستین بخش شاهنامه، رهبر به خطا 
می رود، گرفتار خودپرســتی می شــود و 
سقوط می کند. مردم هم شتابزده و شورشی 
و نادان اند. دوزخ ضحاکی جانشین بهشت 
جمشیدی می شــود و معنویات از دست 

می رود.

جالل خالقی مطلق، شاهنامه پژوه:
این وضعیت به نام یک مشیت الهی که باید 
پذیرفت و با آن ســاخت تبلیغ نمی گردد. 
بلکه مردمی که خود موجب این وضع بودند، 
خود نیز باید اکنون برای رفع آن دامن همت 
ببندند. و این همان اندیشه  مبارزه میان نیک 

و بد در جهان بینی ایرانی است.
خالقی مطلق در ســال 1349 کار سترگ 
تصحیح شــاهنامه فرودســی را آغاز کرد 
و سرانجام در ســال 1387 آن را به پایان 
رساند. نخســتین بار شاهنامه به تصحیح 
خالقی مطلــق در خارج از ایران انتشــار 
یافت. او این کار را تقریبًا به تنهایی و بدون 

پشتیبانی دولت ها به انجام رسانده است.
متولی پروژه تولید »شاهنامه دوم« سازمان 
تبلیغات اســالمی است که زیر نظر »مقام 
معظم رهبری« کار می کند و بودجه ساالنه 
اعالم شده آن بیش از 260 میلیارد تومان 
است. این ســازمان اعالم نکرده که چقدر 

خرج تولید »شاهنامه دوم« شده است.
خالقی مطلق بر آن است که شاهنامه به این 
دلیل یگانه است که مورد استقبال مورخان 
و ادیبان و نقاشان و نقاالن قرار گرفت و این 
امر سبب شد که آداب و رسوم خانوادگی و 
اجتماعی ایرانیان به فرهنگ اسالمی منتقل 

شود.

خالقی مطلق:
شاهنامه مانند پلی شد که دو فرهنگ پیش 
از اســالم و بعد از اسالم ایران را به یکدیگر 
متصل ساخت و آن استمرار فرهنگ ایران 
که با ورود عرب آسیب بزرگی دیده بود، به 

وسیله شاهنامه تا حد زیادی مرمت یافت.
با ایــن حال گاهی برخی از روشــنفکران 
پرسش های رادیکالی را هم در برابر شاهنامه 
و آفریننــده آن نهاده اند. احمد شــاملو در 
سخنرانی اش در دانشگاه برکلی، فردوسی 
را به تحریف شخصیت هایی مانند ضحاک 
و کاوه و تحریف شورش های مردمی متهم 
کرد. ظاهــراً هرگاه بحــث تاریخ در میان 
می آید، تحریف هم یکی از ســویه های آن 
است. عالقه ســازمان تبلیغات اسالمی به 
زبان و بیان شاهنامه از این لحاظ هم قابل 

تأمل است.

•

جامعه بهایی ایران گذشت7 سال از زندانی شدن رهبران 
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 17 اکتبر: روز جهانی علیه 

فقر و خشونت زنان است 

راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر

و خشونت بر٥ محور: 

آزادی، برابری، عدالت اجتماعی ، 

صلح، همبستگی

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: 8117-27۴-٥1۴ با ما تماس بگیرید.

خاموش کردن صدای »نرگس محمدی« 
و »مجله زنان«

خیلی  شاید  فمینیستی:  مدرسه 
ها قضیه یک بام دو هوا را شنیده 
باشند، به ویژه نسل ما که با ضرب 
المثل ها زندگی کرده است و البته 
نسل امروز هم با ساختن »جوک« 
برای هر مسئله ای از گرانی گرفته 
تا انــرژی هســته ای و هر آنچه 
آزارشان می دهد، به طنز روی می 
آورند و به این وسیله خودشان را 

تخلیه روانی می کنند. 
ضرب المثل ها و جوک ها بر آمده 
از دل فرهنگ و اوضاع اجتماعی، 
سیاسی هر جامعه است. وقتی که 
در جامعه خفقان باشــد چاره ای 
برای مردم نمی ماند که حقایق تلخ 
را با زبان شیرین طنز بیامیزند تا از 
تلخی اش بکاهند و از هزینه بیانش 
در امان بمانند، پشت ضرب المثل 
ها هم غالبَا داستانی نهفته است. 
اما ماجرای یک بــام و دو هوا که 
در ابتدای سخن به آن اشاره شد، 
یک مصداق اش بازداشت »نرگس 
محمــدی« و دیگری هم ماجرای 

توقیف »مجله زنان« است.

تالش برای خاموش کردن صدای 
نرگس محمدی

نرگس محمدی سخنگوی »کانون 
مدافعان حقوق بشــر« در ایران، 
شــهروندی  »کانون  اعضــای  از 
زنــان« و از امضاءکنندگان بیانیه 
»کارزار لغــو گام بــه گام اعدام« 
اســت که صبح روز سه شــنبه، 
15 اردیبهشــت توسط »ماموران 
دادستانی« جمهوری اسالمی در 
منزل مسکونی اش، بازداشت شد. 
اتهامات نرگس »اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملی«، » تبلیغ علیه 
نظام« و تاسیس گروه »لگام«]1[ 
عنوان شده است. در رابطه با اتهام 
تأسیس »لگام« باید گفت که اواَل 
نرگس تنها مؤسس این نهاد مدنی 
نیست بلکه یکی از مؤسسین آن 
اســت. دوم این که در کجای دنیا 
تأســیس یک نهاد مدنی که در 
جهت کاهش خشــونت و جرایم 
است، اقدامی مجرمانه به حساب 

می آید؟
اعضای لگام هدف از تأسیس این 
نهاد مدنی را چنین بیان می کنند: 
»کار اصلی ما نشــان گیری افکار 
عمومی، ایجاد باور به ضرورت لغو 
مجازاتهای اعدام در میان مسئوالن 
و جلب توجــه کارشناســان به 
حذف این شــیوه ی مجازات، به 
سان گامی بسیار مهم و ریشه ای 
در زمینه ی ســالم سازی جامعه 
و کاهــش جرایم اســت«]2[ در 
جوامع پیشرفته بنیاد نهادن چنین 
نهادهایی نه تنها از طرف دولت ها 
تشویق می شود بلکه مورد حمایت 
مالی و معنــوی دولت و مردم نیز 
قرار مــی گیرندآنگونه که نرگس 
خود بیان می کند، در بازجویی ها 

به وی تفهیم شده : 
»که شما با اعدام مخالف هستید و 
چون قصاص جزء آیات قرآن است 

و شــما با اعدام 
مخالفت می کنید 
لــذا با آیــات و 
فرامیــن الهــی 
داریــد مخالفت 
می کنید«]3[ در 
این جا باید گفت 
کار دیگر از اظهار 
تأســف گذشته، 
بایــد بــه حال 
که  ای  جامعــه 
در آن مخالفــت 
و تالش  اعدام  با 
بــرای کاهــش 
عملی  خشونت، 

مجرمانه تلقی می شود گریست! 
از دیگر جرایــم نرگس محمدی، 
تالش بــرای تحقق جامعه مدنی 
است؟! که در بازپرسی ها از نرگس 
عنوان شده است )مصاحبه نرگس 
محمدی با رادیو فــردا(، گاه درد 
آنچنان جانکاه است که باید برایش 
جوک ســاخت از همان دســت 
جوک هایی که جوانان ایران برای 
رهایی از درد و رنج های روزمره به 

آن ها پناه می برند. 
آخر کسی نیست به این حضرات 
بگوید مگر جمهوری اسالمی در 
ایــران خــودش از امضاکنندگان 
بیانیه ی هزاره در ماه سپتامبر سال 

2000 نیست؟ 
و اگر نرگس محمدی به این دلیل 
که برای تحقق جامعه مدنی تالش 
می کند مجرم اســت، جمهوری 
اسالمی هم مجرم است چون که 

اساسَا بیانیه را امضا کرده است.
»از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، 
گسترش و ترویج برابری جنسیتی و 
یافنت  دست  زنان،  سازی  توامنند 
همگانی،  ابتدایــی  آموزش  به 
کم کردن مرگ کــودکان، بهبود 
ایدز،  با  مبارزه  مادران،  سالمت 
ماالریا و دیگر بیماری ها، تضمین 
گسترش  زیست،  محیط  پایداری 
مشارکت جهانی برای توسعه« اینها 
آرمان های توسعه هزاره است مگر 
هشــت هدف ذکر شــده توسعه 
هزاره بدون مشارکت جامعه مدنی 

ممکن است؟ 
این جاست که باید گفت یا بازپرس 
ها خیلی از مرحله پرت اند و یا این 
که هدف، پرونده سازی است ولو به 

هر قیمتی؟ 
البته حالت ســوم اش هم ممکن 
است. و این که بازپرس ها اطالع 
چندانی از آنچه در جهان می گذرد 
ندارند و با این بی اطالعی همچنان 
به دنبال بهانه برای زندانی کردن 

چهره های شاخص مدنی باشند.

بی صدا کردن مجله زنان
اما پرونده دوم که آنهم از مصادیق 
بارز یک بام و دو هوا است، توقیف 
مجلــه »زنــان امروز« بــه مدیر 
مسئولی و سردبیری شهال شرکت 
است. هیئت نظارت بر مطبوعات 
انتشار مطلبی در این مجله را در 

مورد ازدواج سفید]4[ بر اساس بند 
2 مــاده 6 قانون مطبوعات مغایر 
باعفت عمومی دانسته و به همین 
دلیل هم دســتور توقیف مجله را 
داده اند. احتماال تصمیم گیرندگان 
در هیئت نظارت بر مطبوعات هم 
سطح دانش شان همانند بازپرس 
ها اســت وگرنه بحــث در مورد 
مسئله یا مســایلی که آشکارا در 
یک جامعه جریان دارد چه ربطی 

به عفت عمومی دارد؟ 
بحث ازدواج سفید در حال حاضر 
نه تنها به طور غیر رســمی بین 
خانــواده و جمع های دوســتانه 
مطرح اســت بلکه به عنوان یک 
واقعیت موجود و رو به گسترش، 
دامنه بحث را به حوزه علوم انسانی 
در دانشــگاه ها تعمیم داده است. 
آیا این خط قرمز تنها برای مجله 
"زنان امروز" که در مورد مســایل 
مربوط به جامعه آنهم مطلبی که 
مستقیما به زنان مربوط می شود 

ننویسد و پوشش خبری ندهد؟ 
چــرا آقایان حق دارنــد راجع به 
»صیغه« روزها و بلکــه ماه ها از 
بودجه عمومی مملکت اســتفاده 
کننــد و در "مجلــس شــورای 
اسالمی" بحث کنند و قانون وضع 

کنند؟! 
سایت  وب  دارند  حق  آقایان  چرا 
های صیغه راه بیاندازند و از این 
راه کار کاسبی کنند. اما مجله زنان 
با این همه محدودیت هایی که بر 
سر راه تولید، انتشار و توزیع داشته 
حق ندارد به مسایل مربوط به زنان 
بپردازد؟ چرا همه جا "آقایان" این 
حق را برای خودشان قائل اند که 
برای زنان قانون وضع کنند به زنان 
بگویند چه به پوشند، چگونه راه 
بروند، کجا برونــد، کجا نروند، به 
چه میــزان بچه آوری کنند، و در 
خصوصی ترین زاویای زندگی زنان 
دخالت کنند اما زنان حق ندارند 
مســایلی را که مستقیم به آن ها 
مربوط می شود به بحث بگذارند؟ 
مگر نــه ایــن کــه روزنامه ها و 
خبرگزاری هایی پیشتر به موضوع 
ازدواج سفید پرداخته اند، کجای 
کار اشکال دارد که قوانین در ایران 

یک بام و دو هوا است؟ 
دو نمونه ذکر شده تنها گوشه ای از 
برخورد های دوگانه را نشان می دهد.

