شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

1200 شماره21سال
1393  بهمن26

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

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

1200

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
.خویشاوندیمیباشد، دانشجویی،کارآفرینی،ختصصی،سرمایهگذاری
 تهیه دعوتنامه و سوگندنامه،■ تاییدرمسی مدارک
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

موسسه مالی

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

EXCHANGE

معمایانقالبايران؟
سالگیجمهوریاسالمی36
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•6170NDG:
Sherbrooke W.

سرگاو هستــه ای
ِ
!در خمـرۀ والیت

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

5

Tel.: 514-620-5551

7 ...بربریتداعش

:چرا این حد از توحش
،انتقــام و ارعاب
...یا قساوت و منایش

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ

:خندههایتلخ

514 439 8501

ATWATER

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

حسابداری و مالیاتیGOOGOOSH
 کلیه خدمات/ x¼¬¼¬
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

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

شادپور.ا.ع

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

Agence Immobilière

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

 امیرسامAmir Sam

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

4

T o w e rn 2sale

currently o

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

Designed by:Studiophotobook.com

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

DAr ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ

 ستاره5 صــرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

36

 پیوند خیالی چراشعلۀعشق بعدازازدواج فروکشمیکند؟27

(514) 290-2959

Profusion Realty RF
1361 Greene Avenue

کاهش نرخ بهره توسط بانک
مرکزیکاناداواثرآندربازارامالک

بل سنتر

11 >>

منــشور ارزش هاو
منشورآزادی های کبک

Q

11

3 روبروی

کانادا/کبک

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca

زنــانیکهتاریخ
31...ایران را تغییر دادند

3

a

Designed by:Studiophotobook.com

 سال سابقه کاری در کانادا18با

Minoo Eslami

10

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
)H.E.C( دانشگاه مونترال
از
Place-Des-Arts,
Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9
Métro Place-Des-Arts
Show starts at 21:00
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

6600 Trans-Canada, Suite 750

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

اقامت دائم کانادا برای دانشجویان
ت میشود
 خارجی سخ

Div

36 >>

5 >>

sian

Per

Show starts at 21:00

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

ماریا

شهباز

Perspolis Entertainment proudly presents:

The

مونتریال

GOOGOOSH CONCERT IN MONTREAL

SATURDAY APRIL 4th,

T

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

و با تضمین بهترین نرخ روز

GUY

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

he P

IN PRESTIGIOUS
انتقال فوری ارز
مهاجرت
:سیاسی
به ایران و برعکسPLACE-DES-ARTS
Métro Place-Des-Arts

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

Montreal Qc. H3G 1S6

an
سینمایایران
ersi باهنرمندیستارگان

SATURDAY3APRIL
4th,
9

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

D

Montreal, H2X 1Y9

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

)(خضر
الیت
صرافی

فارکس

 دالر1/25 درآمد روزانه یک میلیارد نفر. «بی عدالتی اجتماعی رشد نگران کننده ای یافته است:آکسفام
6............................................» ثروتمند برتر دنیا به اندازه تمامی تنگدستان جهان است80  درحالی که دارایی،است

نمونههاییاز
لطیفههایرایج

12
GOOGOOSH
CONCERT
IN
MONTREAL
9 »!«اگر شما ایران را اینهمه دوست دارید براى چه به كانادا آمدهاید؟
a
» «خشکسالی و دروغ
iv

Perspolis Entertainment proudly presents:

info@yektatranslation.ca
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

34 ﺻﻔﺤﻪ

8

...دهه فجـر

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

Cell.: (514) 816-4080

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

جراحدندانپزشک

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

دیدوبازدیدوضـیافتبزرگنوروزیپیوند
H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

2
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جشن نوروز انجمن فرهنگى ايرانيان وست آيلند

۶:۳۰  مارچ ساعت۲۷ جمعه
تا پاسی از شب

1393  بهمن26  1200  شماره 21 سال

www.paivand.ca

آژانسمسافرتیکاسپین

۱۳۹۴ جشن نوروز
در كنار سفره هفت سين

سالن المپیا

، پيش غذا،با صرف ميوه و شيرينى
Salles De Réception Olympia
دسر
(
سلمون
شام ) فيله مينيون و مرغ يا ماهى
3855 Boul St-Jean
Dollard-des-Ormeaux
QC H9G 1X2

بهترینسرویس
نازل ترین بها
:تلفن اطالعات
Info: 514-626-5520
 دالر۶۰ :بلیت بزرگساالن
 دالر۴۰ : سال١۰ بچه ها زیر
دانش آموزان مدرسه ایرانیان
 دالر۳۰ :وست آیلند
 سال رایگان۳ كودكان زیر

: محل فروش بليت
 هر شنبه۳:۳۰  تا۱۲:۳۰ از ساعت
در مدرسه ايرانيان وست آيلند
2900 Lake
Dollard-des-Ormeaux
H9B 2P1

• 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.

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
Caspian Travel
 در سراسر جهانCARGO• متخصص
4684 Boul.des Sources,
• حج عمره و پکیج های مکه
bureau 001B Montreal, QC
 دوبی و عربستان سعودی:• سرویس ویزا
.• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com
|QC licensee
________________________________________

Tel:514-421-0111
نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

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

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

ده ف
روش

under
construction
:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• 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.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:

D
n
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T

SATURDAY APRIL 4th,
IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

Métro Place-Des-Arts

Show starts at 21:00

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

Designed by:Studiophotobook.com
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم
از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:

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

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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

هم

راه با

حاج
ی
ف
ی
جبواهنر بی نظی روز
اد ر
ستمی

ر

حاج
سالی یهیرفویرو هز
ز

1394

رس
 21ما مند
نبه شکوه E

mb
ش در سالن ass
y Pl
aza

ه!

شب
ق ی زیب
ا
و
ب
ی
ر
ادمان
عهکش
نفیس ،ب ی جوایز دنی،
ب
تفری رنامه ها سیار
ح
ی هن
بسیاری یمتنوعو .ری و
س
..
ورپری
ز
ه
ا
ی
دیگر

همراه با شادترین
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Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692
 با پارکینگ وسیع رایگان

>
> بلیت:
زیر 10سا  50دالر
ل:
 25دالر
>> ف
روش د
ر
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23-33
پشت در 514-2
برایتهیهب منانید!

لی
امروز متا تهمین
س
بگیرید
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جهــان...

شهباز خنعی

ایران...

اسرائيل ممکن است عليه برنامه هسته ای ايران
س ِرگاوهستهایدرخمرهوالیت!
دست به اقدام يکجانبه بزند

يووال اشــتينيتز ،وزير اطالعات
و امنيت اســرائيل هشدار داد که
اسرائيل ممکن است عليه برنامه
های هسته ای ايران دست به اقدام
يکجانبه بزند و افزود ،حکومت ايران
در مذاکره بــا قدرت های جهانی
امتیازات الزم را واگذار نکرده است.
خبرگزاری فرانســه می نویســد
يووال اشتينيتز به خبرنگاران گفت:
«توضيح مشــخصی نمــی توانم
بدهم .اما هنوز همه گزينه ها روی
ميز اســت .ما هيچوقت به خاطر
محدوديت هایديپلماتيک از حق
اسرائيل برای دفاع از خود صرفنظر
نکرده ايم».
گفت وگو های ايران و کشورهای

پنج بعالوه يک تا رسيدن به يک
توافق نهايی و حل بن بســت ۱۲
سالهدر بحران هسته ای اين کشور
هنوز فاصله زيــادی دارد .پس از
توافق موقتی نوامبر  ۲۰۱۳دو دور
گفتگو و مهلت زمانی دستيابی به
توافق نهايی به شکست انجاميده
است.
شش قدرت جهانی ،بريتانيا ،چين،
فرانسه ،روســيه ،آمريکا و آلمان
اکنون مهلت رسيدن به توافق کلی
و سیاســی را تا  ۳۱مارس تمديد
کرده اند .درصورت دســتيابی به
توافق تا تاريخ تعيين شــده ،گام
بعدی رسيدن به يک موافقتنامه
همه جانبه تا  ۳۰ژوئن اســت که

شامل نکات فنی نيز خواهد بود.
ايران اتهام تالش برای دستيابی به
سالح اتمی را رد کرده و می گويد
برنامه های هســته ای آن کشور
اهداف صلح آميز دارد.
خبرگزاری فرانسه می نويسد ،جان
کــری ،وزير امــور خارجه آمريکا
پس از ديدار با همتای ايرانی خود
محمد جواد ظريف در نشســت
امنيتی مونيخ ،بر تعهد آمريکا برای
رســيدن به توافق تا مهلت زمانی
تعيين شده تاکيد کرد.
کارشناسان می گويند اکنون ايران
و آمريــکا دو طرف تعيين کننده
برای رسيدن به هر توافق احتمالی
هستند.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588

)Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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 22بهمــن :پیش بینــی آن کار
دشــواری نبود .از شامگاه چهارم
نوامبر گذشــته ،که اکثریت یابی
جمهوری خواهاندر هردو مجلس
نمایندگان و ســنای امریکا اعالم
شد ،بسیاری از ناظران پیش بینی
می کردند که این امر به چالشی
جدی بــرای باراک اوباما در حفظ
تتمه آبرو در دوسال آخر اقامتش
درکاخ سفید منجرشود.
هفته گذشــته این چالــش وارد
مرحله تازه ای شد و شتابی بیش
از پیش یافــت .درواقع می توان
گفت سرعت این شتاب به حدی
رســیده که فضای سیاسی را به
زمین تنیسی شبیه کرده که ناظر
تماشاگرناگزیراستباسرعتیرشد
یابنده سر خود را به چپ و راست
بگرداند .محور اصلی این شــتاب
پرونده هسته ای حکومت آخوندی
است که وارد حساس ترین مرحله
خود درعمر  12ســاله اش شده
اســت .پس از دوبار تمدید ،مدت
تعیین شــده برای توافق سیاسی
در مرحله اول توافق جامع درماه
مارس آینده پایان می یابد و زمان
نهایی رسیدن به توافق جامع نیز
 31ژوئن  2015اعالم شده است.
دراین تسلســل ســریع گفته ها
و موضع گیری ها  -که بیشــتربه
گفتگوی کرها شباهت دارد که در
آن هرکس حرف خود را می زند
بدون آن که به حرف طرف مقابل
گوش بســپارد  -ازهــر دو طرف
مذاکره کننده نشانه هایی از ناتوانی
و درماندگی به چشم می خورد.
حکومت آخوندی ،درعین حال که
خود را از تک و تــا نمی اندازد و
درمــورد بی تاثیر بودن تحریم ها
و توانمندی نظامی خود الف می
زند و رجزخوانی می کند ،آشکارا
در تنگنایی اقتصادی گرفتار شده
که می تواند برایش عواقب وخیم
اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
براثر فشــار همین تنگنا است که
تنها در چند روز گذشته ،از رهبر
معظم گرفته تا دیگر مقامات ریز
ودرشت حکومت اشتیاق و تسلیم
پذیری خود برای دستیابی به یک
توافق را به نمایش گذاشــته اند.
روز یکشنبه  19بهمن ،سیدعلی
خامنــه ای در دیــدار با کارکنان
نیروی هوایی گفت:
«آنها از ایســتادگی ملــت ایران
عصبانی هســتند و هدف اصلی
امریــکا و همراهانــش ،بــه زانو
درآوردن و تحقیر ملت ایران است
که البته دچار خطا و اشــتباه در
تحلیلهستند».
کیســت که نداند که خامنه ای

هرگاه که احساس ضعف
و ناتوانی می کند خود
را پشت «ملت ایران»
پنهان می نماید وگرنه
فتــوای کتبی او مبنی
براین که نظرش به تنهایی
بر برآیند نظربیش از  70میلیون
ایرانی ارجح اســت ،از یادها نرفته
است.
پس ازاین پنهان شــدن درپشت
«ملت ایران» ،خامنه ای با یک نقل
قول ناخواسته خود را لو می دهد:
«یکی ازاین خطاها ،اظهارات چند
روز پیش یک مقام امریکایی است
که گفته بود ایرانی ها درمذاکرات
هســته ای دست بسته هستند و
گیر افتاده اند» و درپی آن نشــان
می دهد کــه چگونه درپی یافتن
یک راه خالصــی از مهلکه اتمی
است:
«من با ادامه و پیشرفت مذاکرات
و رسیدن به توافق خوب موافقم و
قطعا ملت ایران هم با هر توافقی
که دربردارنده عــزت و احترام او
باشد مخالفتی ندارد».
در اظهارات دیگر مقامات حکومت
آخوندی نیز همین درماندگی به
چشم می خورد.
شیخ حسن روحانی که همه تخم
مرغ های حیثیت و آینده سیاسی
خود را در ســبد مذاکرات هسته
ای گذاشته نیز با نگرانی گله می
کنــد« :این که آنهــا می گویند
جمهوری اسالمی به خاطر تحریم
پای میز مذاکره آمده است  ،دروغ
می گویند ،جمهوری اسالمی به
خاطر فشار تحریم پای میز مذاکره
نیامــده ،به خاطر منطق پای میز
مذاکره آمده است»!
علــی الریجانــی ،رییس مجلس
شــورای اسالمی نیز همان ساز را
کوک می کند« :اگر این حرف ها
را می زنید کــه در مذاکرات آتی
بتوانید فشــاری به ما وارد آورید،
بدانید این رویه ای اشــتباه است.
شما میدان مذاکره را با میدان تره
بار اشتباه گرفته اید».
محمد جــواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه واقع بینانه ترین تحلیل را
ارایه می کند« :این که توقع داشته
باشــید همه براساس یک تحلیل
منطقــی و عاقالنه رفتــار کنند،
نگاه ایده الی به روابط بین المللی
است».
نظر علی جنتی هم این است که:
«امریکا می خواهد ما را به دنبال
نخودسیاهبفرستد».
و سرانجام ،حداد عادل ،پدر عروس
مقام معظم رهبری ،نیز می گوید:
«تجربه یک سال و نیم اخیر ثابت

@Shahbaznakhai8
gmail.com

کرده امریکایی ها مایل به حل این
مسئله نیستند و به اصطالح می
خواهند استخوان الی زخم
بگذارند».
درســوی دیگــر مذاکره
یعنــی دســتگاه اداری
ایاالت متحده نیز همین
ناتوانی و درماندگی به چشم
می خورد.
روز سه شنبه  10فوریه باراک اوباما
که تقال می کند به هرصورتی که
شده با به نتیجه رساندن مذاکرات
بخشــی از شکست های سنگین
خود را جبران کند می گوید:
«رژیم جمهوری اسالمی درحال
ازدســت دادن فرصت اســت و
هرلحظه بیش از پیش فرصت را
برای خارج شدن از این بن بست و
لغو تحریم ها ازدست می دهد» و
در همان روز پس از دیدار با آنگال
مرکل صدراعظم آلمان تاکید می
کند:
«با آنــگال مرکل توافق کردیم که
جامعه جهانــی باید تحریم های
کنونی علیه رژیم ایــران را ادامه
دهد».
مذاکــرات هســته ای حکومت
آخوندی با  5+1بی شــباهت به
حکایت "گیرکردن ســر گاو در
خمره" نیست:
در دهی که مالنصرالدین رهبری
و والیــت آن را به عهده داشــت،
گاوی برای نوشــیدن آب سر در
یک خمره کرد و سرش در آن گیر
کرد .اهالی ،ازجمله صاحبان گاو و
خمره ،نزد مالنصرالدین رفتند و
از او رهنمود خواســتند .مال پس
از بررسی جوانب و برخورداری از
امدادهای غیبــی گفت :با آن که
بهای گاو بیشتر از خمره است ،ولی
با توجه به این که خطا از گاو بوده
که ســر در خمره کرده ،باید سر
گاو بریده شده  ،با فروش گوشت
آن برای صاحبش گاو یا گوســاله
ای خریداری شود تا خمره سالم
بماند .فرمان مال انجام شــد ولی
نظر به این که ســر گاو در خمره
بود و دربرابر قصاب تقال می کرد،
ذبح به صورت شرعی انجام نشد
و درنتیجه مال فتوای حرام بودن
گوشــت گاو را صادر کرد .ازطرف
دیگر ،هرقدر بــرای بیرون آوردن
ســر بریده شــده گاو تالش شد،
نتیجه نداد و پس از گذشت مدتی
بوی گند سر گاو در خمره سراسر
ده را فراگرفت و بــاز اهالی برای
گرفتن رهنمود نزد مالنصرالدین
رفتند و او با صدور فرمان شکستن
خمره همگان را مبهوت حکمت و
فرزانگی خود کرد!
•

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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جهــان...

گسترش
آشفتگی،
تنش و
آشوب!

 1بهمن :تارنمای "ویستا
نیوز" درتاریخ  21ژانویه
 2015به نقل از "باشگاه
اندیشــه" پژوهشی که
توسط یک پژوهشگر به
نام محسن شریفی انجام
شده را منتشرکرده است.
چنان کــه از مأخذ های
اشاره شدهدرمطلب برمی
آید ،تاریخ انجام پژوهش
می باید سال های گذشته
باشــد اما موضوع آن همچنان
تازه است .عنوان پژوهش «فقر،
تهدید امنیت بین المللی در قرن
 "21است.
پژوهشــگر ابتــدا تهدیدهــای
امنیت بین المللی را در  6دسته
طبقه بندی می کند:
"تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی
شامل فقر ،بیماری های مسری
و تخریب محیط زیست"،
"مخاصمات بین المللی"،
"مخاصمــات داخلــی"،
"تسلیحات هســته ای،
رادیولوژیک ،شیمیایی و
بیولوژیک"" ،تروریسم" و "جنایات
سازمان یافته فراملی".
پس از این طبقه بندی ،پژوهشگر
می پرسد:
«چگونه می توان چهارچوب کاری
بــرای اقدام پیــش گیرانه ایجاد
کرد که بــه تمامی این تهدیدات
بپردازد؟»
و سپس چهارچوب پژوهش خود
را تنگ تر و محدود به "تهدید فقر"
می کند« :ازمیان تهدیدهای فوق،
آنچه که دراین مقاله مورد بررسی
قرارخواهد گرفت تهدید فقر است.
فقر چالش عصر ما است به گونه
ای که تقریبا نیمی از مردم جهان
از آن رنج مــی برند .فقر به طور
مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین
المللی را تهدید می کند».
پژوهشگر درجایی دیگر از نوشتار
خــود به وجود رابطــه بین فقر و
تروریسم می پردازد:
«فقــر بر تروریســم بین المللی
تأثیــر می گــذارد .وضعیت فقر
موجب رشد تروریسم می گردد.
کشورهای با درصد باالی جمعیت
فقیر بیشتر درمعرض رشد گروه
های تروریستی هســتند .گروه
های تروریســتی بین المللی به
عنوان پناهگاه ،کشورهای ضعیف
را قربانــی اقدامــات خــود می
کنند .عضوگیری آنها در چنین
کشورهایی مدیون نارضایتی های
پرورش یافته از فقر است».
پژوهــش درعیــن مشــروح و
اندیشــمندانه بودن ،یک کاستی
دارد و آن این اســت کــه فقر را
به عنوان علــت و عامل آنچه که
"تهدید امنیــت بین المللی" می
خواند معرفی می کند.
درحالی کــه ،به نظــر نگارنده،
فقرخــود نه یک عامــل محتوم
نازل شده از آسمان ،بلکه ناشی از
عملکرد نظام سلطه ای است که
برای انباشت هرچه بیشتر سرمایه،
عمال بر جهان حکم می راند ،بربی
عدالتی اجتماعی  -که فقر یکی از
جلوه های آن اســت  -دامن می
زند و روز به روز بیشتر برشکاف و
فاصله بین دارا و ندار می افزاید.
بنابراین ،آن کــه "تهدید امنیت
بین المللی" واقعی است "انباشت

آکسفام« :بی عدالتی اجتماعی
رشد نگران کننده ای یافته
است .درآمد روزانه یک میلیارد
نفر  1/25دالر است ،درحالی
که دارایی  80ثرومتند برتر
دنیا به اندازه متامی تنگدستان
جهان است».
ثروت" در دست عده ای
معدود است و نه فقر که
خود نتیجه و معلول این
انباشت است.
گــزارش  19ژانویه29/
دی سازمان بین المللی OXFAM
"آکســفام" تا حدودی کاســتی
یادشده در باال را جبران می کند.
"آکســفام" یــک گــروه بزرگ
بین المللــی امدادرســانی برای
ریشه کن کردن فقر ،گرسنگی و
بی عدالتی است که درسال 1942
توسط گروهی از فعاالن اجتماعی
و دانشــگاهیان دانشگاه آکسفورد
انگلستان تأســیس شده و اکنون
شامل  15سازمان است که در 98

______________
« % 80جمعیت کره
زمین  %5دارایی
جهانی را دراختیار
دارد!»
ـــــــــ

کشوردنیا فعالیت می کند.
در آخرین گزارش این موسسه که
در آستانه برگزاری نشست ساالنه
مجمع جهانی اقتصاد در داووس
سوییس منتشرشده ،نوشته است
که:
«بی عدالتی اجتماعی رشد نگران
کننده ای یافته است».
بخش دیگری از گزارش "آکسفام"
می گوید:
«شــکاف میــان ثروتمنــدان و
تنگدستان بیش از پیش افزایش
یافته است .درآمد روزانه بیش از
یک میلیارد تن زیر یک دالر و 25
سنت است ،درحالی که دارایی 80
ثروتمند برتر دنیا به اندازه تمامی
تنگدســتان جهان است و ثروت
ایشان درفاصله سال های  2009و
 2014دوبرابر شده است».
"آکسفام" عالوه بر گزارش ،پیش
بینی هم کرده است« :تا سال آینده
میالدی ،یکدرصد از کل جمعیت
جهان نیمی از ثــروت جهانی را
دراختیارخواهدداشت».
بنابر آمار منتشرشــده در گزارش
"آکســفام" 80« :درصد جمعیت
کره زمین حدود  5درصد دارایی
جهانی را دراختیار دارد».
با آن که پدیده شــوم بی عدالتی
اجتماعی و فقر ناشــی ازآن کم و
{>> ادامه در صفحه}32 :
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شهباز خنعی

بیش درسراســر جهان جریان
دارد و حتی کشورهای ثروتمند
غربی نیز از آن بری نیستند ،اما
چهره آن در کشور نگونبخت ما
خشن تر و پررنگ تر است.
حدود  6هفته پیش ،علی ربیعی
وزیرکار حکومت آخوندی گفت
که  12میلیون تن از مردم ایران
در فقر شدید به سرمی برند ودچار
سوء تغذیه هستند .خط فقر برای
خانواده های ساکن تهران ماهیانه
 3میلیون تومان و برای خانوارهای
روستایی  1میلیون تومان برآورد
شده ،درحالی که حداقل دستمزد
 که آن هم درموارد پرشمار ماه هاپرداختش عقب می افتد  -درسال
 93حدود  600هزارتومان تعیین
شده و تازه این برای کسانی است
که هم کار دارند و هم مشــمول
قانون کار هســتند و خیل عظیم
بیکاران یا کارگرانی که مشــمول
قانون کار نمی شوند ازاین حداقل
نیزمحرومند.
هفته گذشته 13 ،ژانویه 23/دی،
بیــش از  6هزار معلم ازسراســر
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گزارش  ۲۰۱۵آزادی رسانهها؛
ایـــران از میــان  ۱۸۰کشور
در رده ۱۷۳

رادیو فردا  :گزارشگران
بدون مــرز در گزارش
ســال  ۲۰۱۵خــود،
ایــران را از نظر آزادی
رسانهها در میان ۱۸۰
کشــور جهان ،در رده  ۱۷۳جای
داده اســت .در این فهرست تنها
هفت کشور سودان ،ویتنام ،چین،
سوریه ،ترکمنستان ،کره شمالی و
اریتره ،در حوزه آزادی رسانهها در
وضعیتی بدتر از ایران طبقهبندی
شدهاند.
ایــران در گزارش ســال ۲۰۱۴
گزارشــگران بدون مــرز نیز در
همین رتبه  ۱۷۳قرارداشت.آنگونه
که وبسایت این نهاد غیردولتی و
بینالمللی مدافع آزادی رسانهها،
پنجشــنبه  ۲۳بهمن نوشته ،سه
کشــور فنالند ،نــروژ و دانمارک،
هر سه از شــمال اروپا ،به ترتیب
آزادترین رسانههای جهان را دارند.
فنالند از پنج سال پیش ،به تنهایی
در صدر جدول آزادی رسانهها از
نظر گزارشــگران بدون مرز قرار
دارد.
در این فهرســت ،فرانسه در رده
 ٣٨قرار گرفته و نســبت به سال
گذشته ،یک رتبه باال آمده است.
ایاالت متحده آمریکا با از دســت
دادن ســه رده به رتبــه  ٤٩فرو
نشسته ،ژاپن دو رده از دست داده
و در رتبه  ٦١نشسته است.
برزیل با پیشــروی  ۱۲رده به ٩٩

رســیده و به میان  ۱۰۰کشــور
نخست جدول آمده است .روسیه با
چهار رده پسرفت در جایگاه ١٥٢
قرار دارد و چین در رتبه  ١٧٦یک
رده عقب رفته است.
در انتهای این جدول هم کشــور
آفریقایی اریتره قرار دارد که حتی
کره شــمالی نیز وضعیت بهتری
از آن دارد .ترکمنستان ،همسایه
شمال شرق ایران نیز در رده ۱۸۸
قرار گرفته است.
گزارشگران بدون مرز تاکید کرده
کــه وضعیت آزادی رســانهها در
جهان در ســال  ۲۰۱۴بدتر شده
و آزادی رســانهها «در آزمــون
و فرســوده از جنگهــا ،تهدید
فزاینده نقشآفرینان غیر دولتی،
آزارگریها به هنــگام اعتراضات
خیابانی ،یا با بحرانهای اقتصادی
و مالــی ،در پنج قــاره جهان فرو
مینشیند».
ردهبندی ساالنه آزادی رسانهها در
کشورهای مختلف جهان ،توسط
گزارشــگران بدون مرز و به گفته
این نهاد ،مورد استناد بسیاری از
نهادهای جهانی مانند سازمان ملل
متحد ،بانک جهانی و بسیاری از
نهادهای ملیدر کشورهاست.

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
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آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.
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بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی منتشر
می گردد )،تنظیم می شود.
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دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است
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پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه بیشتر
نشود .نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.
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شعر و ترانه...

باز ،تو باز آمدی
ِ
ظلمت آن خاک ُو ِخشت!
باز،نمیخواهمت
بهمن خونين سرشت!
ِ

چرا این حد از توحش :انتقام و ارعاب ،یا قساوت و نمایش؟

رضا مقصدی

ِ
بهمنبيدادگر!

مجیدمحمدی

داستان از کشتار ســربازان سوری و
اعضای ارتش آزاد سوریه توسط تازه
از راه رسیده های اسالمگرا به سوریه
و کشتن نیروهای امریکایی در عراق
آغاز شد .بعد رسیدیم به کشتار جمعی
شــیعیان و ایزدیها ،به اسارت گرفتن
زنان و دختران ایزدی و فروش آنها ،به
صلیب کشیدن و پرتاب کردن مخالفان
از کوه و بعد بریدن سر.
و اکنون آتش زدن یک انسان زنده در
قفس ،حرکتی که هر فردی را تحت
تاثیر قرار می دهد .داعش با این گونه
اعمال در سه سال گذشته در تبلیغات
سیاســی و نیز افزایش دشمنان خود
بسیار موفق بوده است.
فیلمی که داعش از ســوزاندن زنده
یک انسان به نمایش عمومی گذاشته
تبیین ها و تحلیل های گذشــته در
مورد این گروه و اهداف و برنامه هایش
را بی اثر ساخته است.
چرا داعش به این گونه اقدامات دست
می زند؟
رفتار آن را چگونه می توان فهمید؟

س سرد تو
با ن َف ِ
شاخهی شادم شکست.
غم ،به سراپردهام
خيمه زد ُو ريشه بست.
با من ُو نيلوفرم
ِ
حرف تو از برف بود.
دل ُگ ِ
لرنگ من
با ِ
گفتگو از برف بود.
کينهیديرينهای!
ِ
سنگ هر آيينهای!
زندگی ،از ِ
دست تو
اينهمه ،فريادگر.
باز ،نمیخواهمت
بهمنبيدادگر!

تشفـی
کشنت برای انتقام و
ّ

در سه ســال اول جنگ میان داعش
و دولتهای ســوریه و عراق ( ۲۰۱۱تا
 )۲۰۱۴تصور بر ایــن بود که داعش
دارد از رفتار وحشیانهی ارتش سوریه
و جنایات میلیشیای شیعه ی عراقی
(مثل ســپاه بدر در مقابل سنیان) و
حزب الله لبنان و شــبیهه سوریه و
نیروهای امریکایی به خاطر اشغال عراق
انتقام می گیرد .جنایات دولت بشار در
سوریه علیه زنان و کودکان و دیگر غیر

بهپیشــواز
نوروزبزرگ:

حلظه حتویل سال نو
1394 - ۲۵۷4
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ایران :شنبه صبح اول فروردین 1394
ساعت  2و  15دقیقه و  10ثانیه
مونتریال :جمعه  20مارس  2015میالدی
ساعت  18و  45دقیقه و  10ثانیه

نظامیان(مثلبمبارانمناطقمسکونی
با بشکه های بنزین) آن قدر سهمگین
بود که می شــد اعمال خشــونت بار
داعــش را با انتقام گیری توضیح داد.
همچنین رفتار خشن داعش در عراق
با تجاوز خارجی به این کشور توجیه
می شد.
کشنت برای نتیجه :جذب نیرو و ارعاب

وقتی داعش شــروع کرد به کشــتن
خبرنگاران و مــددکاران غربی برخی
ناظران اعمال داعش تصور می کردند
کــه آنها دارند می کشــند و جنایت
می کنند تا با تحــت تاثیر قرار دادن
مخاطبان غربی طرفداران بالقوه خود
و افراد متنفر از غرب را بسیج و جذب
نیرو کنند یا به ارعاب مقامات سیاسی و
نظامی غربی بپردازند .این ناظران هنوز
تالش مــی کردند برای اعمال داعش
توجیه کاربردی پیدا کنند .باالخص
تصور می شد که کشتن غربیها اهداف
سیاسی مشخصی رادنبال می کند.
کشنت برای کشنت

اما داعش به کشــتن ادامه داد حتی
کشتارهایی که هیچ نتیجه ای بر آن
برایداعش متصور نیست.
در مورد گروگانهای قبلی که سر بریده
شدند سخن این بود که ایاالت متحده و
بریتانیادر حال جنگ باداعش هستند
و به تروریستها باج نمی دهند اما آنها
خبرنگاران ژاپنی را نیز سر بریدند در
حالی که ژاپن هیچ نقشــی در جنگ
حاضر ندارد و صرفا چند صد میلیون
دالر به عنوان کمک انسانی به آوارگان
پرداخته است .بعد اردنیها حاضر شدند

در مقابــل آزادی خلبان خود
یک زن بمبگذار داعشی را آزاد
کنند اما داعش زیر بار مبادله
نرفت .به زعم برخی
از ناظــران داعش با
این حرکات نشــان
داد که خشونت را به
دلیل خشونت دنبال
می کند .این ناظران
معتقدند کــه اعضای داعــش برای
کشتن می کشند (چرا داعش کنجی
گوتو را کشت ،جرج پَکِر ،نیویورکر۳ ،
فوریه  )۲۰۱۵اما کســی برای کشتن
می کشد که از نفس کشتن لذت ببرد
و نوع آن و مقدمات و صحنه سازیهای
آن برایــش چندان مهم نباشــد و از
نمایش آن در یوتیوب خشنود نشود.
کشنت برای تفریح و سرگرمی

صحنه آتش زدن خلبــان عراقی به
صــورت زنده (که همه رســانه های
همگانی غربــی از نمایش آن به علت
خشونت ورزی بی سابقه اش خودداری
کردند) با هیچ توجیه عقالنی (هزینه-
فائــده ،وســیله-هدف) قابل توضیح
نیست.
تنها توضیح آن است که آنهادارند رنگ
و روغن نمایشهای خود را با آتش زدن
و قفس و لباس نارنجی رنگ و مردان
نقابدار که نقاب سیاه را با نقاب کرم رنگ
عوض کرده اند بیشتر می کنند تا هم
خود "خوش بگذرانند" و هم مخاطبان
آنها صحنه هایدراماتیک تری را تماشا
کنند .نمایش خشونت داعش در چند
ماه گذشته به طور متداوم دراماتیک تر
و دراماتیک تر شده است.

حضور "جهــادی جان" با لهجه
انگلیســی در صحنه های سر بریدن
متوجه است به مورد خطاب قرار دادن
مخاطب غربی .تهدیدهای وی در برابر
دوربین ،سخن گفتن وی با شهروندان
و مقامات غربی ،و صحنه های کرکری
خوانی بخشهایی از یک نمایش تراژیک
اســت که اعضای داعش با اجرای آن
خوش می گذرانند .آخرین فیلمداعش
دههادقیقه را صرف زمینه سازی برای
سوزاندن زندهی یک انسان کرده است
و پــس از نمایش هواپیمای اف  ۱۶و
ناوهای هواپیمابر امریکایی نمایش را
با حضور دهها مرد نقابدار با لباسهای
متحد الشکل و بردن خلبان به قتلگاه
برگزار می کند .فرماندهان داعش در
این نمایش آخر در قالب کارگردانان
فیلمهای اکشن ظاهر می شوند.
کشــتن خلبان اردنی آن هم به این
صورت وحشــیانه ،نه تنها هیچ بهره
سیاسی و نظامی برای داعش در اردن
(به عنوان یکی از کشــورهای هدف
برای اشغال) ندارد بلکه افکار عمومی
را از حکومــت اردن (به عنوان طرفی
که ابتدائا ممکن بود مورد ســرزنش
قرار گیرد) به سمت داعش متوجه می
کند.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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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

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

 MAHZARﺍﻣﻭﺭﮐﻧﺳﻭﻟﯽ
ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ
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آژانسمسافرتییونیگلوب

½ 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
و بسیاری دیگر

ZA
R

Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧژﺍﺩ

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

mahzar.ca

info@mahzar.ca

 ﻭﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﻧﻭﺯﺍﺩ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺧﻭﻳﺷﺎﻭﻧﺩی - Express Entry-ﻭﻳﺯﺍی ﺗﻭﺭﻳﺳﺗﯽ

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

514 979 4551
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

رضا بناساز

معمایانقالبايران؟
مهرداد درویش پور

(جامعه شناس)
معمای انقــاب ايران و
چرايی آن گويی جعبه
پاندورا و رازی ناگشوده
/
است که پس از گذشت
ســی و شــش ســال،
همچنان جدل بر سر آن ادامه دارد.
کانونی ترين پرســش تعيين رابطه
انقالب با نتايج آن است که می توان
آنان را از ســه ديدگاه تائيد ،رد و نقد
دوگانگی انقالب بررسی کرد.
"انقالب شکوهمند دينی"؟
انديشمندان اســامی همچون رضا
داوری ،انقالب ايران را انقالبی معنوی
و اســامی دانســته که پيامد آن به
رهايی انســان مسلمان ايرانی منجر
شده است .حتی برخی از انديشمندان
الئيک پســامدرن نظير فوکو نيز در
آغاز ،انقالب ايران را "انقالب معنوی"
برای هويت يابی انســان گم گشته
ايرانی خواندند.
در اين ديدگاه ،انقالب ايران برخالف
ديگر انقالب ها نــه زائيده نيازهای
اقتصادی ،بلکه پژواک تظلم خواهی
ملــت تحقير شــده ای بــود که در
جستجوی "خويشــتن خويش" ،با
وارد کردن معنويت به جهان سياست
و خوانشی انقالبی از دين ،به طغيان
عليه سلطه غرب و نمادهای بومی آن
برخاست .در اين ديدگاه نقش دين در
بسيج سياسی و توان "رهايی بخش
و انقالبی" آن برجسته شده و انقالب
ايران را ســند بطالن انديشه "دين
افيون توده ها است" می داند.
با روشــن شــدن پيامدهای انقالب
اسالمی اعتبار اينديدگاه جزدر ميان
حاميان جمهوری اسالمی ايران از بين
رفته است.
حتــی فوکو با مشــاهده اعدام های
روزهای نخســت پــس از انقالب با
مالمت اين اقدامــات از "طغيان بی
حاصل" ســخن گفــت .پيامد های
اين انقالب پس از ســی وشش سال
در زمينه سياســی استبداد دينی و
ســرکوب خشــن مخالفان و انزوای
نسبی بين المللی رادر برداشته است.
در زمينه اقتصادی ،عالوه بر تحريم
های کمرشکن و بحران اقتصادی با
گسترش بيکاری ،گرانی ،فقر و شکاف
اقتصادیروبروهستيم.
در زمينه اجتماعی نيز با گســترش
تبعيض ها و به ويژه سقوط موقعيت
زنان روبروئيم.
مشکالت اجتماعی همچون فروپاشی
هنجارهــا ،ارزش هــای اخالقــی و
معنوی ،رشد فساد ،بزهکاری ،اعتياد،
خشونت  ،افســردگی ،سرخوردگی،
حس حقارت ،ياس و بی اعتمادی و
ميل به ترک کشــور به ويژه در نسل
جوان به شدت رشد کرده است .اين
پيامدها در کنار دين گريزی روزافزون
در جامعه ،کنده شــدن بخش های
هرچه بيشــتری از راس و بدنه نظام
در پی تنش های سياسی و پشيمانی
فزاينده از رخداد انقالب  ،۵۷ســخن
گفتن از "انقالب شکوهمند معنوی
و دينی" را بيشتر به طنزی تلخ بدل
ساخته است.

ســفيد) و گاه همچون داريوش
همايون آن را "انقالب نابهنگام"
خوانده اند.
اين ديدگاه اگر در گذشته بيشتر
به حاميان نظام پيشين محدود
بود ،امروز در ميان بســياری از
روشــنفکران و مردم پشيمان از
انقالب نيز گسترش يافته است.
اين نظريه همچون ديدگاه نخســت
جداســازی اهداف رهبــری و مردم
در انقــاب ايران يــا تفکيک انگيزه
انقالب از پيامدهای آن را رد کرده و
بر استقرار حکومت اسالمی همچون
هدف انقــاب تاکيد می ورزد .اما آن
را يکســره تجدد ســتيزانه و واپس
گرايانه می داند که با افســون توده
ها و ياری روشــنفکران و قدرت های
بيگانه ،بازگشت هزاره گرايی به ايران
را ممکن ساخت.
ايراد اين نظريه تنها در بزرگ نمايی
دستاوردهای مدرنيسم پهلوی و نگاه
غير انتقادی به معايب نظام پهلوی که
زمينه ساز انقالب شد ،نيست.
بلکه بــا ناديده گرفتــن ناهمگونی
نيروهای شــرکت کننــده و اهداف
شــان در انقالب و خصلت غيردينی
نخستين اعتراضات ،يکسره به سياه
نمايی تمامی رخدادهای انقالب ايران
می پردازد .اين نظريه که پيشــرفت
صنعتــی در ايران به خــودی خود
ســرانجام به دمکراسی می انجاميد
نيز تنها خوانشــی خــوش بينانه از
ديکتاتوری شــاه و فاقد هر نوع پايه
تجربی است.
نظريه " انقالب نابهنگام" نيز با تقليل
انقالب تنها به يک تصادف شــوم و
محصول دسيسه ســازی بيگانگان
جايــی برای فهم عميــق تر چرايی
رويکرد ميليون ها انســان به يکی از
پرمشارکت ترين انقالب های معاصر
بشری باقی نمی گذارد.
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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
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Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350
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"انقالب نابهنگام و جتددستيز"؟

بسياری اما همچون آلن تورن  ،جامعه
شناس فرانســوی انقالب ايران را از
همان آغاز انقالبیدينی ،تجدد ستيز،
پدرســاالر ،ضد غربی و واپسگرا می
دانند که در رويارويی با تجدد خواهی
انقالب مشروطه و مدرنيسم پهلوی
شــکل گرفت .هم از اين رو گاه آن را
"ضد انقالب" اسالمی (عليه انقالب

"انقالب دزديده شده و به کجراه
رفته"؟

اين ديدگاه که به ويژه در ميان چپ
گرايــان و نيروهای ملی رايج اســت
با اشــاره به بيراهه رفتن بسياری از
انقالب هایدر تحقق اهداف نخستين
خود ،بر دوگانگی های انقالب ايران و
ضرورت تفکيک انگيزه و پويش انقالب
از نتايج و فرجام آن تاکيد می ورزند.
آنان انقالب ايران را تحولی ضروری و
مثبت در امتداد آرمان ها و مبارزات
ضد استبدادی ،ضد استعماری و ترقی
خواهانه جنبش مشــروطه و دوران
مصــدق می دانند که به دليل ضعف
رهبری نيروهای ترقيخواه ،از نيمه راه
توسط روحانيت "دزديده" يا به کجراه
کشيده و در نهايت ناکام ماند.
هواداران گوناگــون اين نظريه هدف
انقــاب ايران را برچيدن اســتبداد،
وابســتگی و بی عدالتی دانســته و
بسياری از آنان خود تا پيروزی انقالب
درآن شرکت کردند.
بسياری از آنان اما با مشاهده به قدرت
رسيدن روحانيت و استقرار استبداد
دينی يا در پی حذف خود از مشارکت
سياسی از دزديده شدن انقالب" ،به
کجراهه رفتن" يا شکســت انقالب
سخنگفتند.
راديکال ترين منتقدان از همان آغاز
به جمهوری اسالمی ايران نه گفتند.
متاخرترين و بی رمق ترين"منتقدان"،
اما اصالح طلبان دينی هســتند ،که
حذف خود را ســرآغاز بــه کجراهه
رفتن از مسير انقالب و اهداف آن می
خوانند ،بــه گونه ای که گويی تاريخ
تحوالت با آنها آغاز و پايان می يابد.
نظريه "انقالب دزديده شــده" و "به