باید این سئوال را از دست اندرکاران 
حکومت پرســید، مگرسهم زنان 
چقدر  مطبوعات  از 
است که وجود یک 
مجله زنانه را نمی 
توانید تحمل کنید؟ 
آنهم مجله ای که از 
زاویه نقدبه موضوع 
نپرداخته بلکه صرفا 
بازتاب  را  مســئله 
داده. چرا که فضای 
نقد بســته است و 
قرمزها  دامنه خط 
قدر گســترده  آن 
نویسنده  که  است 
و ناشر به هر طرف 
رو کنند بــه دیوار 
بســته می رسند. 
همین  عــالوه  به 
سهم اندک زنان از 
مطبوعات هم اغلب 
در اختیار گروه خاصی است مانند، 
نامه جامعه )جامعه الزهرا(، سروش 
بانوان )صدا و سیما(، شاهد بانوان 
)بنیاد شهید(، سوره بانوان )حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی( 
و زن روز و پوینــدگان راه زینب 
)اطالعات بانوان( که از ســوی دو 
مؤسســه کیهان و اطالعات زیر 
سرپرســتی نماینــدگان رهبری 
منتشر می شوند، پیام زن )دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(، 
علمیه  )مدرسه  نرجس  شــمیم 
نرجس مشــهد( و شمیم پارس 
)معاونت فرهنگــی تربیتی حوزه 
های علمیه در ایــن میان اندک 
نشــریاتی هم با تیراژ بسیار کم 
توسط برخی از عالقمندان به حوزه 
زنان منتشر شده، مانند زن شرقی، 
دنیای زنان، زنان فردا، حقوق زنان، 
هفته نامه فکر  روز، و برخی انجمن 
های مربوط به مســائل زنان، هم 
نشریه داخلی ممکن است داشته 
باشــند که مخاطبان آنهــا غالبَا 

اعضای انجمن هستند. 
حال اگر مقایسه ای داشته باشیم، 
بین تعداد نشــریات زنانه در صد 
ســال پیش با توجه بــه میزان 
بیســوادی در جامعــه آن روز، با 
تعداد نشریات زنان در ایران امروز 
که بیش از 65 درصد دانشجویان 
دانشــگاه را دختران تشکیل می 
دهند با این حال محروم از داشتن 
نشــریه ای از آن خود هستند. و 
این نشــان دهنده فقر فکری آن 
هایی است که مانع از اشاعه علم 
و فرهنگ و آگاهی جنسیتی می 
شوند و با تنگ نظری از باز شدن 
فضای گفتگوی بین اقشار مختلف 
جامعه هراس دارند. شــاید تصور 
می کنند که با پاک کردن صورت 
مسئله به حل مسئله کمک کرده 

اند.
البته پیشــرفت علم و تکنولوژی 
امکاناتی را فراهم کرده که فعاالن 
حقــوق زنان توانســتند راه های 
سانسور و ندادن مجوز نشریه را به 
اصطالح امروزی "دور بزنند" و به 
وسیله راه اندازی وب سایت ها و 
وبالگ ها پیام خود را به مخاطبان 
خود برســانند، اما این حوزه هم 
از دســت ممیزی و انحصارطلبی 
ســیری ناپذیر درامان نمانده، به 

طوری کــه مخاطبان 
این بخش نیز شــاهد 
مکرر  شــدن  فیلتــر 
سایت های زنان هستند 
و مدام با مشاهده جمله 
مقام  دســتور  بر  "بنا 
قضایی دسترســی به 
ســایت  این  اطالعات 
ممنوع می باشد" روی 
مانیتــور خود  صفحه 

مواجه اند. 
ســایت  مثال  بــرای 
فمینیستی«  »مدرسه 
برای بیســت بار فیلتر 
شــده اســت، سایت 
زنستان 6 بار فیلتر شد 
و بار هفتم هم مسدود 
و سپس به طور کامل 
متوقف شد و دیگر به 
فعالیت اش ادامه نداد. 

ســایت تغییــر برای 
برابــری 23 بار فیلتر 
تا قانون  شد، ســایت 
خانواده برابر دوازده بار 
فیلتر شــد، پل هایی 
بــرای زنان و ســایت 
میدان زنان نیز از جمله 
به  مربوط  های  سایت 
زنان بودنــد که فیلتر 
شدند. اغلب سایت های 

یاد شده پس از چندین بار فیلتر 
شدن بسته شدند. هدف اصلی از 
توقیف و فیلتر شدن این سایت ها، 
از میدان به در کردن فعاالن حقوق 
زن در عرصه رسانه و آگاهی رسانی 
و به انحصار در آوردن رسانه های 
آنان حتا در فضای مجازی است. 
به طوری که در این میان ناگهان 
تعداد زیادی ســایت و خبرگزاری 
با موضوع زنان از ســوی نهادهای 
دولتی و حکومتی دایر می شــود. 
سایت هایی که هدف شان آشکارا 
مبارزه با فمینیســم و رد نظریه 
های مبتنی بــر برابری بین زن و 
مرد است. این سایت های دولتی 
وظیفه شان تبلیغ و ترویج الگوهای 
مورد نظر حکومت اســت، مانند 
تبلیغ بیش از پیش حجاب، تأکید 
یکجانبه بر نفــش زن در خانواده، 
تأکید افراط گونه بر نقش مادری 
و همســری، و این قبیل مدل ها 
»پایگاه رسمی حجاب و عفاف«، 
»زنان پرس«، »مهرخانه«،»سایت 
فرهنگی و مذهبی نگار«، »سایت 
فاطمه زهــرا« »چارقد«، »ریحانه 
نیــوز«، »باب ا لکریمــه«، »دخت 
ایران«، »لینک زن«، و... از جمله 
ی این ســایت ها هستند. این ها 
مواردی چند از سیاست یک بام و 
دو هوا اســت، در حالی که فعاالن 
مدنی، روزنامه نــگاران و فعاالن 

حقوق زن از کمترین امکانات برای 
اطالع رسانی محروم اند اما رسانه 
های وابسته به حاکمیت با استفاده 
از امکانات و سوبسیدهای دولتی، 
یکه تاز میدان مطبوعات شده اند. 

دلیل بازداشــت نرگس محمدی 
به جرم تالش برای تحقق جامعه 
مدنی و فیلترینگ سایت های زنان 
و توقیف نشریاتی مانند "مجله زنان 
امروز" از یک جنس اســت: "عدم 
تحمل صدایی از جنس دیگر و به 
حاشیه راندن و خانه نشین کردن 

فعاالن مدنی".
پانوشت ها:

]1[ »لگام«مخفــف لغو گام به گام اعدام 
است که توسط عده ای از شخصیت های 
سیاسی و فرهنگِی مخالف اعدام در ایران 
از جمله زنده یاد سیمین بهبهانی تشکیل 

شده است
https://www.facebook.com/  ]2[
کارزار-لغو-گام-بــه-گام-  /notes
step-by-step-to-stop--اعدام-لــگام
death-penalty/به-تالش-و-تکاپــوی-
خود-برای-لغو-مجازات-اعدام-ادامــه-

میدهیم/623938984389650
http://www.radiofarda.com/…/  ]3[
.26991207/narges-mohamadi-f8

html
]4[ اصطالحی اســت که برای توصیف 
زندگی مشترک بدون ثبت رسمی به کار 

می رود
•

در دفاع از نسرین ستوده
»کارزار حق کار، حق دگراندیشان« برای ابراز 
همبستگی و پشتیبانی از خواست های نسرین 
ســتوده و برای دفاع از حقوق دگراندیشان، از 
طرف شبکه »همبستگی برای حقوق بشر در 

ایران« سازماندهی شده است.  
این کارزار در 15 مارس 2015 با برگزاری یک 
پالتاک که در آن نســرین ستوده، الهه امانی و 
عبدالکریم الهیجی شــرکت داشتند آغاز به 
فعالیــت کرد.  هــدف کارزار آگاه کردن افکار 
عمومی جهان از تالش های شهروندی نسرین 
ستوده و یارانش در دفاع از حقوق دگراندیشان 

است. 
ما هم در مونترال روز های 4 شنبه از ساعت 6 
تا 7 در میدان نورمن بتیون )مترو گی کنکوردیا( 

گرد هم می آئیم. 
دســت یابی به این هدف با همدلی و همراهی 

ایرانیان برون مرز ممکن می شود.
در دادخواهی نســرین ستوده که در بر گیرنده 
امضاهای بیشمار است آمده : ما امضاکنندگان 

زیر :
- از تالش های شــهروندی نســرین ستوده و 
یارانــش و کارزار حق کار، حق دگراندیشــان 

پشتیبانی می کنیم!
- خواهان لغو حکم غیرقانونــی و ناعادالنه ِی 
شــعبه دوم دادگاه انتظامی وکال بر محرومیت 
نسرین ســتوده به مدت سه ســال از وکالت 

هستیم!
- از وکالی شــرافتمند دادگســتری در ایران 
می خواهیم  تمام توان خود را برای لغو هرجه 
زودتر این حکم ننگین و غیرقانونی به کار گیرند!
- از جامعــه جهانی و نهادهــای بین المللی 
می خواهیم با فشــار بر جمهوری اســالمی، 
خواهان برابری حقوق همه شــهروندان ایرانی 
و پایان دادن به محرومیِت دگراندیشان از حق 

تحصیل، حق کار و حق حیات شوند.
 شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران 

- مونترال
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ارکستر فیالرمونیک برلین 
Berlin Philharmonic 

Orchestra

در دنیای موســیقی کالســیک 
انتخــاب مدیــر- رهبر ارکســتر 
فیالمورنیک برلین، بی شباهت به 

انتخاب پاپ در واتیکان نیست! 
کسی خود را نامزد انتخاباتی نمی 
کند، اما در صورت انتخاب شدن 
کسی از این افتخار سر باز نمی زند. 
پراعتبارترین  برلین  فیالمورنیک 
ارکستر دنیاســت. طنین صدای 
مجموع ســازهای زهی آن بسیار 
خاص و بی نظیر اســت. که طی 
133 ســال موجودیت آن رشد و 

پرورش یافته است. 
وجــه تمایــز اداره آن بــا دیگر 
ارکســترها در این است که جمع 
نوازنده گان خودمختار هستند و 
در انتخاب نوازنده جدید، انتخاب 
برنامه کنسرت، ضبط صفحه و سی 

دی تصمیم گیرنده هستند. 
بخصــوص رهبر- مدیــر هنری 
ارکستر توســط آراء 128 نوازنده 

تعیین می شود.  
ارکستر فیالمورنیک برلین در طی 
133 سال موجودیت خود فقط 6 

رهبر ثابت داشته است. 
به ترتیب زیر: 

Hans Von Bulow 
(Germany) 
Arthur Nikisch 
(Hugnary) 
Wilhelm Furtwangler 
(Germany) 
Herbert Von Karajan 
(Austria: 1908-1989)

Claudio Abbado (Italy) 
Simon Rattle (England) 

همــه مانند پاپ مــادام العمر در 
این مقــام بوده اند، بــه غیر از 2 
رهبر آخر، یعنی »آبــادو« بعد از 
12 ســال استعفا کرد و »راتل« از 
سال 2018، عین بعد از 15 سال 

ارکستر را ترک خواهد کرد. 
)استثنًا مانند پاپ پیشین!( 

در حال حاضر مذاکرات شروع شده 
است و معموال به درازا می کشد 

رهبــر مــورد نظر نه فقــط باید 
موزیسین اســتثنایی باشد، بلکه 
باید شــخصیت جــذاب و جالب 
باشدو  داشته  نیز  )کاریسماتیک( 
توجه رسانه ها را به ارکستر جلب 

کند. 
در عین حال زیاد دیکتاتور نبوده، 
نوازند هــای را در امــور تدریس 
کنسرت های جدا از ارکستر آزاد 

بگذارد. 
فعال چند رهبر معروف و پرتجربه 
مورد نظر هســتند اما منتقدین 
احتمال انتخــاب یکی از دو رهبر 

جوان را هم مطرح می کنند. 
یکی 

Dudamel Gustavo رهبــر لس 
آنجلســی ونزوئالیی، ســاخته و 
پرداختــه »السیســتما« )که در 
نوشتار ماه مارس او را معرفی کردم. 