کجراهه رفته" پاسخ قانع کننده ای به
پرسش چگونهدزديده شدن انقالب به
دست روحانيتی که خود آن را رهبری
کرد ،نمی دهد.
همچنين روشن نيست درمتن توازن
سياسی آن زمان ،چگونه و تا چه حد
احتمال اين که انقالب ايران فرجامی
ديگری بيابد ميسر بود؟
اين نظريه جای چندانی برای بازبينی
انتقادی نقش روشــنفکران و کنش
گران ســکوالر در به ثمر رســاندن
انقالب اسالمی ايران باقی نمی گذارد.
از انقالب پوپوليستی تا انقالب اسالمی
انقالب ايران را می توان با استفاده از
تئوری اقتدار ماکس وبر از منظر چالش
های گذار به مدرنيته در کشــورهای
پيرامونی نيز بررســی کــرد .يکی از
پيامدهای رشد ناموزون سرمايه داری
پيرامونی ،حضور هم زمان گروه های
اجتماعی سخت ناهم زمان و ناهمگون
(سنتی و مدرن) است که تنها نقطه
اشتراکشان ناخرسندی از نظام است.
انقالب ايران برآمد خيزش همزمان
اين گروه ها و بــه اعتبار آن انقالب
پوپوليستیبودکهگرايشهایگوناگون
با انگيزههای متفاوت در آن شرکت
کردنــد اما به دليل نقش فرادســت
روحانيت به انقالب اسالمی فرا روئيد.
"شبه مدرنيسم " نظام پهلوی
آميختهایمتضادازمدرنيزاسيون
اقتصادی و اقتدار سياسی سنتی
(اقتدار موروثی) بود.
امری که الجرم گروه های متضادی
را به چالش خود فــرا می خواند .در
حالی که بخش های ســنتی جامعه
مدرنيزاســيون اقتصادی را تهديدی
عليه منافع خود می بيند ،گروه های
زائيده اين مدرنيزاســيون ،مشتاقانه
در پی مشــارکت سياسی ،برچيدن
اقتدار سنتی و گذار به اقتدار عقاليی
(دمکراتيک) همچون پويشی طبيعی
در فرايند مدرنيته هستند .با اينهمه
گذار از اقتدار سنتی هميشه مستقيم
به اقتدار عقالنی نمی انجامد ،بلکه می
تواند به اقتدار کاريزماتيک منجر شود.
تجربه فاشيســم در اروپا نشــان داد
حتی اقتدارهای دمکراتيک مدرن و
عقالنی نيز می تواننددر متن بحران و
ناامنی ،زمينه رويکرد دوباره به اقتدار
کاريزماتيک را فراهم آورند.
در ايــران که زمينه هــای گفتمان
دمکراتيک در آن قدرتمند نبود و ضد
امپرياليسممهمترينگفتمانسياسی
مخالفان به ويژه در عصر جنگ سرد
بود ،برچيده شدن اقتدار سنتی شانس
چندانی برای گذار مستقيم به اقتدار
عقالنی ايجاد نکرد و زمينه رويکرد به
اقتدار کاريزماتيک را با توجه به نفوذ
مذهب افزايش داد.
هــم از اين رو انقالبــی که با حضور
گروه های متفاوت شــکل گرفته بود
هر چــه جلو رفت زمينــه هژمونی
خمينی که نمادی از درهم آميختن
اقتدار کاريزماتيک سياسی ودينی بود
را بيشــتر فراهم آورد و رنگ اسالمی
انقالب غليظ تر شد.
بختيار آخرين تالش برای ممانعت از
سيطره کاريسم پيش از شکل گيری
جمهوری اســامی ايران و بازرگان،
بنی صدر ،خاتمی و موسوی از ديگر
تالش ها بــرای به عقب راندن اقتدار
کاريزماتيک در نظامی که بر آن پايه
بنا شده به شمار می روند -که جملگی
به شکست انجاميدند.
شــايد امروز ايران سی و شش سال
پــس از تجربه اقتدار ســنتی دوران
پهلــوی و اقتــدار کاريزماتيــک در
جمهوری اسالمی زمينه گذار به يک
اقتدار عقالنی ،مدرن ودمکراتيک را به
دست آورده باشد.

•
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کانادا...
سرخک در خانه کاناداییها
روزنامــه گازت مونتریــال
گزارشــی در صفحه اول خود
چاپ کرده که بازتابی از نگرانی
پدر و مادرها در کبک اســت.
بر اساس این گزارش ،بیماری
ســرخک کــه در دیزنیلند
کالیفرنیا پخش شــده بود و
کودکان زیادی را مبتال کرده بود،
حاال به کبک هم رسیده .اکثر پدر
و مادرها خواهان واکسینهشــدن
بچهها در این اســتان شدهاند تا
جلوی شیوع بیشتر بیماری گرفته
شود.

مقامات بهداشــتی کبــک تایید
کردهاند که ده نفر در این اســتان
که اعضای دو خانواده هستند در
جریان سفر به کالیفرنیا و بازدید از
دیزنیلند به سرخک مبتال شدهاند.
هیچکدام از آنها واکسن سرخک

نزده بودنــد و ظاهرا دو نفر از آنها
هم بزرگسال هستند.
شیوع سرخک ســریع است و
به همین دلیل ،واکسیناسیون
به عنوان راه اصلی برای مقابله
با ابتال به آن مــورد توجه قرار
گرفته امــا امکانات برای انجام
سریع و گسترده واکسیناسیون
سرخک کافی نبوده و احتمال
میرود که موارد ابتال به آن افزایش
پیدا کند.
در کبک بــه طور معمول توصیه
میشود که واکسن سرخک برای
بچهها زده شود اما این کار اجباری
نیست.

«اگر شما ایران را اینهمه دوست دارید براى
چه به كانادا آمدهاید؟!»
ختم سوء تفاهم؟!

عذرخواهی ،پایان کدورت
ایرانیها و مناینده پارملان
کانادا

ماجرای اظهار نظر نسنجیده یک
نماینده پارلمان کانادا در مورد
ایرانیان کانادا چند روزی است
که در رسانهها مطرح شده.
این اظهار نظر چونسنگ لونگ
(نماینده ویلودیــل  -انتاریو -در
پارلمان کانادا و معاون پارلمانى در
امور چند فرهنگى و مسئول كمیته
مهاجرت و شهروندى) ،نارضایتی
ایرانیان را به همراه داشت و باعث
اعتراض آنها به شکل جمعکردن
امضا برای یک پتیشن ودرخواست
برای برکناری او شد.
حاال او در یک نامه سرگشــاده از
ایرانیان عذرخواهی کرده است.
در روز شــنبه  ٢٤ژانویــه ٢٠١٥
آقاى چونســنگ لونگ ،نماینده
پارلمان كانادا از منطقه ویلودیل،
با تعدادى از اعضاء جامعه ایرانى-
كانادایى مالقات كردند.
در طى جلســه شركتكنندگان
از آقــاى لونــگ دربــاره دالیل
مشــكالت دریافت ویزای كانادا
توسط ایرانیان پرسشهائى كردند
و به تفــاوت برخورد با ایرانیان در
مقایسه با ملیتهاى دیگر اشاراتى
به عمل آمد .پاسخ غیرحرفهاى و
توهینآمیز ایشان به اعضاى حاضر
در جلســه این بود كه« :اگر شما
ایران را این همهدوست دارید براى
چه به كانادا آمدهاید؟»
عــاوه بــر رفتــار متكبرانــه و
توهینآمیز ،ایشان بىاطالعى خود
را از اکثر موضوعات مطرحشده از
جمله دالیل بستهشــدن سفارت
كانــادا در ایران بــه حاضرین در
جلســه اثبات كردنــد و به جاى
تســهیل نگرانىهاى افراد جامعه
از تاثیرات منفــى و تبعیضآمیز
سیاستهاى اخیر مهاجرت بر اعضا
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جامعه ایرانــى -كانادایى ،راه حل
پیشنهادى آقاى لونگ به كسانى
كه به گفته ایشــان داراى تابعیت
دوگانه بودند ،ترك كشور كانادا بود.
در پتیشن اعتراضی ایرانیان به این
برخورد ،چنین آمده بود:
«از نظر ما ،امضا كنندگان این عرض
حال ،رفتار و گفتار آقاى لونگ در
این جلســه به هیچ وجه شایسته
نماینــده پارلمان كانــادا نبوده و
نقض آشكار همه ارزشهایى است
كه براى همه ما شهروندان كانادا
عزیز و محترم است .بنا بر دالیل
ذكر شده ما ،اعضا جامعه ایرانى-
كانادایى ،درخواست میكنیم كه
آقاى چونســنگ لونگ سریعا از
ســمتهاى خود به عنوان معاون
پارلمانى در امور «چند فرهنگى»
و مســئولیت كمیته «مهاجرت و
شهروندى» بركنار شود».
این پتیشن با استقبال مواجه شد
و مســاله در رسانههای کانادا هم
پوشــش یافت .حاال آقای لونگ با
انتشــار نامهای رسمی ،از ایرانیان
عذرخواهی کرده است.
متــن این نامه بــرای ونکوورنامه
ارسال شده است .لونگ در ابتدای
نامه سرگشادهاش به جامعه ایرانی-
کانادایی آورده است:
«دوستان عزیز ،من هم مثل شما با
افتخار یک مهاجر کانادایی هستم.
پیش از آن که اقامتدائمی کانادا را
بگیرم ،فردی بدون کشور بودم .این
امتیاز را داشتم که آزادی و زندگی

جد یــد ی
را در ایــن
کشور بزرگ
بــه دســت
بیاورم».
در ادامه نامه
آمده اســت:
«بــه همین
دلیل اســت
که مفتخرم
در حوزه انتخابیــهام در ویلودیل
چنین جامعه بــزرگ و پویایی از
ایرانیــان دارم .ســالها به عنوان
نماینــده پارلمان با این جامعه به
شکل فعال کار کردهام».
لونگ سپس به موضوعی که باعث
ایجاد کدورت با ایرانیها شد اشاره
میکند« :خیلی از شــما احتماال
درباره یــک میزگرد کــه اخیرا
برگزار شــد و من در آن شرکت
داشتم شنیدهاید .بحث در آنجا باال
گرفت و من به شکلی غیرشایسته
به نحوی واکنش نشــان دادم که
حرفهای نبــود .البته حس کرده
بودم کــه برخی از حضار دارند به
من حمله میکنند ،اما به هر حال
نباید به آن شــکل واکنش نشان
میدادم».
او ادامه میدهد« :از نگرانیای که
این مســاله در جامعه ایرانیان به
وجود آورده افســوس میخورم.
ایرانیان نمونه بارزی از موفقیت و
یگانگیباجامعهچندفرهنگیکانادا
را به نمایش گذاشتهاند .عمیقا باور
دارم که جامعه ایرانی الگویی است
که سایر گروههای مهاجر میتوانند
از آن پیروی کنند».
در پایان نامه آمده است« :بدانید
کــه من به شــدت در راه دفاع از
جامعه چندفرهنگیمان -که تمام
گروههای قومیتی در آن برابرند-
تــاش خواهــم کرد .امیــدوارم
عذرخواهی مرا بپذیرید».

•

کارآیی اندک
واکسنآنفلوآنزا

ال واکسنهای آنفلوآنزا نتوانسته
ایرانتو :امس
یی ها در برابر شیوع این بیماری
اند از کانادا
حافظت چندانی به عمل آورند.
که بر اســاس آمار و گفــت این
مطالعه ای
که
ات کسب شده از چهار ایالت اســت
به اقدام زده اند .ازجمله مقامات
اطالع
کارنامه واکسنهای آنفلوآنزا ناامید
بریتیش کلمبیا ،آلبرتا ،اونتاریو و
اداره بهداشت نیویورک با انتشار
نشان می دهد کننده می باشد.
هشــداری از تمام پزشکان این
کبک انجام شده
ایــن مطالعــه کــه ارزیابی ای
س
یرو
که واکســنها در مقابل و
منطقه خواســته اند کــه برای
مقدماتی می باشد توسط مرکز
 2N3Hکه مهمترین عامل شیوع
تمام بیمارانی که ظن یا ریسک
اروپایی برای کنترل بیماری انجام
آنفلوانزا در زمستان امسال بوده
احتمال ابتال به آنفلوآنزا را دارند
شده و مجله آنالین مرکز منتشر
اند ،عمال بی تاثیر بــوده و قادر
حتما داروهای ضــد آنفلوآنزا را
از واکسینه شده ها گردیده است.
به محافظت
دانوتا اسکورونسکی تجویزنمایند.
به نظر دکتر
نکته جالب اینکه افرادی که فقط
نبوده اند.
متخصــص آنفلوآنــزا در مرکز
البته هنوز نمی توان به کلی تمام
امســال اقدام به تزریق واکسن
کنترل بیماری بریتیش کلمبیا
این واکسنها را نفی کرد چرا که
نموده اند در مقایسه با کسانی که
این مطالعه به مــردم یادآور می
و
موارد شیوع ویروسهای 1N1H
دو سال پیاپی این واکسن را زده
شود کســانی که در صورت ابتال
 Bبه اندازه ای نیســت که بتوان
اند از قدرت حفاظت بیشتری در
به آنفلوآنزادر معرض تهدید سینه
رای
ارزیابی ای از کارائی واکسنها ب
برابر آنفلوآنزا برخوردارند .به گفته
پهلو و یــا دیگر بیمارهای جدی
مقابله با این ویروســها به دست
دکتر اسکورونسکی این نظریه که
قرار می گیرند ،نبایستی به تزریق
ای
داد .شیوع ویروس  Bدر ماهه
تزریق مکرر واکسن ،البته تحت
واکســن اکتفا کرده و الزم است
پایینی زمستان امر نادری نیست
شرایطی ،ممکن است به کاهش
گامهایدیگری هم برای حفاظت
ست
و در چنین صورتی ممکن ا
تاثیر واکسن منجر شود هر روز
به اثبات از سالمت خود بردارند.
بیش از پیش طرفدارانی را به خود
واکسنها کارائی خود را
البته مقامات در دیگر مناطق هم
برسانند.
کته شــده و دست جلب می کند.
حال حاضر می توان متوجه این ن
•
اما آنچه در

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

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

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

Spring session/ Session printemps:

)7 avril au 21 juin 2015 (11 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: March 6th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE MARCH 5th
!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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

(438) 491-8899
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

شیـخ صـاحل سیبـویه

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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کان ــادا...

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,

اقامت دائم کانادا برای دانشجویان خارجی
ت میشود
سخ 

ونکوررنامه:تغییراتاخیردرقوانین
مهاجرتی کانادا ،راه آن دســته از
دانشجویان بینالمللی را که اخیرا
ازدانشگاههای کانادا فارغالتحصیل
شــدهاند و به دنبــال اقامت دائم
هستند سختتر میکند.
از اول ژانویــه قوانیــن جدیدی
در کانــادا اجرایی شــدهاند که بر
اساس آن موقع
د ر خو ا ســت
اقامــت دائم،
تحصیــل در
کانادا و سابقه
کار هنــگام
تحصیل در این
کشــور مزیت
به حســاب نمیآید و
دانشجویان بینالمللی
باید با بقیــه نیروهای
کار ماهر در این حوزه
رقابت کنند.
سال پیش نزدیک به
۳۰۰هزار دانشجوی
بینالمللــی در
دانشــگاههای کانادا ثبتنام )Market Impact Assessment
کردند.
فرد متقاضی مثبت باشــد یعنی
به نوشته گلوباندمیل این قانون هیچ کانادایی دیگــری برای آن
باعث میشــود کانــادا در جذب شغل در دسترس نباشد متقاضی
دانشــجویان نخبه بینالمللی با  ۶۰۰امتیاز میگیرد ۶۰۰ .امتیاز
مشکل جدی روبرو شود.
دوم بــه بخشهــای دیگر مثل
تا پی 
ش از این کانادا یکی از بازترین تحصیالت و سن مربوط میشود.
سیســتمها را برای اعطای اقامت در کل فرد باید باالی  ۸۰۰امتیاز
بعد از فارغالتحصیلی ارائه میکرد .بگیرد تا درخواستش مورد توجه
اما طبق قانون جدید دانشجویان قرار گیرد .دانشجویانی که LMIA
بینالمللی با مــدرک یا دیپلم از نداشته باشند اصال نمیتوانند ۸۰۰
موسسات کانادایی موقع بررسی امتیاز را کسب کنند.
وضعیــت اعطای اقامــت دائم به اوان گریــن ،وکیــل مهاجرت از
همراه دیگر گروههای «نیروی کار موسســه Green and Spiegel
ماهر» در یکدسته قرار میگیرندLLP .در تورنتو میگوید« :وضعیت
قبل از این دانشجویان بینالمللی دانشجوهادر سیستم جدید بسیار
نیازی نداشتند بادیگر نیروهای کار بد خواهد بــود .آنها با این تجربه
ماهر رقابت کنند.
کاری اندک چطور میتوانند ثابت
دولت قــول داده طبق این الگوی کنند هیچ کانادایی دیگری برای
جدید جــذب نیــروی ماهر به این شغل وجود ندارد؟»
عنوان مهاجر که  Express Entryدانشجویان همچنان میتوانند به
نــام گرفته روند پاســخگویی به روشهای دیگری بــرای دریافت
درخواستهای اقامت و مهاجرت با
سرعت بیشتری انجام گیرد و رابطه
بهتری میــان کارفرما و کارکنان
خارجی برقرار شود.
هنوز همه جوانب روند Express
 Entryمشخص نشــده اما یکی
از بخشهــای مهم آن سیســتم
امتیازدهی است.
طبق آن اگر گزارش برآورد
تاثیر بر بازار کار (Labour

Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

اقامت دائم اقدام کنند مثل برنامه
 provincial nomineeیــا PNP
که دانشجویان خارجی با مدرک
دانشگاهی و تجربه کار حرفهای را
در اولویت قرار میدهد .مثال سال
گذشته در انتاریو اکثریت ۲۵۰۰
فرصت ارائه شــده توسط  PNPبا
دانشجویان خارجی پر شده است.

اما دهها هزار دانشــجویی که
در طول سالهای اخیر به امید
گرفتن اقامت
دائم ،هزینه
ســنگین
تحصیــل
در کانــادا را
پر د ا ختها ند
بایــد چه
کنند؟

ر ا بیــن
ســلیگمن
وکیــل اهل
تورنتــو کــه
وکالتچندین
د ا نشــجو ی
بینالمللی را برعهدهدارد میگوید:
«این حرکت تندروانه دولت تاثیر
ویرانگری بردانشجویان بینالمللی
دارد که روی سیاســتهای قبلی
حســاب باز کرده بودنــد .جالب
اینجاســت که طبــق یافتههای
همیندولت،دانشجویانبینالملی
بهتر از باقی گروهها میتوانند خود
را با زندگی در کانادا وفق دهند».
گلوباندمیــل به نقــل از منابع
خبری خود نوشــته که انتقادات
اخیر ممکن است باعث تغییرات
در سیستم  Express Entryبشود.
بنــا بر این گــزارش این احتمال
وجود دارد که دولت حداقل امتیاز
برای قبولی در  Express Entryرا
فقط برای دانشجویان بینالمللی
تازهفارغالتحصیل از  ۸۰۰پایینتر
بیاورد تا شانس موفقیت آنها را باال
ببرد.

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

فوریه 2015 ،24 ،23 ،17 ،16
 9تا  11صبح

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

If you were born out of the
country, your PASSPORT is
REQUIRED.

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
____________________________________
REQUIRED:
-Medicare Card
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

انگلیسی مقدماتی :روزانه

		
روزانه:

		
		

شهریه:

TRANSPORTATION

 23مارس تا  30جون 2015
دوشنبه تا جمعه:
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر

 100دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

St. Michel Metro
• Bus #67: operates on
St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on
Villeray Street
• Bus #92: operates
on Jean-Talon
which intersects with
St. Michel Boul.

FEBRUARY 16, 2015 TO JUNE 26, 2015
6PM-10PM
LOANS AND BURSARIES OPPORTUNITIES

•

بهترین شهرهای جهان برای زندگی ۲۰۱۵؛
تورنتو و مونتریال در صدر؛ تهران آخرین!

World’s Safest Cities 2015

مجله معتبر اکونومیست در تازه
ترین رده بندی بهترین شهرهای
جهــان برای زندگی ،دو شــهر از
کانادا را در صدر فهرستش قرار داد.
به گــزارش مجلــه Economist
 ،Intelligenceتورنتــو و مونترآل
دو شهر کانادایی این تحقیق بودند
کــه در کنار  ۴۸شــهر دیگر قاره
های جهان -از جملــه تهران -با
توجه به فاکتورهایی چون امنیت
شــهری ،کیفیت زندگی ،هزینه
زندگــی ،کارایی فضــای تجاری،

شاخصدمکراسی و کیفیت تغذیه
رتبه هــای اول و دوم را از آن خود
کردند.
در این فهرست تهران پایین تر از
تمامی  ۵۰شهر  -از جمله ابوظبی،
جاکارتا  ،ژوهانسبورگ و لیما -در
مکان آخر قرار گرفت.
اما از جملــه فاکتورهای مهم رده
بندی مذکور ،امنیت شــهری بود
که در واقع مجموعه فاکتورهایی
از جمله امنیت بهداشت ،امنیت
دیجیتال ،امنیت زیرساخت ها و
امنیت شخصی را شامل می شد.