Yannick Nézet-Séguin دیگر
از کبک، رهبر ارکستر متروپولیتن 

مونتریال. 
بعد از سه کنسرت، فیالرمونیک 
برلین کنسرت های دور اروپا را در 

سال 2016 به او سپرده اند. 

اما پرسروصداترین دوره
Herbert von Karajan

)هربرت فون کارایان( شــخصیت 
جذاب، پرانــرژی، خرده گیر ولی 

آینده نگر بوده است. 
کنســرت های پر موفقیت او در 
آمریــکا، ژاپن، چیــن، ضبط آثار 
متعدد و توضیح آن بطور وســیع 
و نــوآوری های متعــدد دیگر به 
ارکســتر  معروفیت  و  محبوبیت 

افزود. 
او به مدت 35 ســال رهبر و مدیر 
ارکســتر بود، امــا در اواخر عمر 
بــا اعضای  اختالفات شــدیدی 
ارکستر پیدا کرد و عاقبت بخاطر 
اصرار او به استخدام »سابین مایر« 
Sabine Meyer دختــر جــوان 
نوازنده کالرینت و مخالفت شدید 

ارکستر، ارکستر را ترک کرد. 
رســانه ها با هیاهوی بسیار این 
مســاله را بازتــاب دادنــد. ولی 
»کارایان« سه ماه بعد درگذشت! 

تا آن زمــان کلیــه نوازنده گان 
ارکستر مرد بودند، لذا ورود دختر 
جوان، ســنت 100 ســاله را می 

شکست! 
این سنت شامل حال ارکستر های 
وین هم بود. گفته  می شــود که 
سازمان زنان آمریکا اعالم کردند 
چنانچه این سنت ادامه پیدا کند، 
کنســرت های آنها را در آمریکا 

تحریم خواهند کرد. 
در نتیجه امروزه نوازنده گان زن به 

همه ارکسترها راه پیدا کرده اند. 
شیدا قره چه داغی 
11 ماه می 2015
•
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موسیقی... 

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

شوخی با حافظ 
-----------------

به مژگان سیه كردی هزاران رخته در دینم 
از آن تاریخ دینم كامال سوراخ سوراخ است 

-----------------
زاهدخلوت  نشین دوش به میخانه شد 

ـُل شد و دیوانه شد  مشدی حسن طفلکی خ
-----------------

صوفی نهاد  دام و سر حقه باز كرد 
او را هوای میز پوكر بی نماز كرد 

-----------------
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم 

ترسم آخر كه همه هستی خود در بازم 
-----------------

دوش دیدم كه مالئک در میخانه زدند 
سر یک جرعه ی می با قاراپت چانه زدند 

شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی كالسیک، بهترین راه 

اینســت كه در كودكی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی كالسیک گوش داد. لذا برای 

كسانی كه عالقه دارند و نمی دانند از 

كجا شروع كنند راهنمائی های كوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و كمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

از غزلیات سعدی 
 

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم
به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم
نظر به سوی تو دارم غالم روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم
جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن
و گر خالف کنم سعدیا به سوی تو باشم

مهر  مادر:
ملک الشعرای بهار

شنیــده ام پسـری را جنایتی افتاد
از اتفاق که شرحش نمیتوان دادن

قضات محکمه دادند حکم قتلش را
که رسم نیست به بیچارگان امان دادن

به دست و پای درافتاد مادرش که مگر
توان نجاتش از آن مرگ ناگهان دادن

بــــــــود عالقٔه مادر به حالت فرزند
حکایتی که محال است شرح آن دادن

از آن که بود مقصر جوان و دشوار است
رضا به فاجعٔه مرگ نوجوان دادن

ولی دریغ که قانون حرام می دانست
چنان شکار حاللی به رایگان دادن

بود شکستن قانون گناه و نیست گناه
عزیز جانی در دست جانستان دادن

همه رسوم و قوانین نوشته بر فقراست
بجز مراتب احسان و رسم نان دادن

وسیله ای به ضمیر زن فقیرگذشت
که بایــد آن را یاد جهانیان دادن

گرفت رخصت و در حبسگه پسر را دید
چه مشکل است تسلی در آن مکان دادن

بگفت غم مخور ای نور دیده کاسانست
ترا نجات ازین بحر بیکران دادن

به رهن داده ام اسباب خانه را امروز
که الزمست تعارف به این و آن دادن

ز پـــای دار به آن غرفه بلند نگر
مرا ببینی آنجا به امتحان دادن

گرم سپید بود َرخت مطمئن گشتن
وگر سیاه، به چنگ اجل عنان دادن

شبی گذاشت پسر در امید و گفت رواست
زمام کار به اشخاص کاردان دادن

صبـــاح مرگ یکی دار دید و میدانی
پر ازدحام، چو لشکر به وقت سان دادن

به غرفه مادر خود دید در لباس سفید
دلش قوی شد از آن عهد و آن زبان دادن

نشاط کرد و بشد شادمانه تا در مرگ
چو داد باید جان، به که شادمان دادن

فتاد رشتٔه دارش به گردن و جان داد
به رغم مادر و آن وعدٔه نهان دادن

یکی بگفت به آن داغدیده مادر زار
به وقت تسلیت وتعزیت نشان دادن

چـــــرا تو وعدٔه آزادی پسر دادی
مگر نبود خطا وعده ای چنان دادن

جواب داد چو نومیدگشتم این گفتم
كه بچه ام نخورد غم به وقت جان دادن

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

منصور و زاهد ریاکار 
شــخصی برای طلب حکومت ناحیــه ای از عراق بر 

منصور، خلیفه عباسی، در آمد .
در حالی که آثار زهد و تقوا در او نمایان و بر پیشانی 
اش آثار سجود همانند کوهان زانوی شتری نمودار بود. 

بعد از اظهار مطلب، خلیفه از او سوال کرد: 
این چیست بر پیشانی ات؟ 

گفت: اثر سجودات! 
منصور گفت: این حائل اســت بین تو و این عمل که 

خواهان آن هستی. 
آن شخص گفت: چگونه حائل خواهد بود؟ 

منصــور گفت: به جهت آن که اگر از کثرت عبادت و 
خداپرستی شده است، روا نیست که تو را از خداوند 
مشغول داریم. و ا گر برای ما کرده ای، سزاوار نیست 

که فریب و خدعه تو بر ما اثر کند! 
آن شخص منفعل شــده، نومیدانه از مجلس بیرون 

رفت. 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ 
من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی 

ولی با ذلت وخواری پی شنبم نمی گردم 

زبان ز گفتن و ناگفتنی نگه می داری 
که شمع هستی خود بر سر زبانه کند 

به مال غره چه باشی که یک دو روزی بعد 
همه نصیبه میراث خوار خواهد بود 

دل اگر پاک بود جامه ی ناپاک چه سود 
سر چو بی مغز بود نغزی دستار چه سود 

گفتم که بر آید آبی از چاه امید 
افسوس که دلو نیز در چاه افتاد 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

یک رباعی از »حالت« )ابوالقاسم(
گر کوره هستی ست گـذازنده مترس 

و ز پنجـــه نیستی ست دّرنده مترس 
تا حال خوشی به پیش داری خوش باش 

از رفته میندیش و ز آینده مترس 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

می فرستند.
از اواســط فروردین ماه و با پایان 
یافتن تعطیالت نوروزی، بازداشت 
شهروندان بهایی در یزد دوباره آغاز 
شد. روز شــنبه 15 فروردین ماه، 
مهران اســالمی«که پیش تر برای 
اجــرای حکم به زندان یزد احضار 
شــده بود، خودش را بــه زندان 
معرفی کرد. او به یک سال حبس 
تعزیری و یک سال حبس تعلیقی 

محکوم شده است.
دو روز بعــد )17 فروردیــن ماه(، 
فرحنــاز میثاقیــان، بــا دریافت 
احضاریه برای تحمل یک ســال 
حبس تعزیری، خــود را به زندان 
یزد معرفی کرد. با زندانی شــدن 
او، یازده شهروند بهایی در دو ماه 
-بدون احتساب تعطیالت نوروزی- 
به حکم دادگاه انقالب یزد زندانی 

شدند. 9 نفر دیگر، در انتظار اجرای 
حکم خویش هستند.

از این تعداد، ناطقه نعیمی، همسر 
فریبرز باغی، به طور شفاهی احضار 
شــده که تاکنون بــه دلیل عدم 
دریافت حکم کتبــی، از معرفی 
خود امتناع کرده است و البته در 
روزهای آینده باید همچنان منتظر 
بازداشت یکی دیگر از شهروندان 

بهایی محکوم در این پرونده بود.
یک شــهروند بهایی در رابطه با 
آخرین وضعیــت زندانیان بهایی 
یزد می گوید: »در روزهای گذشته، 
خسرو دهقانی، مهران اسالمی و 
ایمان رشیدی را به دالیل نامعلوم 
و ناگهانی از بند زندانیان سیاسی 
به بند عمومی انتقال داده اند. گمان 
می رود این انتقال بــه این دلیل 
صورت گرفته باشد که چون تعداد 

زندانیان بهایی در بند سیاســی 
زیاد شــده و جلوه بیرونی خوبی 
برای حاکمیت ندارد، به این روش 
از تعداد آن ها کاسته خواهد شد. 
از طرف دیگر، ناصر و فائز باقری، 
همسر و پســر فریبا اشتری که 
یک هفته بعد از آغاز محکومیت 
فریبا بازداشت شده اند نیز با وجود 
گذشــت دو ماه از بازداشت شان، 
بازداشــت موقت  در  همچنــان 

هستند.«
بهاییان در زندان هــا نیز معمواًل 
تحت فشار قرار می گیرند و از آن ها 
خواسته می شود تا با دیگر زندانیان 

در تماس نباشند.
•
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تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی از 
اول اگوست، 10 مرداد ماه از كانال تلویزیونی 
دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
تلویزیون  برنامه هــای  پخش  ســاعات 

دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ســاعت نه و نیم شب به وقت ایران، ساعت 
به مدت  اروپای مركزی  به وقت  هفت شب 

یک ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای 3 شنبه و ٥ شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مركزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
اینترنتی سایت  از طریق آدرس  می توانید 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراسی شورایی را 

مشاهده كنید:
http://www.didgah.tv/fa

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

درس های اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان
فروردیــن   27 شــنبه   5
هزاران معلم در بســیاری از 
شــهرهای کوچک و بزرگ 
کشــور هم چــون تهــران، 
کرج، سنندج، مشهد، ساوه، 
شهرکرد، کرمانشاه، خرم آباد، 
یزد، سبزوار، رشت، ماهشهر، 
بندرعباس،  زنجان،  بجنورد، 
زاهدان،  قزویــن،  بوشــهر، 
همدان، ابهر، داراب، شهرضا، 
شاهرود، مریوان، قروه، اراک، 
الیگــودرز و بروجرد در برابر 
پرورش،  و  آمــوزش  ادارات 
فرمانداری ها، اســتانداری ها 
و مجلس دست به اعتراض 

زدند. روز یکشــنبه 23 فروردین نیز استان 
خوزستان شاهد اعتراض معلمان در شهرهایی 

هم چون اهواز و اندیمشک بود.
براســاس اخبار منتشره، اســتقبال و حضور 
معلمــان در این اعتراض بویــژه در برخی از 
شهرها بی ســابقه بود. در شهر مشهد 4 هزار 
معلم در اعتراض این روز شــرکت داشــتند. 
سنندج نیز شاهد حضور 3 تا 3 هزار و پانصد 
معلم معترض بود. تجمع اعتراضی معلمان در 
حالی این گونه وسیع و پرشکوه برگزار شد که 
کانون صنفی معلمان ایران خواستار دادن وقت 
به دولت تا "هفته معلم" شــده و از معلمان 
خواســته بود تا آن زمان از برگزاری اعتراض 