در این فهرست شهر توکیو از ژاپن
در جایگاه نخست قرار گرفت.
تورنتو هشتم و مونتریال چهاردهم
شد .شــهر تهران هم در بین ۵۰
شهر در جایگاه چهل و نهم و تنها
باالتر از جاکارتا قرار گرفت.
شــهرهایی چون ونکــوور ،ژنو و
یا وین که ســالهای گذشــته در
فهرست بهترین شــهرهای دنیا
همواره رده های باالی جدول را به
خود اختصاص داده بودند ،در این
تحقیق مد نظر قرار نگرفتند.
•

Vendome Metro and Bus 90 West
1000 Old Orchard H4A 3A4

514-484-0485

www.SHADD.com

REGISTER NOW
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______
علی اشرف
شــادپور

کبــک....

_______

منشورارزشها ومنشورآزادیهایکبک

استان کبک ،دســت کم به یک
دلیل ،از اســتان های دیگر کانادا
متمایز است.
آن یــک دلیــل این اســت که
کبکی ها بیشتر از سایر کانادائی ها
اهل بحث های سیاسی و اجتماعی
هستند.
به بیان دیگر ،تنور سیاســت در
کبک همیشه داغ است و همین
داغ بودن تنور سیاســت در کبک
اســت که کمک می کند سرمای
زمستان طوالنی آن کمتر احساس
شود؛ از آن گذشته ،زندگی در این
استان را جالب تر و جذاب تر هم
می کند.
یکی از موضوعاتی که تنور سیاست
را در کبــک داغ کرده و می کند
همین «منشور ارزش های کبک»
 la charte des valeursاست که
در اواســط ســال  2013از سوی
دولت وقت ،کــه در اختیار پارتی
کبکوا به نخســت وزیــری خانم
پولین ماروا بود ،مطرح شد.
آقای برناردرنویل ،کاندیدای پیشرو
انتخابات پیش روی رهبری PQ،
در آن زمان وزیر مسئول سازمان
هــای دموکراتیک و مشــارکت
شهروندان بود .مقدمه این منشور،
که آنرا ســندی برای جهت دهی
ها هم نامیده اند ،به امضای ایشان
رسیده است.
در مطالعه گذرای این منشــور،
شــاید چیز زیاد بدی به چشــم
نخورد .ولی یک نگاه موشکافانه و
دقیق نشــان می دهد که در این
منشور نکات غیردموکراتیک هم
هستند و مواردی هم وجود دارد
که با اعالمیه جهانی حقوق بشر
همخوانی ندارند .از جمله می توان
به ممنوعیت بعضی پوشش های
مذهبی و در صدر آنها روســری
اســامی و همچنین نشانه های
نمایان مذهبی اشاره کرد.
خوشبختانه یکی از عوامل داغی
تنور سیاســت در کبــک وجود
روشــنفکران و روزنامــه نگاران
مسئول است ،که به موقع زنگ را
به صدا درمی آورند و هشدار می
دهند که نمونه آن را در شــماره
پیشــین پیوند ،به نقل از روزنامه
گازت ،مالحظه فرمودید.
به سبب وجود همین روشنفکران،
در سال  ،1975منشور دیگری در
کبک به تصویب رســیده است با
نام «منشــور حقوق و آزادی های
شخصی کبک».
این منشــور ،که شامل  139ماده
است ،با روح و مفاد اعالمیه جهانی
حقوق بشر و میثاق های پیوستی
آن کامال همآهنگ است .می توان

گفت که این منشور چارچوب تمام
قوانینی است که قوه مقننه کبک
می تواند تصویب نماید.
به خاطــر اهمیت این منشــور،
کمیسیونی هم تشکیل شده که
مســئول نظارت بر اجرای دقیق
مفاد این منشور است.
بنابر این ما با دو منشور سروکار
داریم:
اولی منشور آزادی ها ،که تصویب
شده و قانون است؛
دومی هم منشور ارزش ها ،که PQ
می خواهد آن را به تصویب رسانده
و به صورت قانون دربیاورد .نسخه
یاد شده در شــماره پیش ،رقیق
شده همین منشور دومی است.
هنگامی کــه منشــور ارزش ها
منتشر شــد بحث های داغی ،از
سوی موافقان و مخالفان منشور،
درگرفت و مطالب گوناگونی همدر
نشریات چاپ شد .در اغلب اظهار
نظرهای مخالف ،به این نکته اشاره
شده بود که هدف اصلی ممنوعیت
روســری یا مقنعه زنان مسلمان
است.
ولی مهمترین اظهار نظرها واکنش
فوری و به موقع کمیسیون منشور
آزادی ها بود.
ایــن کمیســیون در تیتر اصلی
اطالعیه ای که در  17اکتبر 2013
انتشار یافت چنین نوشته بود:
«کمیســیون حقوق اشــخاص و
حقوق جوانــان ،با در نظر گرفتن
ارزش های ما ،به این نتیجه رسیده
است که جهت دهی های دولتی
حقــوق و آزادی های فــردی را
تهدید می کند».
یادآوری می شــود که منظور از
کلمه «ارزش هــا» در این عبارت
ارزش های جاری در کبک است و
ربطی به منشور ارزش های منتشر
شده از سوی  PQندارد.
خالصــه پاراگــراف اول اطالعیه
نامبرده چنین است:
کمیســیون به این نتیجه رسیده
اســت که محتویات سند جهت
دهی ها به حقــوق و آزادی های
فردی و حقوق اساســی اشخاص
آسیب می زند.
ســپس کمیســیون ممنوعیت
پوشــش های نمایــان مذهبی و
همچنین تقلیل مفهوم «سازش
معقول» به «ســازش مذهبی» را
ایجاد نوعی محدودیت و تبعیض
می نامد.
در جای دیگر این اطالعیه چنین
آمده است:
«کمیســیون یــادآوری می کند
که حق اظهار کــردن و نمایاندن
اعتقادات دینی و مذهبی توســط
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منشور آزادی ها محافظت
شده است .همین منشور
اســت کــه آزادی ادیان و
مذاهب و همچنین آزادی
وجــدان را تضمیــن می
کند».
همینجا یک یادآوری الزم
است.
بعضا پرسیده می شود که
چرا بجای «آزادی عقیده»
عبــارت «آزادی وجدان»
نوشته می شود؟
پاسخ اینست که به دو دلیل:
نخست آنکه ترجمهدقیق
,La liberté de conscience
همان آزادی وجدان است
دوم هــم وقتــی از آزادی عقیده
صحبت می شود ،یعنی اینکه هر
کس می تواند هر عقیده ای داشته
باشد.
از ایــن عبارت می تــوان تلویحا
نتیجه گرفت که باالخره هر کس
باید عقیده ای داشته باشد .اما اگر
وجدان آزاد باشد ،کسی می تواند
هیچ عقیده ای نداشته باشد.
باری ،ســپس اطالعیــه به این
موضوع اشاره می کند که پیشنهاد
ممنوعیت نشانه های مذهبی یک
تصور بــد از آزادی مذهب را القاء
می کند ،آزادی که هم از ســوی
منشور آزادی های کبک تضمین
شده اســت و هم از سوی حقوق
بینالملل.اینممنوعیتهمچنین
یک تعبیر غلط از بی طرفی دولت
بدست می دهد.
کمیســیون ،در ضمیمه اطالعیه
خود ،به گزارشی اشاره می کند که
روزنامه  LE SOLEILدرباره نشانه
های مذهبی در کشورهای اروپائی
تهیه و منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است که
«در هیچ کشــور اروپائی مردم از
مباحثه درباره پوشیدن یا داشتن
نشــانه های مذهبــی نمایان در
فضای عمومی روگردان نیستند.
اما خوردن این سیب زمینی داغ
را محول می کنند به اســتان ها،
شهرستان ها و مقامات مدارس...
شــورای اتحادیه اروپا و سازمان
هائی مانند عفو بین الملل معموال
با تبعیض علیه مسلمانان مخالفت
می کنند»...
گزارش یاد شده در پایان به چند
کشور اروپائی اشاره کرده و میزان
ممنوعیت داشــتن نشــانه های
مذهبی در آنها را مقایســه کرده
اســت .به موجب این مقایســه،
فرانسه تنها کشور اروپائی است که
در آنجا این ممنوعیت جنبه قانون
همگانی پیدا کرده است .ولی در
آلمان از میان  16استان ،تنها در 6
استان پوشیدن روسریدر مدارس
دولتی ممنوع است.
در برلین و هسه (ایالتی در آلمان)،
داشتن سمبل های مذهبی حین
انجام وظایف دولتی قدغن است،
از جمله برای قضات ،دادستان ها،
پلیس ،کارمندان ،معلمان و حتی
پرسنل مهدکودک ها.
سنت های بریتانیای کبیر بهدولت
{>> ادامه در صفحه}32 :

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

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

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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دهه فجر...

خند ههایتلخ نمونههایی از لطیفههای رایج

امیرکفشداران

وکیل دعاوی


امام و جنبش دانشجویی

در فاصله  ۱۲بهمن (سالروز ورود روحالله خمینی) تا  ۲۲بهمن (سالروز
پیروزی انقالب  )۵۷در ایران سلســله مراسمی با عنوان «دهه فجر» در
ایران برگزار می شود.
جدای از هزینههای هنگفتی کهدر قالب ساخت مجموعههای تلویزیونی،
مراسم سخنرانی ،راهپیمایی موتورها ،راهپیمایی  ۲۲بهمن ،توزیع کیک
و ساندیس و دیگر برنامههای حکومتی ،استقبال دیگری نیز از این دهه
و این ایام توســط جوانان و مردم عادی صورت میگیرد که بســیار کم
هزینهتر است!
با نزدیک شــدن به ایــن روزها ،اینجا داره اجرا میشــه ،الکی مثال
موجی از پیامکهــا و متنهای مردم راضی هستن که صداشون
ک روی شبکه مخابراتی در نمیاد ،الکی مثــا آزادیه بیان
حاوی جو 
و شــبکههای اجتماعی رد و بدل داریم ،الکی مثال فلسطین عراق و
میشــود .از جوکها بــه عنوان بقیه واجبتر نیستن ،الکی مثال…»
بستههای کوچک اطالعاتی یاد 
میشــود که میتــوان با تحلیل صرفا جهت یادآوری
و مطالعه شــرایط شــکلگیری ،ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ:
موضوعات ،شــیوه گردش آنها و
هویت اجتماعی مصرف کنندگان  -ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺠﺎﻧﯽ میـــﺸﻮﺩ
آنها ،وضعیت فرهنگی و سیاسی (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۸ ،ﺍﺳﻔﻨﺪ )۵۷
را با سایهروشــنهای بیشــتری  -ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ
رصـد کرد .فارغ از هرگونه مطالعه ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ۳ ،
َ
جامعهشناســانه و روانشناسانه ﺑﻬﻤﻦ )۵۷
ت  -ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪ ﻫـــﻤﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ
میتــوان ادعا کرد که ســاخ 
جوکها ،مطلب طنز ،هجویات و ﺧﺎﻧﻪ میـﮑﻨﯿﻢ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ۱۹ ،
پیامهای کوتاه سیاسی ،شکستن ﺑﻬﻤﻦ )۵۷
ﮐـﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻠﺖ
ن چیزی اســت  -ﺣﻘﻮﻕ
هاله تقدس هر آ 
ُ
که جمهوری اسالمی قصد تقدس ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ میـﺸﻮﺩ
 ﺣﺬﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺎبخشیدن به آن را دارد.
به همین بهانهدر طول سه هفته با ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ میـﺪﺍﺭﯾﻢ
زیر نظر گرفتن جوکهایی که به  -ﺭئـــﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﺭﻫـﺒﺮ) ﮐﺸﻮﺭ
مناسبت دههای که عده زیادی از ﻧﺨﻮﺍﻫـــﻢ ﺷﺪ( .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ۲ ،
مردم آن را «دهه زجر» مینامند ،ﺑﻬﻤﻦ )۵۷
مجموعــهای از جوکهای که به  -ﻫـﻤﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ
دفعات بیشتری در بین مردم رد ﻫـﺴﺘﻨﺪ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۲۶ ،ﺩﯼ
و بدل شــده ،جمع آوری گردیده )۵۷
است .بیشتر ارســال کنندگان و  -ﻣﺎﺭﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ
دریافت کنندگان این جوکها افراد ﻫـﺴﺘﻨﺪ!
نوجوان و جوان هستند؛ اما افراد  -ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫـــﯿﻢ
مسن نیز از مشتریهای پروپاقرص ﺳﺎﺧﺖ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۷ ،ﺑﻬﻤﻦ
این پیامها هستند .این جوکها و )۵۷
پیامها از طریق بررسی پیامهای  -ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ
روی موبایل  ۳۰شهروند ایرانی که میآﻭﺭﻡ
از قشرها ،سنین ،جایگاه اجتماعی  -ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍدﻫـــﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ
و میزان تحصیالت متفاوتی بودهاند ﺍﺳﻢ ﺣﻖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻫـــﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۹ ،ﺑﻬﻤﻦ )۵۷
استخراج شده است.
 الکـی
 ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ«وای چه کشوری داریم ،گلستانه! ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ
الکی مثال گرونی نیســت ،الکی  -ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫـﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ
مثال راضی هســتیم ،الکی مثال ﺭﻫـﺎ میکنیــم (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ۹ ،
اختالس نداریم ،الکی مثال پارتی ﺩﯼ )۵۸
بازی نیست ،الکی مثال مسلمونیم - ،ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭییــس ﺟﻤﻬﻮﺭ
الکــی مثال خوشــیم ،الکی مثال ﺷﻮﻧﺪ ۲۲بهمن مبارک!
کار واســه همه هست ،الکی مثال 
تحریمها کاری نکرده ،الکی مثال بوی گل و سوسن و یامسن
خودفروشــی نداریم ،الکی مثال  -دقت کردین امســال کمتر تو
الکی گیر نمیدن ،الکی مثال چیزی تلویزیون میگه» :بوی گل و سوسن
اجبار نیست ،الکی مثالدیکتاتوری و یاســمن آمد!» یه جور ر ..توی
نیســت ،الکی مثال ایــن انقالب مملکت که خودشــونم فهمیدن
همونیه که مردم فکرشو میکردن ،بوش همه جا را گرفته .واسه همین
الکی مثال شهیدا واسه همین روزا دیگه پخشش نمیکن!
جنگیدن ،الکی مثال آرمانهای امام

اولین کسی که فهمیددانشجوها
هیچی نمیشــن ،امام خمینی
بود که گفت :امید من به شــما
دبستانیهااست!
قربون ابروهات امام جونم ،بوس
بوس.
 ابروی امام
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﻫـﻦ ﺩﻭﻟﺖ،
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﻫـﻦ ﻣﻠﺖ.
ﺍﺑﺮﻭﻫـــﺎﻯ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﻫـﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺩﻳﺪﺵ ﺑﻮد.
 تفاوت نسلها
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻫـﻤﺴﺎﯾـــه موﻥ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟!
ﮔﻔﺖ :جیگرش را ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﺮﺩﯾﻢ،
ﺷﻤﺎ ﻫـﻢ اگر ﺩﺍﺭﯾﻦ ،ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﻨﯿﻦ!
ﻫـﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺳﻮﺕ
ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻡ .ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮﺩ.
یه جاهایــی آدم نباید زیاد پیگیر
موضوع باشه.
 نظامی که هر قسمتش ساز
خود را میزند

کشــوری که رئیــس جمهورش
واسه مرگ یکی تسلیت بفرسته،
وزیر امور خارجه اش برای تسلیت
اینهمه راه رو بره اونوقت امام جمعه
پایتختش مرگ همــون فرد رو
تبریک بگه ،مشکالت اون کشور
با کلید که سهله ،با آچارفرانسه و
آچار شالقی هم باز نمیشه!
 روحیه مفت خوری یا شرایط

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

آخوندها ،پای ثابت جوکها

ﺳﺮﻭﺩ ﺟﺸﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ

_______________

1010 de la Gauchetière, Suite 1315
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 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

بد اقتصادی؟

 «من تو دهن این دولت میزنم».

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court

« −ﻫـﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ:
ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ! ﻣﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻔﺖ ﺁﺧﻮﻧﺪﻫـﺎﯼ ﺧﻨﺪﺍﻧﯿﻢ
ﺧﻮﺭﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ شــکر ﻣﺎ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ
ﺧﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫـﻨﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ!»
ﻣﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺯﺩﻥ
ﺣﺎﻝ
(ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺩﺭ
ﺍﺭﺙ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ
ﺁﺯﺍﺩ) ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
 −پیری ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ« :ﺗِ ِﺮﺩﻣﯿــﻞ» ﻫـﻮﺷﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳـﮓ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺩﻭ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯽ…!
ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﺰﻩ
 −ما اگه ایتالیا هم بدنیا آمده بودیم ،ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻼ
اونجا انقالب کاتولیکی میشد به ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
رهبری پاپ و تشکیل جمهوری 
کاتولیکی ایتالیا ،سپاه پاسداران ،باتوجه به تعطیالت عید ﻣﺮﺍﻗﺐ
نماز یکشنبه ،بســیج کاردینالی ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
مجمع کشیشان مبارز ،انصار حزب ﻫـــﻤﺎﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ
الپاپ ،جامعهی کشیشان حوزهی ﻫـــﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫـــﻤﻪ ﭘﯿﺎﻡ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺩﺍﺩ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
علمی ه ُرم…،
ﺁﺩﺭس شــما ﺭﺍ ﻫـﻢ ﺩﺍﺭﺩ .ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ
شانس نداریم که .واال!
 قصیدۀ آخونــدیه!
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ،ﮐﻠﯿﺪ ﻫـــﻢ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﯾﮕﺮ
« باز باران ،با ترانه… »
ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﯿﺪ…!
نه ولش کن این بهتره:
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ
بازآخوند با عمامه

یک عبا بر روی شانه
آخونده تو اتوبوس کنار راننده می
با دروغهای فراوان
شینه ،شوخیش گل میکنه ،میگه:
همچوشیطان
شما که شب و روز تو جادهاید ،از
میخورد از پول مردم
کجا میدونید بچهتون از خودتونه؟!
میپرد بر کول مردم
رانندهــه یه نگاهی مینــدازه به
کودکی مفت خور به حوزه
آخونــده و میگه :یکی دو ســال
همچو بلبل مدح روضه
صبر میکنیم؛ اگه شبیه خودمون
باز آخوند با عمامه
شــد ،بزرگش می کنیم ،اگه نشد
مملکت کارش تمامه»
می فرستیمشحوزه…!


ماجرای  ۳۵سالهی مشت و دهان
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فقط یه آخونــد ایرانی می تونه
طوری از بهشت و جهنم و حیات
پس از مرگ صحبت کنه که انگار
لیدر توره و هفته ای دوبار می ره
و بر می گرده!


به این جمله توجه کنید« :آنکس
ِ
بهشت زندگی را برایت جهنم
که
کرده ،مجبور است متقاعدت کند
که بهشت جای دیگری است».

اقتصاد

 با توجه به نرخ تورم و گران
شدن نرخ پیامک ،پیشاپیش نوروز
 ،۹۵ ،۹۴تولدت ،تولدم ،پیوندتان و
قدم نو رسیده مبارک ،نور به قبرت
بباره!

به نظرشما بعدازانقالب کدام گزینه
رامجانی کردند؟
 )۱آب )۲ ،بــرق )۳ ،گاز )۴ ،نفت،
 )۵ملت

یه موقعی تو مراســم عقد سکه
میدادن .بعدش نیم سکه .بعدش
ربع سکه .حاال هم سکه یه گرمی
و پارسیان شده .اینطوری که پیش
میره در آینده ،سر عقد کارت صد
آفرین و بیشتر دقت کن میدن.

تصویب شــد که هر هزار میلیارد
تومان یک محموتی نامیده شود ،به
این صورتدیگر ارقام اختالسهای
دولت احمدی نژاد باعث ســردرد
نمیشود.
پدیده شاندیز ۹۳محموتی ،خاوری
۳محموتی و…

«میگن  :تو جهنم وقتی خدا عذاب
الهی رو نــازل میکنه ،ایرانیهایی
که زمان جمهوری اسالمی زندگی
کردن یه گوشه لم میدن و میگن:
ای بابا ،یادش بخیر!


Fax: 1-855-698-8872

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

دعای امروز:
«خدایــا! کشــور مــا را از شــر
اسیدپاشــان ،فقر ،بیــکاری ،درد
تورم ،فســاد ،اعتیاد ،طالق ،جهل
و تعصــب بیجا ،اختالف طبقاتی،
امواج پارازیــت ،پراید ،روغن پالم،
نمایندگان نفهــم ،مداحان هفت
تیرکــش ،مســئولین بیکفایت،
قاتلینشهرداری،برادرانقاچاقچی،
مشــروبات تقلبی ،ســریالهای
مزخــرف صدا و ســیما ،اینترنت
مخابرات ،مزاحمتهای ایرانسل،
آقازادههای اختالس کننده ،بنزین
ســرطانزا ،ترافیــک خرتوخر،
آلودگی هوا ،گشــت ارشاد و سایر
بستگاندر پناه خودت مصون بدار!
الهی آمین».
واکنش مالئکه« :به همین خیال
باشید!»

 −تلویزیون اعالم کرده که از یک
بهمن ،بنزیــن  ۴۰۰تومنی دیگه
عرضه نمیشــه و به جای یه لیتر
بنزین چهارصــدی ،دو لیتر ۷۰۰
تومنی میدن .من هر چی حساب
کردم جور در نمیاد ،گیج شــدم.
شــما هم یه دور حســاب کنید
ببینید من اشتباه میکنم یا اینها
واقعا خیلی آدمای خوبی هستن و
من مشکل دارم؟!

 −اگــر ما  ۱۰۰لیتــر بنزین ۴۰۰
تومانیداشته باشیم ،میشه ۴۰هزار
تومان .حاال به جای این  ۱۰۰لیتر
به ما  ۲۰۰لیتر بنزین  ۷۰۰تومانی
میدن که میشه ۱۴۰هزار تومن.
یعنی  ۱۰۰هزار تومن گرونتر .به ما
{>> ادامه در صفحه}37 :

را به بیمارانش ارایه میدهد.
ﺗﺧﺻﺻﯽ
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
تمرکز یکی از
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
دات نت:
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
روزنامه را
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
__________
انگلیسی
های
کالس
نامنویسی
درد
عمرش را وقــف پایان
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در بلژیک ،متقاضی «مرگ آسان» به نام ناتان ورهســت را با
گرفت.هماو جمع
بروکسل دور
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
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های
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تا
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مرگ
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باشد.که شــما
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همه
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طور
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خوداست.
دســتخطشده
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اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
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یکشنبه پزشک
مراجعه به
باشــد،
فضای یاســالن
فوریــه .
اول
روانپزشک
همینطور
متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر استان کبک کانادا درصدد است
از
روشن
و
است
پر
کنکوردیا
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
دوستانی
الزامیوهم
آشنایان
حضور
است.
مبتالست،
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
جمع
بــارو به
زمان اولین
بین برای
که
انجام
درخواست
اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
پیوسته
دستکمادبی
انجمن
زمانی
فاضلفاصله
یک ماه
اند.باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
حضور-
وجودتوانی
می
محدوددربهاینترنت،
ساختهشده
کلمه
یک
بلژیک
در
آســان
مرگ
لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
صــدا و یــاد آقای
ســالهکرده،
بلژیکی اتانازی
بلکه هر فرد
نیست،
دوراندیشبایددرقوانین
فراتر از این دهند .او میگوید که
بالغیآکسفورد
دیکشنری
سال"
البالی
"لغت در
بیمارانرا
فاضل
انجمن به
مقام
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
تواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
()Selfie
"سلفی"
لغت
آکســفورد
دیکشنری
شمع های روشن و
پشتکاربی وقفه
دشتی ,شوری دیگر
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
روزی
هم
مجانین
و
بیمار
کودکان
و
شود
این
کرد.
اعالم
"۲۰۱3
سال
"لغت
عنوان
به
راعطر گل های سالن
آقای فاضل می
بر فضای انجمن می
اند.
زده
حرف
شد،
دچار
برگشت
غیرقابل
کمای
بپیوندند.
گروه
این
به
بتوانند
پاشد.پاپآمریکا
اینترنت ساختهاند و از آن برایپردازد :بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستاره
کاربران
لغت را
احســاس
دوبــاره
معنای
به
او
نــام
ها
بعضی
بــرای
هر
تواند
می
بیمار
کنند.
اتانازی
تگرا
او
آیندهای
در
کبک
رسد
می
نظر
به
از
مادونا
است.
بوده
سال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
در
اجتماعی
های
شبکه
در
گذاری
کنی .توگویی همه
"شــاید دوباره
پس از آن یادواره و
یوتانازی
خطرات قانونی
تجسم
درخواستش
میبخواهد
استفادهکه
لحظه
مشابه بلژیک
قانونی
چندان دور
اجرایبه نه
آهنگ
فروش
کنســرت و
طریق
هایی
لغترابه عکس
اشاره این
کنند.بار
کنــدتاو یک
آمده اند
انجمن
روشن به
هایش یاد
بیوگرافــی زنده
طور
این
همه
البته
آید.
می
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
لغو
کند.
تصویب
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
پزشک آقای
حضور خــود
دیگر
مثــالیک
که آری
نمیشوی
خوانده می شود:
اختر نراقی
سال دکتر
از
خیلی
و
کنند
فکــر
نیست.
پیامدهای
درباره
حدیث
و
حــرف
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
یک هایی
بلژیکغزل
فاضل با
پروفســور دانشگاه بلژیکی گذشت و نبود ترا
است"
ادبیات تاریخ
گوید
عنــوانهنوز" /می
در
کانادا
میلیوندر
قانــون
ایــن
تصویــب
دالر
7۹
جووی با
یکدالر و بن
هــا او را بــهبا  ۸۰میلیون
هوشــمند به وفور در شبکههایی
گوشیهای
سایه
و
سیمین
از
می
تصویر
بــه
ناباورانه
یاور
و
یار
مقــدم
محمود
دکتر
و
قهرمان
متخصــص
بروکســل و
VUB
میرســد با
قرارنظر
سومو به
اســت
میشناسند.درآمد در رتبههایزیاد
دارند.
دوم و
شوند.
مشاهده می
اینستاگرام
فیسبوک و
نظیر
یکصد و هفتاد
کشیم".
بانوی
دراز آن
ســالیان
دیریــن
ســردمدارو ماه
گوی روزها
خوشــامدایــن
ســرطان
رســانهها
موضوع،
شــدن
گذشــته بیش از سیصد نفر جدی
است.انجمن باشد.
یوتانازیبرنامه
نهمین
هم جمع
آقــای دور
شمالآنبروکسل
در
علــی
پــس از
ملموس و
خاطرات
فرهیختــه ،از
باره کنند.
بیشتریدر این
فاضل ،تمرکز
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
بلند
لیست
به
دیستلمان
های
حرف
به
تا
شدند
احتمال
به
دیســتلمان
ویم
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
روزنامه
روی
دکتر تابلوی کالس  520به خط دقایقی را به نقل خاطرات مشترک فعالیت هــای علمی و فرهنگی و
__________
اجتماعیایمیل
خود را به ما
ایمیل
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
کنند.
مرگ گوش
آگاه درباره
شــما
نستعلیق که
پزشــکانی
همه
زیاد با
می
چنین
درشت
خوش
بــا برادر
نشانی خود
دیریــن
روزگاران
در
کنید:بویژه
ماندگار ایشان،
Euthanasia
(Greek:
"good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
info@paivand.ca
میوانی:
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خویش سخن می گوید:
زمینه حقوق زنــان ،با حاضرین
death">> the practice of
جین
شلوار
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بلکه
بود،
نکرده
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بیمار
فــوت
او،
چه
خود
یاران
صحبت
ترک
به
"...
"
کنیم.
کالم
وارد
را
"عشق
گوید.
می
سخن
intentionally ending a life
پولیوری
پیراهنی
آبی و
انجام شده است.
درستیگفت!"
آسان
ســاده وپیام
بعدی مراسم
بخش
در
فلسفی
رابطه
 painدو یار و
سفر این
in order
to relieve
تلفنی وand
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
دان
برنامه با خــوش آمد گویی دکتر خانم حورا یــاوری ،به نمایندگی مرگ بــا جمله معروف جان
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
حاضران به یاد
بــرای ایرانیکا،
راضیه رضوی نیا آغاز می شــود و اودانشنامه
گرامی که:
شــرحو داد که
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد
خوانی
شــعر
پخش
فاضل
محمد
آقای
آقای داشت
توسط "زنگ ها بــرای که به صدا درمی
چگونه در جلسهای دو ساعته به
شــروع
زمینه
صدایدر این
فعالیتش را
محمــد فاضل همــراه با قطعه خانم نارسیس شقاقی خوانده می آیند؟"
خاطره انگیزی از گلهای رنگارنگ و شود:
الله های آبی روشــن بروی ترمه
پیانوی استاد جواد معروفی ،خوش "هر کجا نام فاضل است سخن از
آبی میز ســخنرانان ،به گونه ای
ِ
آمد گوی حاضران می گردد:
فرهنگ و ادب ایران است".
یادآور نام دکتر نراقی و رمان پرده
بیا تا گل بر افشانیم و میدر ساغر دکتر محمد اســتعالمی از دیگر آبی ایشان است.
اندازیم«
ِ
بزرگداشت "در فراق یاران"
سخنرانان دعوت شــده مراسم مراسم
بجای قصر نو ،اندیشــه نو در سر است.
با نوای دوتار خراسان دکتر ایمان
اندازیم
ایشان در پایان سخنانش یکی از صــادق زاده با اجرای شــوری از
نوای بینوا باشــیم و رنگ با ِغ بی سروده های زیبای خویش را بیاد نهانخانه دل به خاطره ای ماندگار
رنگی
آقای محمد فاضل خوانده تقدیم رقم می خورد.
ِ
ورزی را
عشق
سپند
اینترنت ،کند " :.بگو ای مام!
مجمردر ایشان می
و مراسم با پذیرایی از مهمانان به
درونشده
ساخته
کلمه
یک
اندازیم...
راز این غبار تیره را با من
پایانمی رسد .
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
سپس خانم نارسیس شقاقی پیش در آن آیا فریدونی است؟"
اول فوریه -2015
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
از اعالم بخش های مختلف برنامه ،تغییر نــام انجمن به انجمن ادبی
دانشگاه
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
ســروده اش را
دیگر
ارزشمند
فاضل
کنکوردیا
مجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
گزارش
پیشنهادات به
آنازبرای
محمداند و از
وصــفساخته
کاربراندراینترنت
لغت را
می
دکلمه
حاضرین
فاضل برای
است.
استعالمی
دکتر
آقای
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
گذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
تگ
فرهنگی
استفادهمرور
کند وبه
این 28
ســعید
هایینــوازی آقای
عکسنــی
لغت به آوای
اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
طریق
کارنامهاشاره
میکنند.

از خودمان...

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست...

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

یکشنبه ای سرد مانند بسیاری از
عجیب...
ی
جزیره
این
دیگر
های
یکشنبه
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی

امــا ایــن
کنید:که در
ایمیلمی شود
آسانسور دقایقی
پنجم ،اتاق
منظمبارآگاهطبقه
...520ایمیل خود ورا به ما
نشانی
شوید،
پیوند بصورت
کمی دلگیر و مه اکثر پله های برقی خاموش اند ...یکی از طبقات بی حرکت ایستاده.
info@paivand.ca
آلود...
را ِه پله ها را در پیش میگیرم.
ساختمان کنکوردیا
راهروهــا خلوت اســت .اما
که رد پای مهاجرین
چشمانت را که ببندی صدای
دیریــن و همهمه ی
دانشجویان و گاه خنده های
مهاجرین تازه نفس،
کوتاه و سرمســت دختران
در هر گوشــه اش به
جوان از دوردســت شــنیده
وضوح هویدا است.
میشــود ،با اینکه میدانی آن
ســاختمانی هزارتو
ساعت هیچکس آنجا نیست.
که کافی است وقتی
هیچکس.
دلت هــوای دیار می
یکی از غریب ترین حسهای
در فـِراق یاران...
کند ،لختی در همان
سخنان عالم ،رفتن به مکانی اســت
سخنان آقایان
دکتر محمود مقدم
دکتر محمد استعالمی
سالنی که میرسد به
در سوگ زنده یاد که خاطرات زیادی آنجا رقم
و علی فاضل در بزرگداشت
ایستگاه مترو ،درنگ
خامن دکتر اختر نراقی خــورده؛ اما در لحظه حضو ِر
سالگرد آقای محمد فاضل
دوتارنوازی:ایمان صادق زاده
نی نوازی آقای سعید دوراندیش
کنــی تا با شــنیدن
دوباره ،آنجا خالی از هر صدا و
صدای رهگذرانی که
حرکت است.
به زبان مادری سخن
انتهای راهرو با دیدن پوستر
می گویند ،آرام شوی
انجمن ادبی کــه به در یکی
 یک
شنبه 1
فو
ری
ه
و دریابی هنوز تا لمس
از کالس ها چســبانده شده،
2015

دانشگا
تنهایــی در غربــت،
ه
جانی تازه یافتم.
کن
ک
وردیا
فاصله بسیار است.
آن ســوی در داخل کالس
www.ilsmontreal.org
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انگلیسیبیاموزید!

دازظهر

ve
nneu
Maiso
1455 H 520
:
Room Guy
:

Metro

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS
آژانس مسافرتی

ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
à la poursuite de vos études ou

Class Program.

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

with appointment
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸
à l’intégration du marché du travail
only
www.mariacottone.com

Maison de Voyages

COURS EN ANGLAIS

بازار
بهترین
ایران با
سفر شما
 DEﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
 JOURﮐﺎﻣﯽ
ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
هایﺑﻪ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
SOIRﺍﺯ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ
ﺗﻣﺎﺱبهﺑﺎ ﺧﻁ
ET
نرخDE
برتر
سرویس
با
تجاری،
های
مسافرت
½ ½
TEMPSﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
PLEINﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ
DISPONIBLES,
ﭘﻳﺵET
TEMPS
PARTIEL
۳۷۴۷
 (۰۲۱)•۹۷۱ﺩﺍﺧﻠﯽ
و بهای عالی به سراسر دنیا - ۱۸۷۴
alphabétisation
présecondaire
ﺍﻭﻗﺎﺕبا
½ ½ سفرهای تفریحی
۲۴• secondaire
•)(DESﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ
2ﺗﺎساﺟﻣﻌﻪ ﻭ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
:
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺗﻣﺎﺱ
قیمت ﺑﻪارزانﻭﻗﺕ این
ک با3
l’admission
au cegep
 pourل جتربه کاری! نشـــانی:
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
• pour les
programmes
professionnels
Farnaz
Motamedi
کشتیرانی (کروز)
و
980 St.
Antoine
west
suite 308d’études
Montreal,
Quebec
H3C 1A8
Senior Travel ConsultantInscriptions pour le jour:
½ ½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison
de Voyages
Tel:
514-656-8178
)(Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard

فرنازمعتمدی

12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
1170 Place Frère4,
André
Session:
le 2 décembre
ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
(Square
)Phillips
ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
21ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
Montréal, Québec H3B 3C6

Inscriptions
pour
le soir:
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ
)T: (514
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ296
 842-8000ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺗﻣﺎﺱ
Ext.ﻟﻁﻔﺎ
ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
17:00-19:00ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
 11ﺑﺎ4,ﻣﻥle 3,
décembre
ﺩﻳﮕﺭet le
8 janvier
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
Facebook:Session:
Nutrition
Well Being
with
Maria
TITULAIRE
D’UN PERMIS
leand
13 janvier
au 27
mars
2014Cottone
farnaz@hot.ca
www.hot.ca
DU QUÉBEC

Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
ا برای ادامه تحصیل و بازار
نامنویسی کالس های انگلیسی
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا
à la poursuite
روزانهouو de vos études

à l’intégration du marché du travail
PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou

DE JOUR
DE SOIR
à l’intégration
duET
marché
du travail
DISPONIBLES,
TEMPS
PLEIN
ET
TEMPS
PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE
SOIR
alphabétisation
•
présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep

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

کالسهایروزانه:
نامنویسی
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
Inscriptions
pour
le
Session: le 2 décembre au 21jour:
mars 2014

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

Inscriptions pour le soir:

Session: le 23 mars au 30 juin 2015

le 3, 4, 11 décembre
کالسet
نامنویسیle 8
janvier 17:00-19:00
هایشبـانه:
Session:
le
13
janvier
au
27soir:
mars 2014
Inscriptions pour le
Inscriptions
le 2015
secondaire:
les 11, 19 et
25 mars, lepour
8 avril
de 17:00 à 19:00
Session:
mars au 11
juin
2015
le
8, 14 et le
2131
novembre
9:00
à 11:00
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
Inscriptions
pour
le
secondaire
RENSEIGNEMENTS: anglais:
les 12, 18 et 25 mars 2015 de 9:00 à 11:00

514-337-3856

Session:
le 23 mars au 30 juin 2015
___________________________________________

514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre
RENSEIGNEMENTS:
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
950 Fraser (Metro
)Cote-Vertu
Ville
St.
Ville St. Laurent, QuebecLaurent, Quebec

همه چیز بی درنگ ،رنگ دیگری
به خود می گیرد.
فضا مملو از نفس های کســانی
که سالیان سال در این جزیره سر
کرده اند.
یک قدمت شیرین...
دوباره پر میشــوم از همان حس
آشــنای قدیمی بودن کنار یک
خانواده ی سرشار از مهر ،بی هیچ
پیوند سببی و نسبی! مهربانی ای
که در نگاه و کالم و لبخندشــان
مــوج میزند را ایــن روزها کمتر
ی
میبین !
مراسم شروع می شود.
بزرگداشــت مردی اصیل در این
کوچ اجباری ،مردی عاشــق که
همه ی این ســالها در تالش بود

کاشته؛
بدانی چرا نــام بانو اختر نراقی بر
تار و پود ادبیات این سرزمین دور
درخشیده.
اینــک نیز همدالن آنــان ،اینجا
کنارت آرام و صبور نشســته اند و
نظاره گر ،که آیا تو با نیروی جوانی
ات ،این بذر به ثمر نشسته را نگه
میداری بــرای آیندگانی دیگر که
پس از تو می رسند؟

تا آیندگانی که به این جزیره می
آیند ،تا فرزندان آنان که در غربت
به بالندگی میرسند ،فراموششان
نشود که دیار ،کجای این کره ی
خاکی است...
که عشق به زبان مادری معنایش
چیست...
میدانم جانم آنجا نبودی که نامش
را بدانی ...تا از او بیشتر بدانی...
اما من برایت مینویســم تا بعدها
که کمی فارغ شــدی از هیاهوی
رسیدنت ،بدانی که محمد فاضل از ما که گذشت جان برادر ،تو بگو
که بوده و همه ی این ســالها ،بی آیا توانت هست؟
پشــتوانه ،بی اینهمه وســیله ی
( راوی مونترال )
ارتباطی و بیداشتن اینهمه فضای
___________
•
مجازی ،چطــور این بذر فرهنگ
اصیل دیارمــان را به زبان مادری
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www.paivand.ca

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهاری2015 :

ظرفیتمحدود

( 7آوریل  21 -جون)

در شهــر
کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

Tel.: : 514-737-3642

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

محل ثبت نام

دکتربهمن فصیح پور

Tel.: 514-485-3652

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.aieaq.com

ایران-مونترال
www.addhi.net

مدرسه فرزانگان

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

کالس های فارسی کودکان:

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

با کمک طب سوزنی

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

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

(514) 944-8111
------------------------

M E KI C

•
•
•
•

IBNG

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

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

رادیوفارسی مناشوم
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

کافه خاطـــرات :بخش دوم

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

جوامع بشــری همواره
راه های بوجود آوردن
در جســتجوی ابزاری
خاطرات مشــترک و
برای شناخت و تعریف
نگهداری از آن است.
هویت خود میباشــند
خاطرات مشترک در
که خاطرات مشــترک
تبیین و تداوم هویت
اعضاء آنهــا یکی از این
نقش اساسی دارند و
ابزارها است .با توجه به
این نقــش در جوامع
روابط دو جانبــه خاطرات فردی پویا و بخصوص مهاجر از اهمیت
و جمعی ،تبادل بین آنها یکی از بسزایی بر خوردار است و میتواند

بهروزباباخانی

شکاف بین نســل ها را پر کند و
ضامن هویتی مداوم و پویا باشــد.
بدین ترتیب هــدف اصلی «کافه
خاطرات» ایجاد فضایی است برای
تبادل خاطرات فردی و مشترک
جامعه ایرانی مونترال که در نهایت
منجر به تبیین و تقویت هویت آن
گردد.