خودداری کنند.
اعتــراض اخیر معلمــان در ادامه اعتراضاتی 
صورت گرفت که از دی ماه ســال گذشته و با 
امضا و ارسال نامه از سوی شش هزار معلم به 
مجلس اسالمی آغاز گردید. پس از ارسال نامه و 
در حالی که تشکل های رسمی هم چون کانون 
صنفی تنها نظاره گر تالش معلمان بوده و حتا 
برخی از چهره های کانون صنفی معلمان تهران 
در حمایــت از دولت روحانی اقدام به تخطئه 
تالش معلمان برای سازماندهی اعتراض کرده 
بودند، روزهای 29 بهمن و 3 اســفند هزاران 
معلم دســت به اعتصاب و اعتراض زدند. روز 
10 اسفند و در حالی که معلمان خود را برای 
مبارزه ای دیگر آماده می کردند، کانون صنفی 
معلمان تهران نیز به میدان آمده و با شرکت 
در اعتراض هزاران معلم به دنباله روی جنبشی 

آمد که دیگر قابل انکار نبود.
اگرچه طیف های گوناگــون و حتا رادیکالی 
در کانون های صنفی معلمــان حضور دارند 
اما متاســفانه رهبری و هدایت برخی ازآن ها 
به ویژه کانون صنفی معلمان تهران در دست 
افرادی قرار دارد که به شدت به دولت روحانی 
و اصالح طلبان متوهم هستند و این را به خوبی 
در مواضعی کــه اتخاذ کرده اند، می توان دید. 
همین طیف بود که در ابتدا با تخطئه حرکت 
معلمان، ریشــه اعتراض آن ها را رقابت های 
جناحــی درون حاکمیــت و بــرای تخریب 
دولت روحانی ارزیابی کــرد. آن هم در حالی 
که اعتراضات اخیر، هم یکی از بی سابقه ترین 
اعتراضات معلمــان از حیث تداوم و هم یکی 
از مستقل ترین اعتراضات آن ها بود. این طیف 
هم اکنون نیز در تالش اســت تــا از ُبَرندگی 
اعتراضات معلمان بکاهد، توهم به اصالح طلبان 
و دولت روحانی را تداوم بخشیده و بسیاری از 
مشکالت معلمان از جمله مشکالت معیشتی 

و اســتخدامی را به دولت احمدی نژاد نسبت 
دهد. غافــل از آن که مبارزات معلمان و عدم 
پاســخ گویی به خواست های شــان از دولت 
خاتمی شــروع شــد و باز همین طیف بود 
که در ســال 80 و در حالی که هزاران معلم 
خیابان های تهــران را به تصرف درآورده و در 
برابر دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، 
اعتراضات معلمان را در راستای تخریب دولت 

خاتمی دانسته و به تخطئه آن پرداختند!!
آن ها کودکانــه فکر می کننــد که جنبش 
معلمان فاقد هرگونــه تاریخچه بوده و همه 
فراموش کرده اند که ســرکوب و بی توجهی 
بــه خواســت های معلمان به ویــژه از دولت 
اصالح طلب خاتمی آغاز شــد و خواست های 
امــروزی معلمــان هم چون حق داشــتن 
تشکل های مستقل و معضالت معیشتی همان 
زمان نیز بوده است که مورد بی توجهی دولت 
قرار گرفت. همان طــور که در دولت خاتمی 
سرکوب ســندیکای کارگران شرکت واحد 

کلید خورد.
آن ها باز خود را به حماقت می زنند وقتی که 
می بینند اما انکار می کنند که دولت روحانی 
نه تنها سیاســت دولت های پیشین از جمله 
احمدی نــژاد در آموزش و پــرورش را ادامه 
می دهد بلکه حتا هارتر و وحشــی تر از آن ها 
همان سیاست را به اجرا درآورده است. سیاست 
خصوصی سازی مدارس در دولت روحانی یک 
نمونه اســت که هم چگونگی و سطح کیفی 
آموزش کــودکان از خصلت طبقاتی پر رنگ 
تری برخوردار شده و هم کودکان بیشتری را از 
دسترسی به آموزش و پرورش محروم  می سازد. 
حاصل دو سال سیاست کابینه روحانی تنها 
بدتر شدن وضعیت معیشتی معلمان و سیستم 
آموزشی کشور بوده و بی شک دو سال آینده 
نیز سیاست دولت ادامه ی همین روال خواهد 
بود. درک این موضوع نیز کار دشواری نیست. 
نگاهی به بودجه آموزش و پرورش و مقایسه 
آن با بودجه ارگان های سرکوب و مذهبی و نیز 
میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان در طی 
این دو سال که حتا به نصف تورم واقعی نیز 

نمی رسد گویای همه چیز است.
یکی از نکات برجسته اعتراضات اخیر، جامعیت 
خواســت های معلمان است. اگرچه وضعیت 
معیشتی معلمان و زندگی اغلب آن ها در زیر 
خط فقر یک مســاله ی اساسی در اعتراضات 
اخیر است اما این باعث نشد تا معلمان ضمن 
بیان خواست های معیشتی و رفاهی خود، از 

دیگر خواست های شان غافل بمانند.

رســمی  اســتخدام 
معلمان حق التدریســی 
از  یکــی  پیمانــی  و 
در  خواست های معلمان 
ایــن اعتراضات اســت. 
معلمانی کــه به صورت 
پیمانی و حق التدریسی 
کار می کننــد کمترین 
مزد را دریافت می کنند 
و همواره در معرض خطر 
از دست دادن همان آب 
باریکه هستند. معلمان با 
خواست استخدام رسمی 
این گــروه از معلمان، از 
خود  همــکاران  حقوق 
حمایت کرده و این گروه را به طرف خود جلب 
می کنند، گروهی ازمعلمان که به دلیل وضعیت 
واقعی زندگی شان، بیشترین اعتراضات را در 

سال های اخیر سازمان داده اند.
خصوصی ســازی یکی دیگر از مواردی ست 
که مــورد اعتــراض معلمان قــرار گرفت. 
خصوصی ســازی مدارس به عنــوان یکی از 
سیاســت های اقتصادی نئولیبرال که دولت 
روحانی به شدت پیگیراجرای آن است اساسا 
شغل و ماهیت کار معلمی را به خطر انداخته 
اســت. در نتیجه ی همین سیاست هاســت 
که مســاله تعدیل نیرو مطرح شــده و وزیر 
آموزش و پرورش روحانی در 19 مرداد سال 
گذشــته اعالم کرد که حداقل 200 هزار نفر 
از کارکنان این وزارتخانه مشمول طرح تعدیل 
نیرو می شــوند!! وی بــا وقاحت تمام تعدیل 
کارکنان این وزارتخانــه را "مهم ترین عامل 
رشد و انگیزه سایر کارکنان دانست"!! جنبه ی 
دیگر خصوصی سازی مدارس، پررنگ ترشدن 
خصلــت طبقاتی آموزش اســت. معلمان با 
این خواســت، حمایت میلیون ها دانش آموز 
و والدین آن ها را که تحت فشــار هزینه های 
سرسام آور آموزشی قرار گرفته و اغلب از میان 
کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند، 

بدست می آورند.
حق برابر کودکان برای آموزش در یک سطح 
و کیفیت یک مســاله مهم اجتماعی ســت. 
کــودکان جدا از آن که والدیــن آن ها در چه 
شرایط اقتصادی و شغلی قرار دارند باید این 
حق را داشته باشند که از شرایط آموزشی برابر 
برخوردار باشند. تمامی خدمات آموزشی، از 
جمله کتاب، دفتر و دیگر لوازم باید به صورت 
رایگان در اختیار کودکان قرار گیرد. هم اکنون 
حتا در برخی از کشــورهای ســرمایه داری 
کودکانی که والدیــن آن ها از درآمد کمتری 
برخوردار هســتند، برای تامین هزینه هایی 
چــون دفتر و کتاب از کمک های مالی دولت 
برخوردار می شوند. مساله تغذیه کودکان در 
ساعات مدرسه نیز یک مساله مهم است که 
باید اجرا شود. بســیاری از کودکان به دلیل 
گرسنگی و سوءتغذیه که نتیجه ی فقر است، 
در هنگام حضور در کالس درس نمی توانند 
بخوبــی درس هــا را فرا گیرنــد. از همین رو 
برخورداری همگان از آموزش برابر، رایگان و 
با کیفیت یکی از خواست های معلمان در این 

اعتراضات بود .
روش آموزشی در مدارس نیز یکی از مشکالت 
معلمان و سیستم آموزشی کشور است که با 
استرس  ایجاد 
میــان  در 
و  دانش آموزان 
حتــا معلمان، 
مدارس  فضای 
تنش  دچار  را 
می ســازد. این 
آموزشی  روش 
نتیجه ی  کــه 
تدوین آن از باال 
دخالت  عدم  و 
است،  معلمان 
برچیده  بایــد 
از همین  شود. 
معلمــان  رو 
خواستار حضور 
ن  گا ینــد نما

واقعــی خود در تدویــن کتاب ها و 
برنامه هــای آموزشــی در مدارس 
هستند که این موضوع نیز مورد توجه 
و حمایت دانش آموزان و والدین آن ها 
می باشد و حمایت آن ها را به همراه 
مــی آورد. قتــل معلــم بروجردی 
توسط یک دانش آموز و دیگر اخبار 
ناگواری که از تنــش در مدارس و 
حتا تنبیه کودکان منتشر می شود، 
همه نتیجــه ی روش عقب افتاده ی 
آموزشــی در ایران هستند. روشی 
خشک، تحقیرکننده، غیر منعطف 
با یک انضباط شــبه نظامی که تنها 
بوجودآمدن  نتایج منفی اش  از  یکی 
مشکالت و بحران های روحی برای 

دانش آموزان است.
ناگفته پیداست که یکی از مشکالت 
مهم آموزشــی در مدارس، تلفیق 
دین با آموزش است که بسیاری از 
مشکالت کنونی آموزش و پرورش 
ریشه در آن دارد و ما در شماره های 
گذشته نشریه کار به طور مفصل و 
جداگانه به آن پرداخته و برضرورت 
جدائــی کامل سیســتم آموزش و 

پرورش از مذهب تأکید کرده ایم.
حق تشکل مســتقل یکی دیگر از 
خواست های معلمان است و از یک 
منظر می تــوان حتا آن را مهم ترین 
خواست آن ها دانست. چرا که قدرت 
معلمان برای تحقق خواست های شان 

با داشتن تشکالت قوی که بتواند از سویی از 
خواســت های معلمان به خوبی دفاع کند و از 
سوی دیگر بتواند معلمان را در ابعادی وسیع 
سازماندهی و به حرکت درآورد، بسیار فزونی 

خواهد گرفت.
آزادی معلمــان دربند و لغــو تمامی احکام 
تنبیهی یکی دیگر از خواست های مهم معلمان 
در اعتراضات اخیر بود. دفاع از معلمان دربند، 
دفاع از حق معلمان برای اعتراض و تشــکل 
است. دفاع از کسانی ست که برای تحقق این 

خواست ها دربند هستند.
رفع معضالت معیشــتی و تبعیض در مورد 
بازنشستگان آموزش و پرورش نیز یکی دیگر 
از خواســت های معلمان است. بازنشستگان 
آموزش و پرورش نیز مانند معلمان با مشکالت 
معیشــتی و تبعیض روبرو هستند و خواست 
رفع مشکالت معیشتی و تبعیض بین آن ها 
و دیگر کارمندان بازنشسته دولت، این گروه 
مهم و بزرگ از معلمان )بازنشسته( را نیز به 

پیوستن به جنبش معلمان فرا می خواند.
امــا دور جدیــد مبــارزات معلمــان دارای 
ویژگی های مهمی ســت که می توان به دلیل 
همین ویژگی هــا از این مبــارزات به عنوان 
مرحله ای جدید از جنبش اعتراضی معلمان 