مهمان این گفتگو :آقای حسین صمیمی

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

نان سنگک
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دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

ـسرا
ک
با
�

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

514

933-0-933

كمیته یادمان كشتار زندانیان
سیاسى دهه شصت درایران-
مونترال برگزار می كند:
موضـــــوع:

Maison De Kebab

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

آقای حســین صمیمــی متولد
 1329برابر بــا  1950در تهران
اســت  .دوره تحصیالت ابتدایی و
دبیرســتان را در تهران گذرانیده
و آنگاه در ســال  1374به نیروی
دریایی ایران پیوست و تحصیالت
نظامی خود را در دانشــکده علوم
نظامی ایتالیا بــه پایان برد .پس
از بازگشــت به ایران متعاقبا برای
دوره های تکمیلی به انگلستان و
آمریکا اعزام شد .در مدت خدمت
در نیــروی دریایی ایران عهده دار

مشــاغل گوناگون از ناوچه های مسایل روز و سیاسی کبک و کانادا
گشتی تا فرماندهی ناوشکن های در روزنامه پیوند گهگاه مقاالتی را
موشک انداز بوده در سا ل  1986نوشته است.
و پس از بیســت سال خدمت در
نیــروی دریایی به کانادا مهاجرت آشنائی و قهوه 18 :تا 18/30
نمود و در مونترال سکونت گزید گفتگو 18:30 :تا 20:30
دوشنبه  23فوریه 2015
است و در بخش خصوصی و برای
خود به کار و اشــتغال پرداخت .با
Westmount Library
توجه به اهمیت مســایل جامعه
Westmount Room
ایرانی مونترال از آغاز در بسیاری
4574 Sherbrook St. W.
درگیر
از فعالیت های کامیونیتی
Westmount, Quebec
بوده است و هم زمان نیز در مورد

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

سطح معیشت و خط فقر در
ایران ،عوارض و پیامدهاى
اجتماعى و سیاسى آن
-----------

سخنرانىاینترنتىتوسط:
دكتر بیژن افتخارى
-----------شنبه  ٢٨فوریه
ساعت  ٧شب
------------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

كتابخانه و بنیاد فرهنگى
نیما برگزار مى كند:

سخنرانى
فیروز خرازى

در باره كوانتوم مكانیک

<< شنبه  21فوریه ساعت  ٦:٣٠بعد از ظهر

کتابخانهنیما

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

سپــــاس

جناب آقاى فرزاد مواليى

و كاركنان محترم رستوران كبابسرا
سپاسگزارى ويژه كتابخانه و بنياد
فرهنگى نيما را
جهت پذيرايى بيدريغ تان
پذيراباشيد.
با آرزوی بهترین ها برای شما
------------------------------با مهر و همبستگى
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متا
م
ی
ا
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ن
ا
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ب
اید بفروش
برسد

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو

879$

Sectionnel

879$999$

Sectionnel

15

! بشتابید
مان زیادی
ز
!منانده

ختفیف های ویژه پیشواز نوروزی
!برای جامعه ایرانی

*Ensemble matelas
et
*Ensemble
matelas et
sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star
Dream Star
60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$

999$

Sectionnel

699$

699$

2299$

2299$

Canapé

Canapé

Meubles
prillo prillo
Meubles

Mega
Mega

999$

Sectionnel

vente
vente

6565
999$
jusqu’à

tous les Meubles
doivent
être doivent être
tous
les Meubles
vendu!
vendu! 7 mcx

%%

jusqu’à

la qualité aulaplus
bas au
prix
qualité
plus bas prix

7 mcx

Prillo liquide
Prillo liquide

1399

999$

999$

879$

879$

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$
$
$

699$

$

Sectionnel

1399

$

de
rabais

Set de chambre à partir de 1099$
/ Ensemble
à dîner
à partir
Set de
chambre àsalle
partir
de 1099$
/ Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir
de 499$
/ Sofas
en cuir
àa de 499$ / Sofas en cuir àa
de 1599$
/ Sofas
en tissu
àa partir
partir de 699$ / Sofas sectionnels
à partir
desectionnels
879$ / Sofas
partiren
decuir
699$
/ Sofas
en cuirSectionnel
à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de rabatables
799$ / Consoles
en cuirà àpartir
partirdede299$
799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$/ /Table
Tableàde
coin
à partir
199$
/
café
à partir
dede
299$
/ Table
de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux
à partir
de 699$
/ / Bureaux à partir de 699$ /
Miroirs
à partir
de 99$
Curio à partir de 699$ / UnitésCurio
murales
à partir
de 499$
/ Matelas
à partir
de 699$
/ Unités
murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ et
/ Divans
lits àà partir
sommiers
partir de
de 699$,
299$ /etc.
Divans lits à partir de 699$, etc.

de
rabais

Beaucoup de pièces
uniques,
etc. uniques,
Beaucoup
de pièces
etc.
به قیــمت های باورنکردنی باال

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

1699

16991099

7 mcx

7 mcx

7 mcx

:توجهکنید
Sectionnel

10991899

Sectionnel

Sectionnel

1899

Canapé

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

Magasins Magasins
Centres de Centres
liquidation
www.prillo.ca
de liquidation
www.prillo.ca

STORES

TAKE 12
MONTHSTAKE
TO PAY..
NO INTEREST..
NONO
DOWN
PAYMENT..
12 MONTHS
TO PAY..
INTEREST..
NO DOWN
PAYMENT..
LIQUIDATION
STORES

CENTERS
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Pierrefonds
Saint-Léonard
LavalBrossard
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalE.Blvd.
Montréal
Pierrefonds
Saint-Léonard
LavalBlvd.
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 15757
6025
Jean-Talon
E. 1877
Taschereau
Blvd.
Crémazie
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.3400501
Harwood
Blvd.
Gouin
Blvd. W.
6025 Curé-Labelle
Jean-Talon
18778100
Curé-Labelle
81003400
Taschereau
Blvd.
Crémazie
Blvd.
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest
6025,
Jean-Talon
Est 688-1891
boul.450
Curé-Labelle
3400,
Crémazie
Harwood
514 620-1890
259-1890
450 466-1892
514
722-1890E. 3400, 501,
450
455-9299
15757,
Gouin
Ouest 450
6025, 1877,
Jean-Talon
Est
1877, boul. Curé-Labelle
boul.
Crémazie
E.
501, boul.
514514
620-1890
514
259-1890
688-1891
450boul.
466-1892
514boul.
722-1890
450Harwood
455-9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
* All purchases must be paid in full at*time
of purchase:
Interact,
or at
credit
accepted.
No special
orders,
applicable
to inventory
only.
must bestocks
delivered
30 days
of purchase.
Can not be
combined
All purchases
must
be paidcash
in full
timecards
of purchase:
Interact,
cash or
creditsale
cards
accepted.
No specialstocks
orders,
salePurchased
applicableitems
to inventory
only.within
Purchased
items
must be delivered
within
30 days of purchase. Can not be combined
May
25 and
26,
2013
only. only.
with any other promotion or discount.with
Does
apply
to previous
purchases.
Seenot
in store
26 and
27,
May 25 and
26, 2013
only. only.
anynot
other
promotion
or discount.
Does
applyfor
to details.
previousJanuary
purchases.
See
in 2013
store
for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble
chambre
7 piècesset de chambre de 7 pièces
*Avecset
toutdeachat
d’un de
ensemble

>6007343

>6007343
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چرا مسیح هنوز برنگشته است؟
 )۳چون کار خدا با مردم جهان

متام نشده است
و اما جنبۀ دیگ ِر کا ِر تمام نشدۀ خدا در کتاب
مکاشفه را میتوان در قالب این آیه شاهد بود:
«پس از آن نظر کردم و اینک جماعتی عظیم
از هر ملت و طایفــه و قوم و زبان پیش روی
خود دیدم که هیچ کس آنان را نمیتوانست
شماره کند:۷( »....)۹
ما هنوز منتظر انجام این وعده هســتیم .در
سراسر عهدجدید به وضوح میبینیم که بین
موعظۀ پیغام انجیل و بازگشت مسیح ارتباطی
تنگاتنگ وجود دارد.
عیســی مســیح میفرماید« :و این بشارت
پادشاهیدر سرتاسر جهان اعالم خواهد شد تا
شهادتی برای همۀ قومها باشد .آنگاه پایان فرا
خواهد رسید( ».متی :۲۴.)۱۴
در کتــاب اعمال فصل اول در خصوص واقعه
صعود مسیح به آسمان کام ً
ال مشخص است
که انتظاری که مسیح از شاگردانشداشت این
نبود که در مورد زمان بازگشت او بحث کنند
(آیه  )۶یا پس از صعود او بایستند و با دهان
باز به آسمان خیره شوند (آیه .)۱۱
بلکه انتظار مســیح از شاگردانش این بود که
به دستوری که در آیه  ۸به آنها داده بود عمل
کنند و پیغام نجات را به دورترین نقاط جهان
برسانند .کمی جلوتر ،وقتی پطرس در پیغام
خود خطاب به یهودیان میفرماید:
«پس توبه کنید و ب ه ســوی خدا بازگردید تا
گناهانتان پاک شود و ایام استراحت از حضور
خداوند برایتان فرا رســد ،و تا خدا ،عیسی،
یعنی همان مســیح را که از پیش برای شما
۲۰-۱۹) ،باردیگر
مقرر شده بود بفرستد :۳( »...
میبینیم که بر رابطه مستقیم بین توبه کردن
مردم و بازگشتن عیسی مسیح تأکید گذاشته
میشود.
ولی بدون شک روشنترین جواب کتابمقدس
به این ســؤال که چرا مسیح هنوز برنگشته
است ،در دوم پطرس فصل  ۳یافت میشود.
پطرسمینویسد:
«قبــل از هر چیــز ،بدانید کــه در ایام آخر
استهزاکنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو
امیال پلید خود خواهند بود و اســتهزاکنان
خواهند گفت "پس چه شــد وعده آمدن او؟
از زمانی که پــدران ما به خواب رفتند ،همه
چیز همان گونه است که از بدو آفریش بود!"»
(-۳.)۴
پطرس که اکنون شخصی سالخورده است خود
را در موقعیتی میبیند که باید توضیح دهد

چرا مسیح هنوز برنگشته است .مردم
>> بخش 2رحمت خود میخواهد
رفتهرفته بر این اعتقاد مسیحیان که
پایانی این فرصت را به مردم
عیسی دوباره روزی بر خواهد گشت
دنیا بدهد که توبه کنند
میخندیدند و تمســخرکنان میگفتند «او
و به کار نجاتبخش پسر
هیچگاه برنخواهد گشت!».
او بر صلیب ایمان آورده ،بههنگام
بازگشت مســیح رستگار شوند و
این سخنان تمســخرآمیز در مورد بازگشت هالک نگردند .از آنجا که ما هنوز
مسیح باعث شده بود که برخی از مسیحیان در زمان فیض بهسر میبریم ،هنوز
در این مورد دچار سردرگمی شوند  -بهویژه برای نجات یافتــن فرصت باقی
در شرایطی که بهخاطر ایمانشان متحمل آن اســت .ولی تا به کِی؟ پطرس در
همه زحمات بودند .از زمانی که عیسی وعده آیه  ۱۰مینویسد «اما روز خداوند
داده بود بار دیگر بر خواهد گشــت مدتها چون دزد خواهد آمد.»...
سپری شده بود ولی هنوز خبری از بازگشت
او نبود .نکند حق با افراد شکاک باشد! درست پس این واقعیت که مسیح هنوز
شبیه همین طرز فکر اکنون در زمان خود ما برنگشتهاست
نیــز وجود دارد .بههمین دلیل هر بار که من او ًال اخطاری اســت بــرای آنانی
این ایراد را در دوم پطرس میخوانم ،احساس که هنوز به او ایمــان نیاوردهاند:
صبح امروز «هان اکنون زمان لطف خداست.
میکنم دارم یکی از روزنامههای ِ
را میخوانم ،چون ایراد مردم در این عصر نیز هان امروز روز نجات اســت» (دوم
دقیقاً همین است.
قرنتیان :۶.)۹
«پس ما چــه راه گریزی خواهیم
پطرس برای این ادعا که مســیح هیچگاه بر داشــت اگر چنین نجات عظیم را
نخواهدگشت و داوریای در کار نخواهد بود ،نادیده بگیریم؟» (عبرانیان :۲.)۳
سه جواب دارد:
دعای من برای همۀ شما عزیزان که این مقاله
 -۱این اولین بار نیست که خدا قصد دارد مردم دنیا را را میخوانید این است که از این نجات عظیم

غفلت نکنید ،بلکه مطمئن باشید که نجات
داوری کند.
ً
خدا قبــا در زمان نوح دنیــای آن زمان را یافتهاید و برای برگشت مسیح آمادهاید.
بهوســیله آب نابود کــرد ،و در آینده نیز «به
همان کالم آسمانها و زمین کنونی برای آتش دومــــا این واقعیت برای ایمانداران بدین
ذخیره شده اســت و تا روز داوری و هالکت معناست که باید از هر فرصتی برای رساندن
بیدینان نگاه داشته میشود» (آیه .)۷
مژدۀ نجات عیسی مسیح به دیگران استفاده
کنند .وظیفۀ شــاهد مســیح بودن هنوز به
چارچوب زمان پایان نرسیده است .مسیح کار خود را بهکمال
 -۲خدا ورای زمان و مکان است و در

ِ
رسانده ،اما برای ما هنوز کار باقی است.
منیگنجد.
از دید ماســت که از زمان اعال ِم این وعدهها
دو هزار سال میگذرد ،ولی پطرس یادآوری پطرس در این باره مینویسد:
میکند که« :از این نکته غافل مباشید که نزد «پس حال که نابودی اینها همه بدین صورت
خداوند یک روز همچون هزار ســال است و مقرر است ،شــما چگونه مردمانی باشید؟ بر
شماست که زندگی مقدس و خداپسندانهای
هزار سال همچون یک روز» (آیه .)۸
داشته ،انتظار روز خدا را بکشید و فرا رسیدن
 -۳و اما مهمترین پاسخ پطرس به این سؤال که "پس آن را بشتابانید-۱۱( »..)۱۲

چرا مسیح هنوز نیامده است؟"

این است« :برخالف گمان برخی ،خداوند در
انجام وعدهاش تأخیر نمیورزد ،بلکه با شــما
بردبار اســت ،چون نمیخواهد کسی هالک
شود بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند»
(آیه  .)۹از نظر پطرس ،عیسی مسیح به این
دلیل هنوز برنگشــته اســت که خدا منتظر
است تعداد بیشتری از مردم توبه کنند .خدا
فراموشکار نیســت ،بلکه بهواسطۀ فیض و

16

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

--------------در ایتالیا یک توریست از باغی بینهایت زیبا
دیدن میکرد .مات و مبهوت از باغبان پرسید:
«چه مدت اینجا هستی؟»
« -بیست و پنج سال».
« -صاحب باغ چند بار به اینجا آمده است؟»
« -چهار بار».
« -آخرین بار کی بود؟»
« -دوازده سال پیش».
« -آیا قبل از آمدن به شما نامه مینویسد؟»

« -هیچ وقت».
« -پس شما با چه کسی در تماس هستید؟»
« -صاحب باغ یک نماینده در میالن دارد».
« -و او بهطور مرتب به باغ سرکشی میکند؟»
« -نخیر .بهندرت به اینجا میآید».
« -پس چه کسی به باغ سر میزند؟»
« -میشود گفت که من اینجا تنها هستم».
« -ولی باغ را طوری قشنگ و زیبا نگاه میدارید
که انگار همین فردا منتظر آمدن صاحب باغ
هستید!»
سومــًا ،این واقعیــت ما را وا میدارد که «به « -خیر قربان .همین امروز!»
سعی تمام بکوشــیم تا در حضور او بیلکه و
------------بیعیب و در صلح یافت شویم» (آیه .)۱۴
باشد که ما نیز با همین آمادگی منتظر بازگشت
عیسی مسیح باشــیم ،تا هنگام آمدنش از او
ما نمیدانیم که مسیح دقیقاً کِی برمیگردد ،شرمنده نشویم (اول یوحنا :۲.)۲۸
ولی اگر قــرار بود همین امروز بیاید آیا آماده
•
هستیم؟ کالم خدا میگوید که او چون دزد
سرزده میآید.



هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر 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 بگیرید514-999-5168 :

)
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مونتــریال..

برف می بارد ...نرم و آرام...
و در چشــم برهم زدنــی ،دوباره
تمامــی خیابــان پُر میشــود از
سپیدی یک دست این دانه های
الماس گونه و بلوریــن ...خلوتی
ســنت کاترین وسوسه ام میکند
کمی قدم بزنم.
هندزفری را گذاشته و راه می افتم.
به چهارراه که میرسم ،چراغ عابر
قرمز میشود .منتظر میمانم.
آن سوی چراغ ،دخترکی نحیف،
دســتش را در جیب کت پسرک
فرو میبرد و پســرک نیز با دست
دیگرش او را محکمتر به خود می
چسباند ...ناخوداگاه خیره میمانم
به فاصله ای کهدیگر بینشان نبود.
چراغ هم گویا خیال ســبز شدن
نداشت .پسرک بوسه ای بر لبان
دختــر زد و ...بی هوا پرتم کرد به
زمســتانی دور ،زیر پل
آن شــب
ِ
سیدخندان...
هوا رو به تاریکی بود اما از تاکسی
های نارنجی و سبز که روزها برای
قاپیدن مسافر ســر و دست می
شکستند ،خبری نبود!
گونه هــای دختر از ســرما گل
انداخته بود .گفت" :همین امروز
که دستکش نیاوردم ببین چقدر
هوا سرد شــده" .پسر دستش را
گرفت و در جیب ُکتش فرو برد...
حتم دارم دیگر میتوانست صدای
نفس هایــش را هم بــه وضوح
بشــنود ...به نظر میرســید دیگر
دلشــان نمیخواست هیچ کدام از
تاکسی ها برسند ...دختر هم گویا
دیگر سردش نبود.
اما حس شــیرین بودنشان کنار
هم ،دقایقی بیش طول نکشید...

دستان زمختی از پشت
به شانه ی پسر ضربه زد
و صدایی تلخ و آزاردهنده ،محکم
و بی مهر گفت":میتونم بپرســم
نســبتتون با هم
چیه؟"
دختــر بــه ثانیه
دســتش را از
جیب پسر درآورد
و روســری اش ر ا
جلو کشــید .مــن هم بی
اختیار عرق ســردی بر پیشانی
ام نشست .از حضور بی هنگامش
با آن لباس فرم تیره ،و ســوال بی
پروایش جا خوردم.
پسر مردد گفت":دوست هستیم".
مرد لبخن ِد تلخ تری زد و با تمسخر
گفت" :که دوســت هستید! مگر
خیابان جای این حرکات است؟!"
رنگ پریده ی او و اخم های درهم
آن از راه رسیده ی بی مهر ،جای
مجادله نمیگذاشــت .پسر با اکراه
گفت":حق باشماست .دیگر هرگز
تکرار نخواهد شد".
نمیدانم توقع شنیدنش را نداشت یا
سردی هوا کمی آرامش کرد! اخم
هایش اندکی باز شد و گفت":سنی
از شما گذشته .باید الگوی جوانتر
ها باشید" .پسر دندان هایش را به
هم فشــرد و دوباره تایید کرد که
حق با اوست.
دختر هــم که دوباره دســتانش
میلرزیــد ،آرام زیــر لــب گفت:
"ببخشید"
پسر چشــم غره ای رفت که الزم
به عذرخواهی او نیست ...جمله اش
را خورد و روســری اش را جلوتر
کشید .مرد کمی این پا و آن پا کرد
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و گفت" :این
بــار را نادیده
میگیرم .تکرار نشود".
پســر لبخند تلخــی زد و گفت:
"چشم"...
مرد بی سیمش را
در دستش جابجا
کــرد و در تاریکی
فضای خالی زیر پل
گم شد .همان لحظه
تاکســی ای باشتاب جلو
پایمان ترمز زد...
در تمام طول مسیر هرچه پسر
اصرار کرد ،دیگر دختر دستانش را
در دستش نگذاشت و تمام مسیر
گریست.
...
با صدای خندۀ دلبرانۀ دخترک که
از کنارم گذشــت به خود آمدم و
دیدم چراغ عابر چند ثانیه ای است
سبز شــده ...غرق این قیاس های
جانکاه بودم که تلفن زنگ خورد.
رفیق شفیق همیشگی ام .صدای
گرم و پر انــرژی اش مثال زدنی
است و دوست داشتنی.
گفت":برای شــنبه دو بلیط رزرو
کرده برای جشن ولنتاین".
گفتم":مرا چه به این جشــن ها!
شما بروید و خوش باشید".
کمی مکث کــرد و گفت" :نکند
باز میخواهی در خانه تنها بمانی
و داســتانی دیگر بنویسی و دل
ما را خون کنــی که قرص ادویل
یادت رفت"! با شــنیدن حرفش
از حرکت ایستادم و راه نفسم بند
آمد .توان حرف زدن نداشتم .بعد هســتی .مدتهاســت میدانم ...یا
آرام و با شــیطنت خاص خودش همراهم به جشن ولنتاین می آیی
گفــت" :بله رفیــق میدانم راوی یا به همه خواهم گفت!" .خندیدم

و گفتم" :امان از تو! به روی چشم میگویم ،کاش تو هم بیایی ودوباره
خواهم آمد!"...
ببینمت..
از تو چــه پنهان ،مــدام با خود
(راوی)
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پذیرائی:
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همراه با
چ
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چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری
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زمان :سه شنبه
7
 1ماه مارس 2015

در محل

از ساعت5 :ب

ع
دازظهر تا نیمه شب

Salles De Réception
Du Boisé
719 Saint-Jean-Baptiste
Mercier, QC, J6R 1G3
توجه:
بهایبلیت:
برای
بزرگساالن 25 :دالر
حمایت از
زیر  10سال10 :دالر
برنامه
در محل 30 :دالر
(اسپانسر)
تهیه بلیت در تپش
با ما
متاس
Tel.: (514) 223-3336
بگیرید
کلبه عموجان ،شاتو بیگل

توجه:به علت
محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون
تهیهکنید.

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

Info: 514-266-1303
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ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

فرصتاستثناییبرایخریدآپارمتانهایدرشرفاحداثدرویلمری(مونترآل)
ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ  ۱۳۷،۷۰۰ﺩﻻﺭ

پرداخت
فقط  %10پیش
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ۱۳۷،۷۰۰

 %۳۵ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

 %۱۰ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
%ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ ۲
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ۳۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻓﺮﻭﺵ %ﭘﻴﺶ
ﺩﻻﺭﭘﻴﺶ ۱۰

ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎیﺷﺪﻩ
ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻧﻮﺳﺎﺯی
ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ • ۲
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺍﺑﻪ
ختفیف
استفاده از
مالیاتﺑﺎبا
قیمت از  118,800دالر +

ﺷﺪﻩﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ
 %ﺩﻗﻴﻘﻪ
۳۵ﻭ ۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﭘﻴﺶﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ
ﺻﻠﻪ ۱۰
2خوابهﺑﻔﺎ
ﺷﺪﻩوﺩﻻﺭ •
ﻣﺤﻠﻪ
ﺩﺭ
ﻧﻮﺳﺎﺯی 1
واحدهای
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
%۱۰
۱۳۷،۷۰۰
فروشﺍﺯ
پیش •ﻗﻴﻤﺖ

قیمت
شرایط
با
ﻧﮏﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻓﺮﻭﻧﺖ" ﻭ
ﻣﺘﺮﻭیﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰﺍﺯﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﺧﻮﺍﺑﻪ•ﺑﺎ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی
ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ
باورنکردنیﻭ ۵
ﺷﻬﺮ
های۱ﺍﺯﻭ ۲ﻣﺮﮐﺰ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
۱۰
ﺻﻠﻪ
ﭘﻴﺶ وﺑﻔﺎ
•
(برای مدت محدود)

ﻧﻮﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ
•• ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﻭ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ
ﻁﺮﺍﺣﯽﻭ
ایستگاه"
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ازﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﺧﺮﻳﺪ "
ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎیﻣﻠﯽ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
دقیقه •
نک
ﻁﺒﻖفرونت
متروی
پیاده
شهر و 5
ﻧﺰﺩﻳﮏمرکز
• بفاصله  10دقیقه از
•

ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  ۱۰ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻭ  ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ

پارک ها،
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ بارها،
رستوران ها،
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦسوپرمارکت ها،
"پرومناد انتاریو"،
• نزدیک•مراکز خرید
ﺣﺪﻭﺩﻧﻮﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻁﺒﻖ
ﺯﻳﺎﺩﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ۸ﻓﻮﺕ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ
۱۰۰
ﺑﺰﺭگ
ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
•

استخر
فرهنگی و
سرپوشیدهﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ" ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
مرکز •
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ
ﻓﻮﺕ
۸
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻪ
ﺮﺑﻊ
ﻣ
ﻓﻮﺕ
۱۰۰
ﺣﺪﻭﺩ
ﺑﺰﺭگ
ﺍﺗﺎﻕ
ﻳﮏ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖنور زیاد
ﺑﺮاز فضاها با
بهینه
• طراحی•طبق باالترین استانداردهای ملی کانادا استفاده
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
پنجرهﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻁﺮﺍﺣﯽ
ارتفاع  8فوت با
ﻣﻠﯽبه
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Iranian Democracy Front
جبهه همآهنگ مبارزان ایران
فوریــه :2015روح اللــه
خمینــی و دســتاربندان
وابســته به او ،که سالها بر
علیه مردم ایران کار میکردند
در روز  22بهمــن ،1357
با یاری کشورهای نیرومند
خارجــی ،خونخوارتریــن
رژیم تاریــخ را به ملت ایران تحمیل و
دیکتاتوری جمهوری اســامی را بر پا
کردند .برای پیشبرد هدفهایش ،خمینی
قولهای دروغینــی ،مانند مجانی بودن
بــرق ،مجانی بــودن آب ،مجانی بودن
مسکن و غیره،داد و پس از چندی گفت
خدعه کردم..
ویران کردن بنیاد اقتصاد کشور ،فساد
بــی انــدازه و مرز ،نابود کــردن منابع
ملی و محیط زیست ،سیاستهای ضد
تاریخ و فرهنــگ واالی ایرانی و ایجاد
و پشتیبانی از تروریسم جهانی همگی
دالئلی هستند که انگیزه محکومیت و
نداشتن مشــروعیت این رژیم دشمن
انسانهامیباشد..
کارنامه تبه کاریهای جمهوری اسالمی
نشان میدهد که ده ها هزار نفر ،مانند
نــدا آقا ســلطان ،زهرا کاظمــی ،نادر
جهانبانی ،علی اکبرسعیدی سیرجانی،
شاپوربختیار ،صادق شرفکندی ،کوروش
آریا منش ،ستار بهشتی ،افشین اسانلو
و فروهرهــا ،بــه گناه دفــاع از میهن،
آزادیخواهی و خواستن مردم ساالری،
بدست رژیم خونخوار کشته شده اند.
بر پایه گزارش سازمان ملل متحد شمار
بهدار آویخته شدگاندر سال گذشته به
 800نفر میرسد .در این گزارش و دیگر
گزارشها آمده است که در زمان روحانی
نه تنها روند کشتارها کاهش نیافته ،بلکه
ماشین کشــتار تندتر هم شده است.
بســیاری از مردان و زنان آزاده ،روزنامه
نــگاران و باورمندان بــه دینهای دیگر
در زندانها زیر شکنجه قرار دارند .رژیم

نه تنها آزادی ســخن گفتن را بمردم
نمیدهد بلکه ،سانسور اینترنت و بستن
تارنماها ،نابــود کردن
آنتن ماهواره ها و پخش
پارازیتهای آسیب رسان
به تندرســتی انسانها،
رسیدن آگاهی به مردم
آزادیخواه ایــران را می
بندد .تحمیل حجاب به
زنان از دســت آوردهای این رژیم عقب
مانده اســت .رژیم هرگز پروانه تشکیل
احــزاب آزادیخواه را نداده اســت و تا
کنون حتی یک رای گیری آزاد و بدون
تقلب هم بر پا نکرده است .بنابراین رژیم
جمهوری اسالمی قانونی نیست.
باال رفتن ارزش دالر ،بیکاری میلیونها
ایرانی ،بــاال رفتن هزینه هــا بیش از
40درصد و به زیر خط فقر مطلق بردن
 50درصد مردم ،دست آورد سیاستهای
زیانبار اقتصادی این رژیم بوده است.
فساد سردمداران مافیائی رژیم ،از حسن
روحانی ،احمدی نژاد و رفسنجانی گرفته
تا بابــک زنجانی ،رضا ضراب ،ســعید
مرتضــوی ،خانواده هــای خامنه ای و
واعظ طبسی  ،برادران الریجانی و دیگر
سپاهی ها و وابســتگان رژیم ،شیرازه
اقتصاد بخش خصوصی جامعه را در هم
نوردیده است.
پیرو بستن پیمانهای ننگین برای اتم به
دست رژیم ،اکنون چند سد میلیارددالر
ســرمایه ملی ،که از آغاز بیهوده هزینه
شــده ،باید به زباله دان ریخته شــود.
افزون بر آن ،رژیم میلیاردها دالر برای
تروریسم جهانی هزینه میکنددر جائیکه
کودکان بیشماری گرسنه و پا برهنه اند.
جنگها ،آدمکشــیها و آشــوبها بدست
گروههــای تندرو مذهبــی جنایتکار
وابســته به و یا بر پا شــده بــا نمونه
جمهوری اســامی در منطقه نشــان
آنست که ریشه همه این نابسامانی ها
در این رژیم انسان ستیز گردآوری شده
است .پشــتیبانی نیرنگ وار گروههای

فشــار جهانی و کشورهای بزرگ از این
رژیم برای سودهای زودگذر سیاسی یا
اقتصادی اشتباه نا بخشودنی است که،
در زمان دراز ،پایه آســیبهای انسانی و
مالی بسیار برای منطقه و غرب خواهد
گردید و تاوان این اشتباهها را ملتهای
زحمت کش غرب خواهند پرداخت..
مــردم آزادیخواه ایــران اکنون بخوبی
می بینند که کشــور هــای بزرگ در
گفتگوهایشان با جمهوری اسالمی تنها
به ســودهای گروههای فشار نیرومند
خود می اندیشند و کوچکترین ارزشی
برای حقوق بشــر و دمکراسی در ایران
قائل نیســتند .از جمله چند روز پیش
رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان
ضمن توضیح گفتگوهایشان با عوامل
جمهوری اســامی هیچ اشــاره ای به
نقض حقوق بشر مردم و یا دموکراسی
در ایران نکردند .این کشــورها ،حتی با
آشکار شدن دست آورد اشتباهاتی که
منجر به برپائی جنگ و آشوبدر منطقه
شده است ،آماده برای بازنگری سیاست
خود در برپائی و نگهداری از رژیم های
دینی تبهکار در خاورمیانه نیســتند،
رژیمهائی که بدنبال امت هستند و آماده
اند تا ،برای بر سر کار ماندن کمی بیشتر،
تجزیه شدن کشــورهای خاورمیانه را
بپذیرند.
مردم ایران در سال  1388نشان دادند
که میتوانند این رژیم خونخوار را به زانو
در آورند ،و اگر از پشتیبانی کشورهای
آزاد بزرگ و رسانه های جهانی برخوردار
میشدند و اگر ناگهان رسانه های جهانی
برویشان بسته نمیشد ،میتوانستند این
رژیم دیکتاتــوری را براندازند .همواره
ایرانیان به دنبال زمان شایسته میگردند
تا ،چون لهستان و آفریقای جنوبی ،رژیم
ایران ستیز مالیان را ،چه با یاری معنوی
کشورهای آزاد چه بدون یاری آنان ،بزیر
کشند و مردمســاالری را در ایران بر پا
کنند.
www.iraniandemocracyfront.com
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نمایشگاه عکس های بابک ساالری در مکیک
تا  4مارس

سال های بسیاری ست که بابک
ســاالری ،عکاس نامی ،جهان را
درمی نوردد و از جهان و جهانیان،
عکس هایی بی بدیل می گیرد.
اما نگاه خاص او به حاشیه نشینان
جوامع اســت ،به اقلیــت ها ،به
کسانی که به نوعی به آنها پشت
شده است...
ازســی ام ژانویه تا چهارم مارس٫
گالری مکیک تعدادی از کارهای
سفید و سیاه بابک ساالری را که
حاصل سفرهای زیاد او به کوباست،
به نمایش می گذارد و شــما را به

طور جدی به دیدن این عکس ها
دعوت می کند.
عکس های مستندی که ارزشی
فراوان و به خصوص دارند.
ایــن بــار نــگاه ســاالری بــه
اســت ،نگاهی

همجنســگرایان
دقیق و هوشمندانه به کسانی که
در قاعده بایســتی و قرار است در
جوامع امــروزی از حقوق معمول
برخوردار باشــند و در کنار هم به
زندگی عادی بپردازند.
ولی آیا واقعیت این گونه است؟...
بابک ســاالری نمایشــگاه های
بســیاری در سراسر جهان داشته
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بزرگ نوروزی
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

اســت .او در مونتــرال زندگی و
تدریس عکاســی مــی کند و در
سفرهای خود ٫کارگاه های متفاوت
عکاســی به راه می اندازد و به این
ترتیب دانش وتجربه ی خود را در
این زمینــه در اختیار جوانان می
گذارد.

M EKIC
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

شنبه
در سالن1ش 2مارس
کوهمند

y Plaza
Embass

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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صندوق بین املللی پول:

حباب  20درصدی در بازار مسکن کانادا

 18بهمن -ایرانتو :صندوق بین
المللی پول در گزارشــی که
در باره بازار مسکن کانادا
منتشر کرده قیمت
مســکن در بــازار
کانادا را 20درصد
بیــش از ارزش
واقعی آن تخمین
زده ،امــا با اینحال
پیــش بینی می کند
این بــازار می تواند بدون
خســارت عمده ای از شرایط
حبابی امروز خارج گردد.
بازار مسکن کانادا پس از رکودی در کشور به حدی بسیار بیشتر از
کوتاه مدت ،در ســال گذشته و ارزش واقعی آن رسیده است.
همراه با رونــد کاهنده نرخ بهره صندوق البته فقط نگران حباب
دوبــاره بــه رونق رســید .رونق مسکن نبوده و به کاهش قیمت
ساخت و ســاز یا فروش مسکن نفت هم توجه نشانداده و معتقد
طبعا پدیده ایدلگرم کننده است اســت که این کاهش به رشــد
اما این رونق بیش از حد شــدید اقتصادی کانادا ضربه خواهد زد.
شده و به نظر صندوق حبابی رادر با این وجود صندوق ارجحیت را
بخش مسکن کانادا ایجاد نموده به کنترل حباب مســکن داده و
است .باید دانســت که صندوق پیشنهاد کرده که با افزایش نرخ
در این تحلیلش تنها نیســت و بهره تقاضای مســکن به سوی
موسسه تحلیلی فیتچ هم هفته انقباض سوق داده شود.
گذشته اعالم کرد قیمت مسکن اما در حال حاضــر نرخ بهره به

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451

سرعت رو به کاهش می باشد.
پس از آنکه بانک کانادا نرخ
بهره "شبانه" را کاهش
داد ،نــرخ های بهره
اصلی در موسسات
مالی بــه روندی
نزولی افتاده اند.
عالوه بر آن بعضی
از کارشناســان
معتقدند در جلســه
آینــده روســای بانک
مرکزی کشور که در ماه مارچ
برگذار می شــود انتظار می رود
بیش از این از نرخ بهره شــبانه
کاسته شود.
نرخ پایین بهره آثار جانبیدیگری
هم داشته است.
از جمله میزان بدهی خانوارهای
کانادایی اکنون به  %162درآمد
خالص آنها میرســد که به نوبه
خود رکوردی تاریخی محسوب
می شــود .صندوق معتقد است
که میزان بدهی گزاف خانوارها و
حباب بازار مسکندو عامل تهدید
کننده ثبات سیستم مالی کانادا
محسوب می گردند.

یونایتد،منایندهرمسی

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

•

بسکتبـا ل

عالقمندان به شرکت در بازی های دوستانه بسکتبال
ساعت  9.5صبح  -یکشنبه هر هفته -
در سالن ورزشی سان هانری مترو سن هانری
(خیابان نتردام غربی)
به ما بپیوندیدTel.: 514-951-4721 .

پاتوقعموجمال

صرافیالیت

فارکس

انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور

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

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

514-933-8866

(خضر)

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

GUY

Toll Free : 1-866 989 2229 E-mail: GIT110@yahoo.ca
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

louis

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Bourque













دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

New

cÉlÉbrons chaharshanbe souri

1834 Ste-Catherine
Suite
! ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖW.,
ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ
 ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ200
Une soirée riche de la culture Perse!

www.clinique-arya.com
ﻦﻦ ﮫ ﻪﻪﻪ ﻮ

Montreal,
Quebec
H3H 1M1
ﺯﺭﺗﺸﺖ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻧﺠﻤﻦ
Tel.: (514)
933-3337, Fax: (514) 933-2861
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﻦ ﮫﺎر ﻪ ﻮری

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ
ﺁ
ﺁﺟﻴﻞ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻯ
)ﺣ ﺗﺶ
ﺍ
ﻓ
ﺎ
ﺮ
ﺟﻰ ﻓ ﻭﺯ
ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ
ﻴﺮ
ﻭ
ﺯ
ﻣ
.ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ
(
ﺮﺍﺳ

ﻢ
()ﻛﻴﺘﺮﻳﻨﮓ ﻧﺴﻴﻢ
ﺍ
ﺯ ﺭﻭ ﭘﺮﻳ
ﺪ
ﻯ ﺁﺗ ﻥ
۱۹  ﻣﺎﺭﺱ ﺳﺎﻋﺕ۱۷  ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ: ﺯﻣﺎﻥ
ﺶ
Palace  ﺳﺎﻟﻥ ﺯﻳﺑﺎی:ﺟﺎ
1717-Boul le Corbusier
Laval, QC H7S 2K7
Métro: Montmorency

 ﺩﻻﺭ15 : ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ

 ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ:ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ
514-223-3336

20

:  ﺳﺎﻝ5 ﺯﻳﺭ
:ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ

514 325 3012
514 808 5070

ﺍﺯ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺱ ﻫﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺟﺷﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ ﺳﭘﺎﺳﮕﺯﺍﺭﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻭﺩ

Guy

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

: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
گوش و حلق،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Dr. DAVID PATTERSON
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
Dr. ZIAD SUBAI
،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. FARIDA TURQUI
،جراح کلیه و مجاری ادرار
Dr. ianning yang
...بیماری های عفونی و
Dr.
Xiao Yisu
__________________

:پزشکان متخصص

 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)

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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 اروپایی و ژاپنی،کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال
ue
Mécaniq
le
a
r
é
n
gé

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR

 ختفیف% 10
!بهره مند شوید

کمترین بها برترین سرویس

HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO


COMMERCIAL
_________________



Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

!
ir
o
v
s
u
o
n
z
e
s
Pas

Pneus d’hiver
neufs

65

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

Jusqu’à 5L

$
✁

 سال سابقه17    بیش از

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
،   پرواز به شهرهای تهران

... شیراز و،مشهد

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

   بیمه های مسافرتی

.. اتومبیل و، هتل،   کروزها ویژه


)اتومکانیک وست مونت (سیروس اتو
 سرتیفای اتومبیل  تون آپ
... ترانسمیشن و
 سال سابقه20 با
در خدمت ایرانیان عزیز

کلیهتعمیراتاتومبیلهای
ژاپنی،اروپایی،آمریکایی
 تعویضروغن
باالنسچرخها، تعویضالستیک

برای بهترین قیمت تعمیر
و ضمانت با ما مشورت کنید

Huile synthétique (longue durée)

DÉTAILS EN MAGASIN

DÉTAILS EN MAGASIN

10
$
15
$
20

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

خلیل
)(سیروس
شهروئی

$

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

$

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière
gratuit avec changement
de freins avant
(valeur 38$)

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Inspection
complète
30 points
(valeur 59.99$)

5e changement
d’huile
(valeur 24.99$)

Inspection
visuelle
(valeur de 25$)

Inspection
batterie
(valeur 19.99$)

Inspection
de vos freins
(valeur de 99.99 $)

Inspection
de votre
silencieux
(valeur 39$)

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

هر یکم و پانزدهم ماه

 ستاره5 صرافی
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

Westmount 2000
(CYRUS AUTO)

Tel.: 514.931.2888

75

rég: 129$

4999$

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

__________________

8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

Antirouille
Speedy

2499$

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

✁

Cell: 514 834 2166

Changement d’huile

Jusqu’à 4L

✁

 مهریصدوقی:مشاور مجرب شما

1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
Montreal, Qc (Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Changement d’huile

✁

آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

$

pour ne pas que
ça vous arrive…

29 95$

assurance@eleganceleasing.com

4

Avant l’hiver,

Entreposage
de pneus

www.eleganceleasing.com

39.9D5

3855 rue Jean Talon Est (Montreal) Tel.: 514-374-7445

À partir de

Tel.: 514-482-4500

Alignement

513, boul. des Laurentides, Laval
Tél. 450 667-3602 • www.speedy.com

Maxtrek
175/65R14

6400-A St-Jacques W.

با قیمت های رقابت ناپذیر

بامدیریتعلیغالمی

✁

خنستین شرکت بیمه ایرانی

Toute l’équipe de
Service Auto
Speedy
vous remercie
énormément de
votre confiance
et de votre
précieuse
fidélité.

✁

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

 شعبه2در

service auto

>5871854

✁

21

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

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

22
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Winning, winter deals

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

50

$

1

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

>

1 GB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

per month

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

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

5

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

Samsung Core LTE

0

$

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

6

436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Reg.: $50

with a 2-year tab24 agreement
after a $50 bill credit.

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

بهنامعمرانی

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

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

mobifone... We follow you everywhere!

South-Shore

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $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
Standard Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $50 on the Samsung Core LTE after a $50 credit on the customer’s second bill. Offer ends 02/28/2015. 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

Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• صاف کردن مو با
کراتین• تاتوی ابرو
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکـــاپعروس
•پدیکور • فیشال
• جوان سازی پوست
با کریستال
Microdermabrasion

ازشیرمرغ
!!تا جان آدمیزاد

به بهای باورنکردنی

:هزار فوت مربع13 در فضای

اجناس دست دوم

UNISEX اسپشیال چهارشنبه ها
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
514-489-6901

، جناری، ساختمانی،لوازم آشپزخانه
، لوازم برقی، وسائل الکترونیکی،مکانیکی
، قاب عکس های نفیس، آینه، آباژور،لوستر
 اسباب بازی بچه، انواع لباس،عتیقه جات
، وسائل ورزشی، کمد، صندلی، میز،ها
... بلورجات و، سرامیک، اسکی،دوچرخه

! گارانتی- از «آرته» خشنود و با دست پر برمیگردید:با صرف کمترین هزینه

__________________
290, rue Murray
Montréal, Qué H3C 2E2

در مرکز شهر
مونتــریال
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Tél. : 514-419-1661
info@arte-montreal.com

 روز هفته7
باز است
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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 residentsبا کمترین پیش پرداخت

______________
Nader Khaksar

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

فصل  RRSPدر می رسد

با به حداکثر رساندن میزان  ،RRSPمالیات ها را کاهش
داده و درآمد بازنشستگی خود را افزایش دهید.
میلیون ها نفر از کاناداییها میزان سهم RRSP
استفاده نشدهای دارند
که قابل انتقال به سال جدید است.
استفاده از این فرصت و ایجاد مشارکت تا سقف این
میزان به شما کمک میکند تا:
مالیات های امروزتان کاهش یافته،
درآمدتان را به هنگام بازنشستگی افزایش داده
و در دوران بازنشستگی به سبک
مورد عالقهتان زندگی کنید.
--------------->>> قبل از  ٢مارس ٢٠١٥
 که آخرین مهلت  RRSPاست-با ما صحبت کنید،
تا در نتیجه آن بتوانید از مزایای کوتاه و بلندمدت
به حداکثر رساندن  RRSPخود
بهرهبرداری کامل را اجنام دهید.