نام برد.
یکــی از ویژگی های مهم این دوره از مبارزات 
معلمان، گذر از توهمات اصالح طلبی و چشم 
داشتن به "الطاف" باالیی هاست. این موضوع 
را نیز می توان در جا ماندن کانون های صنفی 
معلمان از مبارزه معلمان به خوبی دید. نشریه 
کار در اولین شــماره ی خود بعد از اعتصاب و 
اعتراضات ماه های بهمن و اسفند سال گذشته، 
در مقاله ای با نام "اعتصابات سراسری معلمان، 
گسســت از گرایش اصالح طلبــی" به خوبی 
این موضوع را توضیح داده و مشخصه اصلی 
آن اعتراضــات را گسســت و عبور از گرایش 
اصالح طلبی و شکل گیری مبارزه مستقل توده 
معلمان دانسته بود. اعتراضات سراسری 23 و 
27 فروردین و حتا نامه اعتراضی 9 هزار معلم 
کردستان به روحانی و مجلس که 7 اردیبهشت 
انتشار یافت، نمونه های دیگری از این گسست 
هستند. بعد از اعتصاب و اعتراض 10 اسفند، 
کانون صنفی معلمان با انتشــار اطالعیه ای 
بــا دادن وقت به دولت برای پاســخ گویی به 
خواســت های معلمان تا "هفته ی معلم"، از 
معلمان خواسته بود که تا آن زمان از هرگونه 
اعتراضی خودداری کنند، اطالعیه ای که تنها 
نتیجه ی آن ُکند کردن سالح اعتراض معلمان 
می توانست باشد. اما معلمان بدون توجه به این 
اطالعیه، بار دیگر دست به اعتراض و حرکت 

زدنــد. این اعتراضات نشــان داد که معلمان 
این بار بیش از هر چیزی به نیروی خود متکی 
هستند و حاکمیت را به عنوان یک کل واحد 

مورد خطاب قرار داده اند.
ویژگی مهم دیگــری که این دوره از مبارزات 
معلمان داشت، نوع سازماندهی و اعتراضات 
سراسری آن ها بود. اعتراض سراسری معلمان 
در نبود یک تشــکل صنفی سراسری شکل 
گرفت، آن هم در شــرایطی که دستگاه های 
امنیتی و ســرکوب رژیم همــه ی حرکت ها 
را رصد می کنند. امــا هیچ کدام از این موانع، 
نتوانستند مانع شکل گیری اعتراض سراسری 
معلمان شوند. معلمان با سازماندهی خود از 
طریق شبکه های اجتماعی و دیگر ارتباطاتی 
کــه در بین خود دارند، توانســتند در مدتی 
کوتاه - از 29 بهمن تا 27 فروردین - چندین 
اعتراض سراسری را سازماندهی کنند و این 
تجربه ای ارزشــمند هم بــرای معلمان و هم 
برای دیگر جنبش هــای اجتماعی می تواند 
باشد. همواره صحبت از این بوده که سرکوب 
مانع سازماندهی و اعتراضات سراسری است. 
البته شکی نیست که سرکوب یک مانع مهم 
در راه گســترش اعتراضات و سراسری شدن 
آن هاســت، اما اعتراضات معلمان در ماه های 
اخیر ثابت کرد که سرکوب نمی تواند به طور 
قطعی مانع اعتراض سراســری شود. معلمان 
ثابت کردند که می توان در مبارزه برای تحقق 
خواست های برحق خود، از یک کارخانه، یک 
مدرســه، یک بیمارستان و یا یک شهر فراتر 
رفت و نیروی بزرگی را بســیج کرد، نیرویی 
که حکومت قادر به عقب راندن آن به سادگی 
نباشــد. شکی نیست که هر قدر اعتراضات با 
شرکت توده های وســیع تری از معلمان و یا 
کارگران شکل گیرد، قدرت رژیم برای سرکوب 

اعتراض نیز کاهش می یابد.
اعتصابات و اعتراضات اخیر کارگری در کنار 
اعتراضات اخیر معلمان و حتا پرستاران یک 
نتیجه ی مهم دیگر نیز دارد و آن شکست جو 
ســکوت و رعب و وحشت است. شکل گیری 
این همه اعتراض و از جمله اعتراض سراسری 
معلمان در شرایط اختناق و سرکوب نشانه ی 
این اســت که حکومت با تمام دستگاه های 
ســرکوب و امنیتی خود قادر نیست صدای 
کارگران و زحمتکشــان را خفــه کند و این 
صدا مدام رساتر و باشکوه تر می گردد. صدایی 
که کار، نــان و آزادی را می طلبد. صدایی که 
در تظاهرات و اعتصاب آینده معلمان در 17 
اردیبهشت رساتر و باشــکوه تر از گذشته به 

گوش خواهد رسید.
 نشریه کار شماره 692 

اعتراض به دستگیری کارگران در ایران 

کنفدراســیون بین المللی کارگران )ای. 
تی. یو. سی( به سازمان جهانی کار درباره 
دستگیری کارگران در ایران شکایت کرده 

است.
به گزارش کانــون مدافعان حقوق کارگر، 
این کنفدراسیون همراه بااتحادیه حمل و 

نقل بین المللی )ای تی اف( شکایتی را در 
مورد دستگیری فعاالن کارگری محمود 
صالحــی، ابراهیم مــددی، داود رضوی و 
عثمان اسماعیلی و تعدادی دیگر از فعاالن 
کارگری به سازمان جهانی کار تسلیم کرده 

است.

این فعاالن کارگری که تعدادی از آنها در 
آســتانه روز جهانی کارگر دستگیر شده 
اند اکنون در زندان بســر میبرند و عثمان 
اسماعیلی با قرار 70 میلیون تومانی آزاد 

شده است.
این کنفدراسیون در شکوائیه خود خواهان 
آزادی انهــا و منع تعقیب فعاالن کارگری 
شــده است. در این شــکوائیه آمده است 
که قبال نیز این نهادهای بین المللی طی 
نامه ای از مقامات ایران خواســتار آزادی 
این زندانیان شــده بودند که این نامه ها 
بی جواب مانده است. این شکوائیه امضای 
خانم شارون بارو رئیس این کنفدراسیون 
و اســتفان کاتن معاون اجرائی این نهاد را 

به همراه دارد. 
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 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 (

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شركت 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 كارمند 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
<< راننـده >>

اگر گواهینامه معمولی 
 classe5 دارید

و به دنبال شغلی با درآمد 
۴000 دالر در ماه هستید، 

)ماشین 200٥ به باال(
با ما تماس بگیرید: 

514-690-4588
hamedazmay15

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

بسکتبـا ل
عالقمندان به شركت در 

بازی های دوستانه بسکتبال 
ساعت ۹.٥ 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

خدمات 
آرایشی
ارائه كلیه خدمات 

آرایشی  زیبایی  شامل؛ 
كوپ، 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 

مراكز 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 
كالس 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
• كالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
كارشناس 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

جویــای کار 
پرستار، با 10 سال سابقه 

كار در بخشهای مراقبتهای 
ویژه اطفال و بزرگساالن  

در كانادا، 
عضو نظام پرستاری  
آمادۀ پرستاری كودك 

)از 1روز تا ٥سال( 
و یا سالمندان شما 

)در منزل یا بیمارستان( 
اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه یا بیمارستان 

همراه با رفرنس
 ٥ سال سابقه كار

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام 
توجه توجه

یک فرصت استثنائی 
جهت شروع یک 
بیزینس مستقل

)بدون تجربه كانادائی 
و بدون نیاز به 
سرمایه گذاری(

جهت وقت مالقات با ما 
تماس بگیرید: 

514-663-0001
647-771-5742

ansaripour azapr01P

)

استخدام
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای كار در كلبه عموجان   

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072
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    امور کامپیوتر
•  طراحی صفحات وب 

•  آموزش كامپیوتر از مبتدی تا حرفه ای 
•  تعمیرات كامپیوتر و لپ تاپ  

    )ویندوز و اپل(
•  ویرس كشی 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 كاربردی   •  مشاوره 
در انتخاب و خرید كامپیوتر و لپ تاپ مورد نیاز شما 

 salesandservice.ca با بیش از 2٥ سال تجربه  •
Tel.:438-238-3316

azapr’15
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اجاره د فتر 
--  یـــک یا  دو  اتاق --

<<  ایده آل برای بیزنس >>
در منطقه بسیار عالی

در یکی از بهترین خیابان های  مونتریال 
------------------

نبش دکاری و کوئین مری
--------------

برای اطالعات بیشتر باشماره تلفن 
زیر تماس بگیرید: 

Tel. 438-998-3095
roseazmay01

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 

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 ۲7
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان كبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل كلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مركز 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 كبک و ایران
• ترجمه رسمی كلیه 

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 كوچولو 
كوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان كوچولو 

تحویل دهید! 
از ۴ ماهه تا ٥ ساله 

در  قلب كت 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 كار در رستوران 

كبابسرا 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 كنکوردیا 
•  با  كرایه 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 

۲10 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 كنید.  
توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 

با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

• عضو جامعه مترجمان رسمی كبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی كلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و كپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به كانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

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 كارت

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 كالسیک 
به كودكان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای كارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 

به كودكان، 
امکان تدریس به زبان های 
فرانسه، انگیسی و فارسی 

نیم ساعته 10 دالر 
۴٥ دقیقه : 1٥ دالر 
یک ساعته: 20 دالر 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

pteojune2015

کلیه امور جزئی ساختمان
•  تغییر و تعمیر كابینت آشپزخانه

•  نصب شیرآالت و سرویس
•  نصب و تعمیر كاشی و لمینیت

IKEA حمل و مونتاژ وسایل  •
•  نقاشی جزیی و كلی 

     و لکه گیری و غیره
)اشــرفی(

514-812-1020
azapr’15U

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 

معنويت هاي 
نوظهور، فرقه هاي 
انحرافي، 
عرفان هاي كاذب 
و عباراتي از 
اين دست در 
مكالمات روزمره 
شنيده مي شود. 
افزايش روزافزون 
معنويت هاي 
نوظهور و فرقه هاي 
انحرافي ما را 
برآن داشت تا در 
گفت وگوي تفصيلي 
با حجت االسالم 
والمسلمين حمزه 
شريفي دوست، به 
اين موضوع مهم 
بپردازيم

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5145 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

16 عفو محكومان
 ه�دف اصلي عف�و، اصالح مجرم و بازگرداندن وي به جامعه اس�ت با اين حال عفو هيچگاه 

لطمه اي به حقوق بزه ديده و متضرر از جرم وارد نمي كند و به حق الناس لطمه اي نمي زند

1613 پيامدهاي قضایي استفاده نكردن از كمربند و كاله ایمني
 نبس�تن كمربند ايمني يا استفاده از كاله ايمني در حال حاضر به عنوان عامل اصلي مرگ 

حادثه ديدگان سوانح رانندگي است

مشكل من تنهايي و بي پناهي است در 
نوجواني پدر و مادرم را از دست دادم در 

جواني همسرم را از دست دادم و حاال با سه 
بچه قد و نيم قد تنها مانده ام

 ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است
ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عمومي بشر است، 
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و 
ش��يوه هاي گوناگوني را آزموده و مي آزمايد اما پاسخ انحصاري اين مطالبه در 

مناقب ماست كه ذكر خدا باشد.
اگر چه خود ما نسبت به بهره برداري كامل از اين پاسخ محروميم، ناتوانيم 
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره، خوب بهره ب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد 

خداست.
براي بهره ب��رداري از اين ذخيره بايد مهارت بهره برداري را بياموزيم، براي 

آموختن اين مهارت بود كه نخست از علل ناآرامي  و اضطراب ياد كرديم.
ناآرامي  و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود، تصور از دست دادن 
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب، حال پرس��ش 
اينجاست كه چگونه مي توان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر متداول بوده 
و امروز در همه دنيا رايج و ش��ايع ش��ده راهي سلبي است، مي گويند »بكوش 

مطلوب را از ذهنت خارج كني« يعني تخليه ذهن از تصور مطلوب.
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن آن نا آرامي به بار مي آورد پس به 
اين مطلوب فكر نكن. به شأني كه خواسته توست، به مقامي كه خواهش توست 
به اينها فكر نكن تا آرام گيري، خالي كردن ذهن از مطلوب راهي متداول است 
و مديتيشن يا تي ام هم راه سلبي خالي كردن فكر از ذهن است، وقتي ذهن از 

فكر و دغدغه خالي شد ناآرامي هم از بين مي رود.
اما راه سلبي انسان را به آرامش نمي رساند. خالي كردن ذهن از فكر مطلوب 
انسان را آرام نمي كند چرا كه خواسته در ساحت دل پديد مي آيد. معروف است 
ك��ه مي گويند »دلم مي خواهد« هيچ كس نمي گويد ذهنم يا عقلم مي خواهد 
خواهش فعل »قلب« است، در شيوه TM ذهن از فكر مطلوب خالي مي شود، 
تالش مي ش��ود تا به مطلوب نينديشيم، اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش 
را از دل بيرون مي كند؟ اين س��ؤالي اس��ت كه مبدعان TM بايد پاسخگوي 
آن باش��ند. بايد پرسيد مگر با مهارتي كه شما در خالي كردن ذهن از انديشه 
مطل��وب تعليم مي كني��د خواهش از دل هم رخت بر مي بن��دد؟ به فرض كه 
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل و 
شأن و مالي كه مي خواسته فكر نكند، آيا فكر نكردن به اين امور و هر خواسته 
و خواهش ديگري س��بب مي شود دل ديگر خواهش اين امور را نداشته باشد؟ 

پاسخ من منفي است. 
اين نوعي س��رپوش و تس��كين اس��ت اما درمان و راه حل نيست از اين رو 
خواهش گاه و بيگاه در وجود آدم غليان مي كند و دوباره همان انديشه را وارد 
ذهن مي كند، انسان ساعت ها نشسته به خلصه ذهني رسيده و توانسته خواهش 
را از ذه��ن بيرون كند اما دوباره دل غلي��ان مي كند و آن فكر بازمي گردد. لذا 

TM پيوسته بايد تكرار شود.
ش��يوه TM از طريق فكر نكردن به مطلوب ها، خطري را پيش روي بش��ر 
به وجود مي آورد، وقتي بشر به خواسته هاي خود فكر نكند راه رشد و ترقي او 
مسدود مي شود، حركت از او گرفته مي شود، بشر بايد پيوسته حركت كند تا به 
رشد و تعالي برسد و حركت او در گرو انديشيدن به خواسته ها و خواهش هاي 
اوست. هر آنچه در جهان حاصل شده از علم و تكنولوژي و صنعت، درست يا 
غلط، مثبت يا منفي محصول انديشيدن به خواسته هاست. بشر انديشيده كه 
چگونه مي تواند به خواسته هايش برسد، محصول انديشه هاي پياپي و پيوسته 

در زمان باعث پيدايش علوم و تكنولوژي و صنايع شده است.
ادامه در همين صفحه

ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است
 خالي كردن ذهن از فكر مطلوب انس�ان را آرام نمي كند چرا كه خواس�ته در س�احت دل 

پديد مي آيد
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حجت االسالم بهمن شریف زاده

یادداشت

 افقي:
1- ميوه خش��ك ش��ده اي است كه 
به عنوان چاشني اس��تفاده مي شود- 

آرسنيك
2- پادشاه كمياب- پرتالش- مناسب
3- گرديدن- زرنگ و بال- گل دندان

4- پرس��تار- عنص��ر گوات��ر- اصل و 
آغاز- مكر

5- خانه ها- بيماري جذام
6- رنگي ميان سياه و سفيد- نشاني- 

پدر پدر
7- ميل ش��ديد زنان حامله به بعضي 
خوردني ها- بهره گرفتن از آثار و افكار 
براي پديد آوردن اثر جديد- كش��ور 

مبارك
8- دهكده- مركز سوئيس- ديدن

9- مهره اي در ش��طرنج- آخرين ماه 
سال ميالدي- بخشنده

10- ضمير وزني- خنك- سود بردن
11- انگ��ور ت��رش- پ��رده دري و 

بي شرمي
12- خانه انسان هاي نخستين- اهل 
هند- من و شما- مايعات را به وسيله 
آن در ظرف هاي دهان تنگ مي ريزند

13- س��الم- ظن و ش��ك- ناشايست، 
نادرست

14- ساقه زيرزميني- بجا آوردن عهد- 
تاريخ نگار

15- حبل الوريد- مسئوليت امور برنامه 
و بودج��ه و ام��ور اداري و اس��تخدامي 

كشور را مستقيمًا بر عهده دارد
 عمودي:

1- ش��هري ك��ه اي��ن روزه��ا ميزب��ان 
بازي هاي المپيك است- از خورش هاي 

اصيل ايراني
2- س��رگرد قديم- پيش��گاه اتاق- شب 

زنده داري
3- آم��وزگار- ظرف��ي در 
آش��پزخانه- سرش��ت و 

طبيعت
4- پش��ت سر- ش��ادماني- 

شامه نواز- گردش گروهي
5- وجود ن��دارد- خانه دوم 

كارمند- صداي مرغابي
6- زوبين- ثروتمند- درجه 

ارتشي
7- شهري در استان فارس- 
از ش��خصيت هاي شاهنامه- 

درآوردني از روزگار
8- مح��ل س��كونت- دوره 
تحصيل��ي- از نيروه��اي 

سه گانه

9- پروردگارا- شيريني بچه!- رد كردن
10- بزرگ ده- نقاش- پايه

11- ب��اد س��رد- بلندترين قل��ه دنيا- 
لرزش، جنبش

12- قاعده، ش��يوه- خاك س��فالگري- 
كافي و بس- جمع امت

13- ش��عله آت��ش- توان- ش��هري در 
استان كردستان

14- واژه توضي��ح كالم- در بعض��ي از 
متن ه��اي كه��ن ايران اين ش��خصيت 
به عنوان پايه گذار نوروز معرفي ش��ده- 

پول آلمان
15- اثري از فتحعلي خان صبا- باشكوه، 

ارزنده

 افقي:
1- ثمره درخت بنه يا پس��ته وحشي- 

محصول گياه گون
2- مايع نشاسته- واحد پول عربستان- 

حسرت
3- كم پهنا- دانا- ماشين نويسي

4- از انواع ش��يريني  ها- عيب و نقص- 
صفت روباه- از الفباي فارسي

5- وادار كردن- ركاب و تسمه
6- بردب��اري- حضور داش��تن- موجود 

نامرئي
7- نوعي نان- درخور آقايان- محله
8- پيامبر خياط- دارايي- مرطوب

9- ن��ام فرديناند مدافع منچس��تر- از 
شهرهاي استان تهران- قرض، دين

10- چن��د خودمان��ي- باس��كول- 
گرانترين شهر دنيا

11- جاودانگي- شهري در ايتاليا
12- پستانداري سم دار، نشخوار كننده 
و تهي شاخ- ش��غل- دلير- قشنگ و 

ظريف
13- پ��ل معروف راه آه��ن مازندران- 
نوعي زردآلو- قطعه هاي پش��م شيشه 

كه براي ظرفشويي به كار مي رود
14- ميوه روغن��دار- نمابر- ادا كردن 

پيمان
15- دش��مني- تي��م فوتبال��ي در 

آرژانتين
 عمودي:

1- فرز و زرنگ- فيلمي به كارگرداني 
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگ��ي 

داستاني
2- خط��اب ب��ي ادب- هنرپيش��ه 
نمايش��نامه هاي خن��ده دار- قس��مت 

ملوديك اپرا
3- فرق سر- فالني- رفاقت

4- گويشي در كشورمان- خواهر- پرنده 
تنها- روشندل

5- بازيك��ن رئ��ال مادري��د- دريچ��ه 
اطمينان- پاسخ مخالفت آميز

6- مذكر- از صفات خداوند متعال- يار 
ويس

7- لوله اي عريض كه دهانه اي مخروطي 
و ساقه اي باريك دارد- مهمان سرزده- 

راننده
8- ت��رس- فيلمي از ج��الل مهربان- 

هاون
9- ره��ا ك��ردن گلول��ه- از 
شاخه هاي روان شناسي- يگانه

10- زيردست- آبي تيره- 
رودي در فرانسه

11- ويتاميني در ش��لغم- 
حومه تهران- بلندمرتبه

12- باحرارت- از خواهران 
برونته- آشكار كننده- توبره 

ورزشكاران
13- جل��ودار- النه زنبور- 

خوش اندام
14- آرزوي خيال��ي- 

گوهرها- نوعي نارنگي
15- نخس��تين ماه��واره 

فضايي جهان- سس تند

 

مهارت ذكر-2

ادامه از همين صفحه
ام��روز جه��ان غ��رب TM را ب��ه 
عنوان ارمغاني براي آرام زيس��تن بشر 
ارائ��ه مي كند اما با اين كار چه اتفاقي 
براي بش��ر مي افتد، من اصال به علم و 
صنعت و تكنول��وژي هم كاري ندارم، 
به آرمانه��اي بلند بش��ري مي پردازم 
مثل آرمان عدالت خواهي، اگر به بشر 
كه واجد خواه��ش آرمان بلندي مثل 
عدالت اس��ت به جاي اينكه بگوييم به 
عدال��ت فكر كن و بينديش كه چگونه 
مي تواني به عدالت برس��ي - خصوصًا 
آرماني مثل عدالت كه بسيار ارزشمند 
است و بسياري از ناآرامي هاي بشر به 
خاطر نبود آن است- بگوييم خواهش 
عدال��ت را از ذهنت بيرون كن، اتفاقي 
ك��ه در اين بين مي افتد ركود در برابر 

جريان ستم است.
من نمي دانم آگاهان��ه يا ناآگاهانه، 
عامدانه يا غير آن چرا شيوه هايي مثل 
TM و يوگا در جهان اينگونه منتش��ر 
مي ش��ود اما اي��ن نتيج��ه را دارد كه 
انس��ان را به ركود، سكوت و خمودي 

در برابر ستم مي كشاند.
سابقه TM و يوگا در هند باستان 
اس��ت، در ميان رهبان ه��ا و برهمايان 
اين ش��يوه ها معمول بوده است، شما 
ب��ه روند رش��د اي��ن قبيل اف��راد در 
هند باس��تان نگاه كنيد! هند معمواًل 
كش��وري س��تم پذير بوده و استعمار 
همواره توانس��ته از آحاد انس��اني در 
هند بهره كش��ي كند، برخي از قيام ها 
و اتفاقات��ي ه��م كه در اين كش��ور به 
وقوع پيوس��ته به دليل ورود اسالم به 

اين سرزمين بوده است.
وقتي اس��الم وارد مي شود عارفان 
مس��لمان معارف اس��المي  را به هند 
مي برند و قيام ه��ا اتفاق مي افتد اما تا 
پيش از ورود اس��الم ي��ا در ميان آنها 
كه اسالم را نپذيرفته اند، خمودي در 
حركت هاي اجتماعي كامال مشهود و 
رشد علم و تكنولوژي صفر است. امروزه 
هن��د از آن ش��يوه ها فاصله گرفته كه 
مي تواند در علم و تكنولوژي رشد كند 
ولي پيش از اين هند چيزي نداش��ت 
چون شيوه اين بود كه به خواسته هاي 
خود نينديش ت��ا آرام بگيري بنابراين 
پذيرش ستم در كشوري همچون هند 

نمود ويژه اي داشته است.
ما معتقديم آرمان هاي بلند انساني 
مث��ل حق خواه��ي، عدالت خواه��ي، 
صلح طلبي، امنيت طلبي، عش��ق، علم 
و ده ه��ا آرمان بلند و ب��اارزش ديگر با 
انديشه حاصل شدني و دست يافتني 

است.
بنابراين اين ش��يوه متداول آرامش 

كه امروز در حال اش��اعه در دنيا است 
از نگاه ما يك شيوه كامال منفي است 
اف��زون ب��ر اينكه انس��ان را به آرامش 
عميق نمي رس��اند بلكه نينديش��يدن 
به خواس��ته هايش او را ويران و خمود 
مي كند چون فكر نكردن به خواس��ته 

به معناي از بين رفتن آن نيست.
خواه��ش در س��احت دل تعري��ف 
مي شود و فكر در ساحت ذهن، با فكر 
نكردن به خواسته خود خواهش از بين 
نخواهد رفت و آرامش واقعي به دنبال 
نخواهد داشت عالوه بر اينكه انسان ها 
را به خمودي مي كش��اند، س��تم پذير 
مي س��ازد و آرمان هاي بلن��د را از آنها 
مي گيرد و اين شيوه اي است كه امروز 
ارباب ق��درت در دني��ا آن را پيگيري 
مي كنند. اما ش��يوه دوم رس��يدن به 
آرامش زماني پديد مي آيد كه انس��ان 
ب��ه مطلوبش دس��ت يابد ي��ا حداقل 
اميد دس��ت يافتن به مطلوب خود را 
داشته باش��د، اميدي كه قابل اعتنا و 
توجه باش��د تا بتوان��د او را آرام كند. 
آنچه انسان را آرام مي كند دستيابي به 

خواسته است نه فكر نكردن.
و ام��ا دس��تيابي به خواس��ته؛ بايد 
اش��اره داشته باشم به ش��يوه ديگري 
ك��ه آرام آرام در دنيا در حال اش��اعه 
اس��ت به نام »قانون جذب« كه از آن 
با عنوان »راز« هم ياد مي كنند كه در 

واقع شيوه رسيدن به خواسته است.
اي��ن ش��يوه ب��ه انس��ان چگونگي 
رسيدن به خواسته را آموزش مي دهد، 
چون وقتي خواسته انسان برآورده شد 
به آرامش مي رسد، اما انسان چگونه به 

خواهش خود دست مي يابد؟ 
ب��اور ما اين اس��ت ك��ه در ذكر ما 
ب��ه اجابت مي رس��يم، »اال به ذكر اهلل 

تطمئن القلوب« چرا؟ چون با ياد خدا 
انس��ان خود را غرق در خواس��ته اش 
مي يابد، خواس��ته خود را اجابت شده 
مي بيند، اميدي سرش��ار از اجابت در 
او پديد مي آيد؛ مه��ارت ذكر از اينجا 
شروع مي شود، اما با ذكر چگونه انسان 
خود را در خواهش خود مي بيند؟ اصال 
ذكر چيست كه وقتي انسان ذاكر شود 
خ��ودش را در خواهش��ش مي بيند و 

خواهشش را اجابت شده مي يابد؟
انس��ان وقتي ذاكر ش��د احس��اس 
اجاب��ت مي كن��د. آدمي خواهش عزت 
دارد وقتي مي گويد »يا عزيز« خود را 
غرق در عزت ببين��د، خواهش ثروت 
دارد وقتي مي گويد »يا غني« خودش 
را باي��د بي نياز از همه چيز احس��اس 
كن��د، خواه��ش محب��ت دارد وقتي 
مي گويد »يا حبي��ب« بايد خود را در 
محبت مس��تغرق ببيند. چ��را؟ چون 
احس��اس اجابت مي كند. م��ا بايد اين 
مهارت را بياموزيم كه چگونه مي شود 
وقتي مرا خوار كرده اند با گفتن اس��م 
عزيز خودم را مستغرق در عزت ببينم، 
بايد اس��م عزيز به شما احساس غرق 
ش��دن در ع��زت را بدهد اگ��ر چنين 
احساس��ي با ذك��ر »عزيز« به انس��ان 
دس��ت داد آرام مي گي��رد چ��ون »ان 

العزه هلل جميعا«
با اين مهارت اگر دنيايي دس��ت به 
دست هم دهد كه ش��ما را خوار كند 
آش��فته نخواهي ش��د، ناآرام نخواهي 
ش��د چراكه خود را غرق در عزت خدا 
مي بيني و اينجاست كه همه حركات 
عال��م براي خوار كردن خ��ود را بازي 

مي بيني.
اگر مون��س مي خواهي، اگر دنيايي 
بر تو پش��ت كند، پشت كردن دنيا را 

بازي احس��اس مي كني، چون خود را 
غرق در ان��س مي يابي چون مي گويي 
»ي��ا انيس من ال انيس ل��ه«، وقتي از 
انس پر بودي از پش��ت كردن همگان 
ه��م مضط��رب نخواه��ي ش��د، آنكه 
ناآرامي م��ي آورد نداش��تن ان��س و از 
دست دادن آن است و چه انسي باالتر 

از انس به خدا؟
ما مي گوييم ذكر اجابت است براي 
 TM همين هم آرام مي كند بر خالف
ك��ه مي گويد خواس��ته ات را فراموش 

كن تا آرام شوي.
ام��روز برنامه ري��زان از خالي كردن 
ذهن تا اجابت خواس��ته بشر يك قدم 
جل��و آمده ان��د، البته ارب��اب قدرت در 
جهان، TM، يوگا و ش��يوه هاي سلبي 
را اش��اعه مي دهن��د و از اين ش��يوه ها 
بهره ب��رداري ك��رده و نمي گذارن��د 
آرمان هاي بلند انساني مثل عدالت رواج 
پيدا كند. بس��ياري هنوز از آسيب هاي 
اين شيوه هاي رايج ش��ده خبر ندارند، 
آس��يب هايي همچ��ون خم��ودي، 

افسردگي، بي آرماني و بي انگيزگي.
در شيوه يا قانون جذب مي گويند 
»هر چه را تصور كنيد مي توانيد آن 
را محق��ق كني��د به ش��رط تمركز« 
هرچق��در تمرك��ز بيش��تر، وق��وع 
خواسته سريع تر، مي گويد به ثروت 
فك��ر كن جوري كه ان��گار در ثروت 
غرق هستيد. ضرب المثلي هست كه 
مي گوي��د با حلواحلوا ك��ردن دهان 
شيرين نمي شود اما در اين شيوه ها 
اعتق��اد برخ��الف اين مثل اس��ت. 
تفاوت اين ش��يوه با TM اين است 
ك��ه نمي گويد فراموش كن مي گويد 
خوب به خواس��ته ات فكر كن و اين 

با مهارت ذكر تفاوت دارد.
من مي گويم يكتا ش��يوه آرامش و 
تنها پاس��خ به خواهش آرامش »ذكر« 
اس��ت بقيه پاس��خ ها تس��كين دهنده 
است؛ شيوه جذب تا اينجا كه مي گويد 
خواس��ته هايت را فراموش نكن خوب 
است اما او بر تخيل اصرار مي كند و ما 
بر واقعيت، او مي گويد براي خواسته ات 
آنقدر خي��ال كن تا واقع ش��ود اما ما 
معتقديم خواسته ما موجود است بايد 

چشم باز كنيم تا ببينيم.
آن محبتي كه خواهان آن هستيم 
عال��م را پر كرده، آن ش��رف و عزت و 
ان��س و قدرت و عل��م و دانايي عالم را 
پر كرده است، ما نمي خواهيم با تخيل 
به واقعيت برس��يم م��ا واقعيت را باور 
داريم، بايد چش��م باز كرده تا واقعيت 
را بيابيم. من اسم مهارت ذكر را قانون 
»حل« مي گذارم نه قانون جذب، چون 

حقيقت موجود است.

ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است

حل جدول عادی شماره 5144 حل جدول ويژه شماره 5144

دام خطرناك عرفان هاي نوظهور

مدیر گروه های پژوهشی مؤسسه بهداشت معنوی و عضو گروه عرفان هاي نوظهور نهاد مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها در گفت وگو با  هشدار داد

   صفحات  14و 15

صفحه 16 

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 ر ي ن گ ا ب و ت ا ب د ا د ن

2 ب ل و ا ا ر ا م س ر ي ش م

3 ا م ا ر ه گ ر ا ن س و ن ا

4 ن ا ز ا س ي م ا م ر ه ي

5 ي ن ش ي ر ا ز ط ي ن ت ش

6 ت ك ل ي ف ل و د ر ش ن

7 پ ي ز ا ع ا ش و ر ا ش ت ا

8 ر و ا ر و ز م ا ن ا ك ا م

9 ش ر ر س ر ي ا ن ي ت و ب ه

10 ب و ت و ك ا د ك ل م ه

11 ا س و س و ي ا ر گ ي م گ

12 ن ي ت ه ر م ز و ا ف ي ن

13 ي ا و ه د ي د ه م ع ر ا ج

14 ز ر د ا ب ن ا م ه د ا ن ش

15 ه ا ن ر ي د و ن ا ن د ر ي ك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 د ف ت ر خ ا ك س ت ر و ب ر ف

2 و ر ا ج ا م ر ا ن ي ا س ر

3 س ت ي ز ه ر ا ي ن ن ق و ش

4 ت و پ ن ش م ت م م ل ا ت

5 ي ت ع د ا ل ت ن ج و ا ه

6 ز م ي ن ي ك ا ه ل م ز

7 د ا ن ا س و د و ك و س ر ي

8 و ر د ن ه ا ر ه ل ب ل ا ب

9 ا ن ه ي و ن ا ن ي ا ي د ا

10 ي ب ت ج ل ي و ا ر ي س

11 ت م ن ا ت پ ر ي س ا گ ا

12 ي م ن ن ا ت و س م ح س ب

13 و ي ز ا ژ ي ل ا ي ك د س ت

14 ر ن ج ب ر ل ك ن ت م ق ت ل

15 ك ا ر و ل گ ر ي د ر پ ه ن ا

اجاره آپارمتان
دوخوابه 

در منطقه بسیار عالی
خیابان  كاوندیش 

NDG
-- از یکم جوالی --

برای اطالعات بیشتر 
باشماره تلفن 

زیر تماس بگیرید: 

Tel. 514-887-3535
roseazmay01

خدمات کابینت 
آشپزخانه و تعمیرات

• تعمیر و تغییر طرح درب كابینت 
و بدنه آشپزخانه منزل شما 

• با بهترین كیفیت و قیمت مناسب
• طراحی، ساخت و نصب آیلند 

• ارایه كلیه خدمات نجاری 
•  تعمیر وسایل چوبی منزل 

برای اطالعات بیشتر باشماره تلفن 
زیر تماس بگیرید:   هیربد 

Tel. 514-295-3928 
azmay15Ptoendofjuly
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تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:   

WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

اینستاگرام:
STUDIO.PHOTOBOOK

www.facebook.com/studiophotobook1

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعات كاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
كامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

آموزش عکاسی به زبان      ...
44خوش!

خطبه
از نامه ها...

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 
باشــد.  از شما دعوت می شود با 
 IBNG حضور در جلسات هفتگی
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه 
هر هفته از ساعت 8 الی 9  صبح 
در رستوران Eggsfrutti   واقع در 
  Saint Jacques  6710  خیابان
تشکیل میشود، با اعضاء این گروه 

آشنا شده و نیازهای خود را تامین 
نمائید. 

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال: 
اگر مایل هستید در جلسات این 
ibng. گروه شرکت کنید، به سایت

ca مراجعه کرده، بخش دریافت 
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.  
این گونه هر هفته ایمیل گروه را 
دریافت کرده، از اخبار و سخنرانان 

مطلع می شوید. 

بزرگترین و سریع ترین 
اپلیکیشن انتشار عکس جهان

در ادامه مبحث قبلی که در مورد 
عکاسی با تلفن همراه بود، این بار 
مجددا به سراغ بحث شیرین شبکه 
هــای اجتماعی رفتــه و در مورد 

اینستاگرام گپ میزنیم.
اهمیت شــبکه هــای اجتماعی 
و جایــگاه آن هــر روز در جوامع 
انسانی بیشــتر شده و روز بروز در 
حال گســترش و جذب اعضای 
جدید است. شبکه های اجتماعی 
این روزها بخش عمده ای از وقت 
کاربران را پر کرده و دائم در حال 
پیگیری آخرین خبرها، رویدادها، 
نظرات دوستان و پیگیری تبلیغاتی 
برخی محصــوالت و صدها مورد 
دیگــر میباشــند. اهمیــت این 
اپلیکیشن از آنجاست که بر روی 

تلفنهای هوشــمند نصب شده و 
کاربر همیشه و در همه جا به آن 
دسترسی دارد، حتی در بخشهایی 
از شبکه زیرزمینی متروی مونترآل 
و یا زمانی که از مونترآل با اتوبوس 
به شــهرهای دیگــر میرویم و به 
»وای فای« اتوبوس وصل میشویم! 
چنین شــبکه هایــی، انقالبی را 

در زمینه تبلیغات و انتشار اخبار 
بوجــود آورده اند. بر خالف پروژه 
هــای تبلیغاتی ســنتی با کارت 
ویزیت و چاپ در نشریات گوناگون 
که مخاطب را فقط در عرض چند 
دقیقه در اختیــار خود دارند، این 
شبکه ها با اســتفاده از تلفنهای 
هوشمند، همیشه و همه جا قابل 
دسترس و همراه کاربران میباشند.

اپلیکیشــن  اینســتاگرام یــک 
مجانی اســت که بــر روی همه 
تلفنهــای هوشــمند قابل نصب 
بوده و فعالیتش در زمینه انتشار 
عکســهایی اســت که کاربران با 
تلفن همراه گرفته اند. این عکسها 
به محض انتشار در اینستاگرام در 
تمام جهان منتشــر شده و برای 
همه کاربران این شبکه اجتماعی 

قابل دسترس خواهد بود. 
ویژگی دیگر این شبکه قدرتمند 
اجتماعــی آن اســت کــه بــه 
اپلیکیشنهای دیگری نیز »لینک« 
بــوده و عکس های شــما را در 
مقیاس بســیار وســیعی در دنیا 

منتشر میکند. 
اپلیکیشنها  این  از  برخی 

عبارتند از: فیسبوک، فلیکر، 
توییتر، تامبلر و فوراسکوئر. 
بنظــر نگارنــده، یکی از 
دالیل موفقیت و همه گیر شدن 
اینستاگرام، فیلترهای هنریی است 
که کاربر میتوانــد به طور رایگان 
از آنها اســتفاده کرده و در عرض 
چند ثانیه، رتوش مطلوبی بر روی 
عکسی که چند لحظه پیش گرفته 
اعمال کرده و جلوه های جدیدی 
به تصویر خود بدهد. برخی از این 
افکتهای خاص در گذشــته فقط 
با کمــک دوربینهــای حرفه ای 
عکاسی و صرف هزینه های زیاد 
و همچنین رتوشهای وقتگیر حرفه 
ای در چندین برنامه رتوش عکس 

مقدور بود. 
به عبــارت دیگر، با اینســتاگرام 
میتوانیم بــدون آنکه یک عکاس 
حرفه ای باشیم، عکسهای جالبی 
بگیریم و به ســرعت در همه جا 

منتشر کنیم. 
به عنوان مثال، فیلتر »وین یت« در 
گذشته فقط از طریق دوربینهای 
فول فریم عکاسی و برخی لنزهای 
گرانقیمت، یا نهایتا از طریق برنامه 
هایی مثل فوتوشاپ قابل دسترسی 

بود. 
یــا فیلتــر »تیلت شــیفت« که 
بخشهایی از عکس را »فلو« میکند، 
قبال فقط توسط لنزهای پرایم با 
فاصله کانونی ثابت و گشــادگی 
حداکثر دیافراگم قابل ایجاد بود. 
اگر هــم میخواســتیم از طریق 
فوتوشاپ آن را بوجود بیاوریم باید 
حداقل نیم ساعت در مقابل یک 
کامپیوتر خانگی یا لپ تاپ و ایجاد 
الیه های فراوان و انتخاب برخی 
قسمتها، این افکت را بوجود می 

آوردیم. 
اما امروزه با کمک اینستاگرام، این 
افکتهای تصویری در عرض چند 

ثانیه و در زمانی که منتظر 
رسیدن اتوبوس در ایستگاه 
هستیم قابل دسترسی بوده 
و جلــوه هــای جدیدی به 

عکس خواهند داد.
یکی دیگــر از جذابیتهای 
اضافه  اینســتاگرام،  اصلی 
کردن افکتهای »وین تیج« 
بدین  میباشــد،  به عکس 

مفهوم کــه جلــوه ای به عکس 
میدهد که انگار همین عکسی که 
چند ثانیه پیش گرفته ایم، سالهای 
سال قبل و حتی در اولین روزهای 
اختراع دوربین عکاسی گرفته شده 
است. از سیاه و سفید کردن عکسها 
گرفته تا زرد کردن برخی عکسها و 
جلوه کهنگی و مات کردن برخی از 

قسمتهای تصویر است. 
ثانویه  امکانات  از  دیگر  یکی 
انتشار  امکان  اینســتاگرام، 
ای  ثانیه   1٥ كوتاه  ویدئوهای 

است. 
نکته ی جالبتر این برنامه آن است 
کــه حتی امکان ادیــت تصویر و 
صداگذاری و حذف و اضافه کردن 
برخی از قسمتها را به کاربر میدهد. 
به تعبیر دیگر، با نصب اینستاگرام 
بر روی تلفن همراه خود، همیشه 
و در همه جا یک استودیوی حرفه 
ای عکس و ویدئــو را همراه خود 
دارید و مهمتر از آن اینکه میتوانید 
تصاویر خود را در مقیاس جهانی 

منتشر کنید. 
بخشــی از محبوبیت اینستاگرام 
از طریــق انتشــار »ِســلفی« یا 
»خودعکاســی!« در شبکه های 

اجتماعی است. 
اینســتاگرام، موجی را در زمینه 
انتشــار عکس در شــبکه های 
اجتماعی بوجود آورده که قبال به 

این گستردگی وجود نداشت. 
این اپلیکیشن باعث شده که زمان 

گرفتن عکس، رتوش، اضافه کردن 
افکتهای خاص و انتشار آن در کل 

دنیا فقط به چند ثانیه برسد! 
هیــچ ابزاری تا به حــال و به این 
راحتی این امکان را برای کاربران، 
آن هم به طور کامال مجانی فراهم 

نکرده است. 
همین ویژگی باعث شد که مارک 
زوکربرگ، مالک و صاحب امتیاز 
فیســبوک، در اپریل سال 2012، 
کلیه امتیازات اینســتاگرام را به 
مبلغ افسانه ای یک میلیارد دالر 
خریــداری کند کــه در آن زمان 
باعث شگفتی بسیاری از صاحب 
نظران شد و خیلیها معتقد بودند 
که ایــن رقم نمیتواند قیمت یک 

اپلیکیشن باشد!
 تاریخچه پیدایش اینستاگرام که 
امروزه یکی از بزرگترین شــبکه 
میباشــد،  اجتماعی جهان  های 

بسیار جالب است. 
اینستاگرام عمر زیادی ندارد و در 
اکتبر سال 2010 در سانفرانسیسکو 
و مشــارکت Kevin Systrom و 
Mike Krieger پایه گذاری شد. 
تنها دو ماه بعد، اینستاگرام، بیش 
از یک میلیون کاربر داشت. سپس 
از طریق شــبکه های اجتماعی 
دیگر گسترش یافت و امکانات آن 
روز بروز بیشــتر شد. همین بروز 
رسانی دائمی باعث شده که امروزه 
بیش از 300 میلیون کاربر فعال در 
سطح جهان داشته باشد. تمامی 
اخبار، پروموشــن ها، سلفی ها و 
همه اموری که در جامعه و زندگی 
مان اتفاق می افتد در عرض چند 

ثانیه در همه جا منتشر می شود.
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.
•

اینستاگرام،

جلســه گروه همبستگی بازرگانان ایرانی IBNG در 
ســاعت 8 صبح 22 آوریل به قرار هر چهارشنبه با 
ریاست آقای بهروز باباخانی و سرپرستی خانم گیتی 
پور مهدی شروع شد. اعضاء و مهمانان پس از معرفی 

خود آماده برگزاری جلسه شدند.
سخنران این هفته آقای دکتر رضا ناصرزاده بودند. 

ایشان دارای مدرک دکترا در زمینه مدیریت سیستمها 
و شبکه های اطالعاتی هســتند. در حال حاضر در 

همین رشته در مونترال مشغول تدریس میباشند.
آقای دکتر ناصر زاده در مورد پتانسیلهای تکنولوژی 
اطالع رسانی و موارد استفاده عملی آن برای شروع و 
گسترش هر بیزنسی صحبت کردند؛ بدین مضمون 
کــه فضای موجود در عصر اطالعــات میتواند برای 

توانمند کردن بیزنسهای متفاوت مورد استفاده قرار 
گیرد. این تکنولوژی نه فقط جنبه اطالع رســانی و 
تبلیغات داشــته، بلکه با استفاده از شبکه فن آوری 

اطالعات و با خالقیت به کسب درآمد پرداخت. 
بخصــوص در مورد گروه  IBNG کــه از تجربیات 
بیزنسهای مختلف بر خوردار است، آن را میتواند در 
اختیار هر بیزنس نوپایی قرار دهد. این مهم میتواند 
منجر به کسب درآمد نیز بشود. در مورد چگونگی این 

روشها توضیحات کار بردی ارایه دادند.
در پایان سخنرانی اعضاءبا دادن ریفرالها و فعالیتهای 
هفتگی شان که شامل بحثهای درون گروهی و تماس 
با افراد بیزنس های ایرانی و دعوت به عضویتشــان 
درگروه IBNG ساعت 9 صبح جلسه را پایان دادند. 

»تیپ«دررستوران ها
 سردبیرمحترم، با درود و احترام 

می خواستم از شما خواهش کنم 
در بــاره موضوعی بــه ظاهر بی 
اهمیت، اما بسیار حیاتی با شما 

حرف بزنم. 
بارها در رســتوران هــای ایرانی 
شــاهد بوده ام هموطنان پس از 
از دادن  پرداخت صورتحســاب 
»تیپ« )انعام(  بــه مهماندارها 

طفره می روند. 
یک بار کــه از طرف چند تن از 
دوستانم به یک چلوکبابی معروف 
ایرانی شــهر مهمان شدم، وقتی 
دیدم متاسفانه آن ها انعام ندادند، 

جا خوردم. 

ایــن کار در این جامعه 
اصال رسم نیست. دریافت 

تیپ و انعام برای امرار معاش 
ویتــر و ویترس ها بســیار مهم 
اســت. آنها روی این درآمد برای 
زندگی روزمره خود حساب می 
کنند. زمانی که شما تیپ نمی 
دهید انگار از حقوق هفتگی و یا 

ماهانه آنها کسر کرده اید. 
دوستی می گفت اگر منی خواهید  
و یا منی توانید تیپ بدهید اصال به 

رستوران نروید! 
این کار بسیار مذموم است. 

ایــن را هم اضافه کنم هموطنی 
می گفت انعامی که ما به ویترس 
دهیم،  می  رستوران  )مهماندار( 
مســتقیما بــه جیــب صاحب 

رستوران 
می رود! 

برای من بسیار 
عجیب بود. بعدها از چند ویترس 
سوال کردم. اصال این طور نیست. 
در اکثر قریب به اتفاق رستوران ها 
کل انعام ها به مهمانداران تعلق 

دارد. 
من از شــما خواهــش می کنم 
با چــاپ این نامــه در پیوند به 
هموطنــان، بخصوص به بعضی 
از ایرانیــان تازه وارد، که کمتر با 
مسائل این کشور آشنا هستند، 
یــادآوری کنید ایــن موضوع را 

جدی بگیرند.  با تشکر از  شما 
نرگس علیخانی

7
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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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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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Published by: PAIVAND inc.   Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai  | H. Harandi | Distribution: Amir 
 Mailing Address: 
   6162 Sherbrooke W.  Montreal, QC H4B 1L8

Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)
Email:  info@paivand.ca     www.paivand.ca

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

ساعات كار: همه روزه 
 ۹ 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 ۲4 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 