مرتضیجمالی

مناینده منابع سبد سهام
و مشاور امنیت مالی
______________
Morteza Jamali

Mutual Funds Representative
and Financial Security Advisor
Investors Group Financial Services Inc.
Financial Services Firm
Phone: 514-334-1404 ext 3364

Cell: 514-805-3883

Email: morteza.jamali@investorsgroup.com
Web: www.investorsgroup.com/en/morteza.jamali/home

info@loadextransport.com
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فوتبـال...

در مورد ادامه یــا قطع همکاری
فدراســیون با کیروش این مساله
حائز اهمیت است که تیم ملی با
اینهمه تدارکات و حمایت از جانب
مردم ،فدراسیون و وزارت ورزش،
چه نتایجی بدست آورده است.
آیا حــذف در مرحله یک چهارم،
موفقیت به حساب می آید .موافقان
کیروش ،اتحاد در تیم ملی را نکته
مثبت کار وی به حساب می آورند
ولی آیا اتحاد باعث پیشرفت فوتبال
ما شــده یا نتایج بهتری کســب
کرده ایم؟!
موضوع وقتی جالب تر میشــود
که ببینیــم در هیاهوی رســانه
ای که کیــروش و عادل به کمک
اَعوان و اَنصارشــان راه انداختند،
استعفای ناگهانی علی کریمی در
روز اعزام تیم به استرالیا ،از یادها
رفت و برنامه نود هم هیچ تالشی
در جهت روشن کردن این مسأله
نکــرد .در کل به حال فوتبالی که
در آن عادل فردوســی پور و جواد
نکونام تصمیم گیرنده باشند ،باید
گریست!!

باالخره پس از حدوداً 50
روز تعطیلــی ،تنور لیگ
دوباره داغ شــد و تیم ها
دوباره شروع به رقابت با
هم کردنــد! از نتایج تیم
هــا به نظر مــی آید که
استقالل و ملوان حسابی
از تعطیالت استفاده کرده
باشند .استقالل پس از فروش آندو
تیموریان به تراکتور و خرید طالب
لو و عنایتی و چند بازیکن دیگر،
توانست از  3بازی  9امتیاز کسب
کند و خــود را به رده دوم جدول
برساند .ملوان هم با استخدام فیروز
کریمی توانست از  3بازی  7امتیاز
کســب کند و خــود را از انتهای
جدول تا رده سیزدهم باال بکشد.
پرسپولیس هم همچنان روند رو
به نزول خــود را ادامه می دهد و
طبق روال  4بازی اخیر خود ،هیچ
امتیازی کسب نکرده و در رده ی
دهم جدول دست و پا می زند .در
این باره کمیته ی فنی پرسپولیس
تشکیل جلسه داد و همچنان رأی
به بقای حمید درخشان داد .باید
دید درخشــان مــی تواند جواب
اعتماد کمیته ی فنی را بدهد یا
باید شــاهد حضور مربی دیگری
روی نیمکت تیم پرطرفدار پایتخت
باشیم...
مســأله واگــذاری اســتقالل و
پرســپولیس هم که به سوژه روز
محافل ورزشــی تبدیل شــده.
وزارت ورزش با هماهنگی سازمان
خصوصی سازی (بر طبق اصل 44
قانون اساسی) قیمت پایه واگذاری
این دو باشگاه و شرایط مزایده آنها
را تصویب و اعالم کرد؛ قیمت پایه
برای هر یک از دو باشگاه تهرانی،
 290میلیارد تومان به همراه یک
مجموعه ورزشی تعیین شده است.
نحوه پرداخت هم به صورت چهل
درصد نقــد 60 ،درصد به صورت
اقساطدر طولدو سال خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا
خریداری برا ی این دو تیم البته با
این قیمت نجومی پیدا خواهد شد
یا خیر؟!
______________
شرح عکس ها؛
 -1عادل فردوسی پور
-2دکتر بیژن ذوالفقارنسب
 -3علیرضا منصوریان
 -4فیروز کریمی
 -5دکتر محمود گودرزی
(وزیر ورزش و جوانان)
•

و
و
د
ی
د
ب
ا
ز
د
ی
بز د ضیافت
رگ نوروزی

دشنب
ه
ر 1
 zaسالن  2م

قابل توجه گروه ها:

به دلیل محدودیت جا و استقبال بیسابقه،
جای خود را از پیش رزرو کنید:
 514-223-3336تپش دیجیتال

 y Plaشکو ار
 ssهمن س
ba
m
E

د

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

در ادامه ی مطالب شماره ی قبل،
برنامه ی نود طبــق پیش بینی
شماره ی گذشته پیش رفت.
صدا و سیما حمایت از کیروش را
محدود به برنامه ی نود نســاخت
و از ســاعت  7بعدازظهر با پخش
برنامــه ی "جام ملتهــا" به تهیه
کنندگی رضا جاودانی ،پس از آن
برنامه ی "ویتامین ث" با مجری
گری علی ضیاء ودر انتها هم برنامه
ی چهار و نیم ساعته "نود" اقدام
به حمایت همه جانبه و تحت تاثیر
قرار دادن مردم پرداخت.
در آن شب مجموعاً هفت ساعت
و نیم به این نمایش عامه پســند
اختصاص یافت.
شــاه بیت این نمایش ،برنامه ی
نود بود ،جایی کــه عادل از دکتر
ذوالفقارنســب به عنوان منتقد و
علیرضا منصوریان به عنوان موافق
کیروش دعوت کرده بود تا نظرات
خود را درباره ی نتایج تیم ملی در
جام ملتهای استرالیا ارائهدهند.
در این برنامه ی هدفمند و از پیش
تعیین شده ،سوال نظرخواهی از
مردم هــم در مورد رضایت آنها از
کیروش طراحی شده بود .فردوسی
پور معموالً طی این  15سال سعی
در پنهان کردن نظر خود نسبت به
سواالت نظرخواهی داشت ولی در
این برنامه هیچ اِبایی از نشان دادن
حمایت خود از کارلوس کیروش
نداشــت .در نهایت هم ،نیمی از
برنامه را بــه مصاحبه حضوری با
کیروش اختصاص داد و با سواالت
از پیش تعیین شــده ذهن مردم
را به ســمت مشــکالت داوری و
انتقادات مربیان ایرانی ســوق داد
و طبق پیش بینی ها ،نتایج تیم
ملی در این جام را شاهکار خطاب
کرد .این مساله جای تامل بسیار
دارد و باید دید که فردوسی پور چه
سودی از حضور این مربی پرتغالی
در ایران میبرد.
بازیکنان تیم ملی هم که هنوز از
پلههواپیما پاییننیامده،به حمایت
از کیروش پرداختند .این موج در
تیم ملی با محوریت جواد نکونام
صورت پذیرفت و داد بســیاری از
کارشناسان ایرانی را درآورد .حال
بایــد دید که بازیکنــان ما تا این
حد به مربی خــود عالقه مندند
که دســت به حمایت یکپارچه از
او زده انــد و یا اینکه لجاجت وی
با رحمتی ،عقیلــی ،خلعت بری،
جباری و خلیــل زاده را دیده و از
ترس حذف از تیم ملی به این کار
دست زده اند.

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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سالمت...
اگر با غذاهای پرادویه و تند
همراه شود ،خواصی دارد که
میتواند موجــب باال رفتن
ضربان قلب شود.
همچنیــن در خیلــی افراد
با عارضه جانبــی معدهدرد
همراه است ،بنابراین اگر معده
ضعیفــی دارید یا در معرض
رفلکس اسید معده هستید،
بهتر است به کلی از خوردن
آن قبل از خــواب منصرف
شوید.

انواع درمانهای
تغییر رنگ دندان
قبل از شــروع هرگونه درمان سفید کردن ،بایستی بررسی
جامع و دقیقی از وضعیت ســامت دندانها انجام شــود و
مشکالتی نظیر پوسیدگی دندانی و بیماریهای لثه درمان
شوند.
همچنین بیمار بایستی بهداشتدهانی باالییداشته باشد تا
بتوان بعد ازدرمانهای سفید کردن ،ثبات ودوام طوالنیتری
را انتظار داشت.
روشهای سفید کردن دو پایه اصلی دارند:
سفید کردن با وسایل و مواد ساینده

نظیر انواع مسواکها ،خمیر دندانها و پودرهای سفیدکننده
این روشها جهت برداشت رنگیزههای موجود روی دندانها
و پودرهای سفیدکننده استفاده میشود.
این روشها جهت برداشت رنگیزههای موجود روی دندانها
در اثر موادی مثل چای ،قهوه یا سیگار کارایی دارند و رنگ
زمینهایدندان را تغییر نمیدهند.
سایندگی این مواد زیاد است و معموال به الیه سطحی مینای
دندان آسیب میرســانند و به هیچ وجه توصیه نمیشوند.
در صورت تمایل به برداشــت این رنگیزهها میتوان از جرم
گیری و بروساژ دقیق و کاربرد بسیار کنترل شده مواد ساینده
در مطب دندانپزشکی اســتفاده کرد تا همزمان با داشتن
دندانهای روشنتر و تمیزتر به بافت با ارزش دندان آسیبی
رسانده نشود.
«بلیچینگ» یا سفید کردن

بلیچینگ به معنای کاربرد موادی برای سفید کردن دندانها
اســت بدون اینکه دندان را تراش دهیم .پایه اصلی این مواد
آب اکســیژنه (یا هیدروژن پراکســاید) میباشد که دارای
تخلخـلهای موجود در
مواد اکسیدکنندهای است که وارد
ُ
منشــورهای مینای دندان میشود و باعث تجزیه و تخریب
ذرات رنگی موجود در بافت عاجی میشود.
این مواد را میتــوان به دو صورت کاربرد در مطب و کاربرد
خانگی مورد استفاده قرار دارد.
سفید کردن در مطب:

ایــن درمان در کمتر از یک ســاعت با اســتفاده از ژلهای
سفیدکننده قوی و استفاده کمکی از منابع نوری نظیر LED
یا لیزر میتواند دندانها را به میزان دو الی سه درجه سفید
کند .استفاده از لیزر میتواند سرعت پروسه سفید کردن را
تسریع کنند و بقای اثر آن را تا حدودی افزایش دهند.
اگر فقط یکی از دندانهایتان دچار تغییر رنگ شده
است ،علت آن وارد شدن ضربه ،پوسیدگی شدید یا
درمان ریشه ناقص است.
پس از انجام معالجه ریشه باید تمام مواد پرکننده و بافتهای
اضافه از داخل تاج دندان تمیز شود .اگر این مواد باقی بمانند
به مرور زمان موجب تغییر رنگ خاکستری یا قهوهای دندان
میشوند.
درمانهای ناقص ریشــه باعث شده که این تصور رایج شود
که دندانهای درمان ریشــه شده تغییر رنگ میدهند .این
دندانها به خوبی به درمانهای ســفید کردن داخلی پاسخ
میدهند.
این گونه که ماده پرکننده تخلیه میشود و ماده سفید کننده
داخــل تاج قرار میگیرد و دندان معموال ظرف دو الی چهار
هفته سفید میشــود و میتوان مجددا تاج دندان را با مواد
همرنگ ترمیم کرد .این درمان بسیار کنترل شده بوده و بدون
تراش دندان ،سفید کردن آن را مقدور میسازد.
سفید کردن خانگی:

در این روش نیز ژلهای سفیدکننده با درصدهای پایینتر
ماده تاثیرگذار مورد استفاده قرار میگیرد و با استفاده روزانه
حدود چهار الی شش ساعت میتوان در زمانی حدود 10-14
روز به نتایج مطلوبی رسید.
اگر صبر و حوصله کافی دارید روش ســفیدکردن دندان را
پیشنهاد میکنیم.در روش بلیچینگدر منزل،دندانپزشک
از فک بیمار قالبگیری کرده و نایت گارد میسازد.
{>> ادامه در صفحه}34 :

•

 .۸شکــالت تلخ:

ماده غذاییکه قبل از خـــواب
باید از خوردن آن اجتناب کنید

خیلی چیزها هســت که ممکن
است باعث ایجاد اختالل در خواب
شما شود؛ پس دیگر با تصمیمات
اشــتباهی که بــرای شــامتان
میگیرید ،اوضاع خوابتان را بدتر
نکنید.
•
همه دوســت دارند کــه قبل از  .۳پاستا:
خواب چیزی بخورنــد اما اینکه پاســتا ازجمله غذاهایی است که
تصمیم بگیرید چه بخورید ،تاثیر درست کردن آن بسیار راحت است
قابلتوجهی بر خوابتاندارد.
و به همین دلیل وقتی شب از سر
بااینکه خوردن بعضی غذاها کمک کار خسته به خانه میآیید ،یکی از
میکند راحتتر بخوابید ،خیلی گزینههایی است که میتواند سریع
از غذاهــا (مثل غذاهــای چرب) شکمتان را سیر کند.
میتواند به کلی خوابتان را بر هم پاستا کربوهیدرات خالص است و
بزند.
اگر بخواهید بالفاصله بعد از خوردن
ب
شــ
خواهید
ی
م
اگر
آرامش
با
ها
آن به رختخواب بروید ،همه آن به
کامل بخوابید ،از خوردن این  ۱۰چربی تبدیل خواهد شد.
مادهغذایی قبل از خواب خودداری از این گذشته ،چیزهایی که به آن
کنید:
اضافه میشــود مثل روغن ،پنیر،
خامــه و ســس گوجهفرنگی ،به
•
 .۱بستنی:
انباشته شدن این چربیها اضافه
شــاید خــوردن یــک کاســه خواهد شــد .پاستای گوشت هم
بســتنی قبل از خواب به نظرتان شاخص گلیسمی  GIباالیی دارد
آرامشبخش بیایــد اما خاصیت و این یعنی قند خونتان را تحریک
آرامشبخشی آن محدودیت دارد! کرده ،خوابتان را به تعویق میاندازد
بستنی سرشــار از چربی است و و ممکن است شب بیدار نگهتان
مطمئناً نمیتوانید قبل از خواب دارد.
چیزی از آن چربیها را بسوزانید و •
همه آن قندها قبل از اینکه بخوابید.۴ ،پیـــتزا:
بدنتان را سرشار از انرژی میکنند اگــر میخواهید قبــل از خواب
و به این ترتیب پیام متناقضی به به شــکمتان یک تمرین حسابی
بدنتان میفرستید .از این گذشته ،بدهیــد ،یــک پیتــزای چرب و
این قندها در بدن ذخیره شــده نمکی بخورید .معده شما ،درست
و بــه چربــی تبدیل میشــوند .مثل ســایر اعضای بدنتان ،نیاز به
همچنین محققان دریافتهاند که اســتراحت دارد ،اما پیتزا به هیچ
خوردن موادغذایی با قند باال قبل عنوان غذای ســبکی محســوب
از خواب ،موجب کابوس میشود .نمیشــود .با خوردن آن معدهتان
بنابراین بااینکه مزه آن به نظرتان حسابی مشغول میشود.
آرامشبخش میرسد ،اما خوردن الیه ســس گوجهفرنگی خاصیت
آن قبل از خــواب نتیجه جالبی اســیدی باالیی دارد که این هم
برایتان به دنبال نخواهد داشت.
محرک دیگری برای رفلکس اسید
نخواهیدداشت .سبزیجات ازجمله
موادغذایی بســیار مغــذی برای
بدنتان هستند اما از خوردن بعضی
از آنهــا مثل کرفس قبل از خواب
خودداری کنید.

 .۲کرفس :شاید دیدن کرفس در
این لیست متعجبتان کند اما یک
دلیل ساده برای آن وجود دارد:
کرفس یک ادرارآور طبیعی
است.
این یعنی باعث میشود برای رفتن
به دستشــویی از خواب بیدارتان
کند .ادرارآورها به این دلیل میزان
ادرار را باال میبرنــد که آب وارد
بدنتان میکنند .بنابراین اگر قبل
از خــواب مقدار زیــادی کرفس
بخوریــد ،خواب چنــدان راحتی

مشکلی برایتان به وجود نمیآید،
اما آیا واقعــاً با یک تکه میتوانید
سیر شــوید و دســت از خوردن
بکشید؟
•

 .۵آب بناتCandies :

کیســت که دوست نداشته
باشد قبل از خواب یک تکه
شکالت بخورد تا با گرمایی
که در بدنش ایجاد میکند آرامش
پیدا کند؟
متاســفانه اگر میخواهید خوابی
خوب و باکیفیت داشــته باشید،
شکالت تلخ یکی از آن موادغذایی
است که باید از خوردن آن قبل از
خواب اجتناب کنید.
شــکالت تلــخ منبع خوبــی از
کافئین است که باعث بیدار نگه
داشتن شما میشود .تقریباً همه
شکالتها مقداری کافئیندر خود
دارند و بیشتر از آن شکالت سرشار
از محرکهایــی مثل تئوبرومین
است که ضربان قلب را باال میبرد.
تنها شکالت سفید است که حاوی
ایــن محرک نیســت و محتوای
کافئیــن آن هم پایین اســت و
میتوانید با خیــال راحت قبل از
خواب مصرف کنید.

اگر کابوسدیویدر کمددیواری یا
زیر تخت خوابتان را برهم میزند،
پس بهتر اســت خوردن شیرینی
جات قبل از خواب را کنار بگذارید.
یکی از ســادهترین ـ و بدترین ـ
چیــزی که ممکن اســت خواب
خوشتان را بر هم بزند ،کابوسهایی
اســت که خیلی واقعــی به نظر
میرســند .در یک بررسی جدید
مشخص شد ۷ ،نفر از هر  ۱۰نفر از
•
کسانیکه قبل از خواب موادغذایی
.۹الکــــل:
خوردند،
ناسالم مثل آبنبات می
یــک باور کلــی وجــود دارد که
بیشــتر دچار کابوس میشدند .نوشیدن مقدار مشخصی نوشیدنی
فرضیه پشــت این تحقیقات این الکلــی قبل از خواب شــما را به
اســت که میزان باالی قند ،امواج خوابی عمیق میاندازد اما این باور
مغزی کابوسمانند و ترســناک چندان صحیح نیست .بااینکه الکل
ایجاد میکند .پس اگر میخواهید به خوابیدن شما کمک میکند اما
شبها راحت بخوابید ،از خوردن استراحتی کامل و باکیفیت برایتان
آبنبات و تنقالت مشــابه قبل از به همراه نخواهد داشت.
خواب خودداری کنید.
درواقع الکلدر عملکرد خواب برای
•
تجدید قوا اختالل ایجاد میکند و
ً
:Cereals
صبحانه
غالت
.۶
معموال بعد از مصرف آن خوابتان
خیلیها دوست دارند درست قبل بسیار سبک بوده و حتی چندین
از خواب یک کاســه ســیریال به باردر طول شب بیدار خواهید شد،
همراه شیر بخورند اما بهتر است از اینها گذشته ،کسانیکه به طور
مراقب باشــید چه نوعی از آن را منظم برای خوابیدن از نوشیدنی
انتخابمیکنید.
الکلــی کمک میگیرنــد ،به آن
ً
قند
باالیی
میزان
ال
سیریالها معمو
وابستگی و اعتیاد پیدا میکنند.
تصفیهشده در خود دارند و سرشار
•
باعث
از کربوهیدرات هستند .اینها
 .۱۰گوشت قـرمز:
باال رفتن قندخون شده که باعث یکی از ایرادهای بزرگ گوشــت
میشــود بدنتان دیگــر به حالت قرمــز این اســت که سرشــار از
آرامش قبل از خواب نرسد.
پروتئین و چربی است که بدنتان
پرقند،
های
به جای مصرف سیریال
را بــرای ســاعاتی طوالنی بعد از
سیریالهای ســالمتری انتخاب مصرف ،پــرکار نگه میدارد .برای
معده است.
کنیــد .آنها که از غــات کامل و اینکه بتوانید به خواب عمیقتری
اما به طور کلی ،رویههای پرچرب قند بسیار پایین درست شدهاند ،بروید ،همه اعضای بدنتان باید در
پیتزاها ــ بخصوص گوش 
ت و پنیر انتخاب بهترین برای قبل از خواب آرامش باشند .البته منظورمان این
ــ به اندازه کافی ضربان قلب شما هستند.
نیست که به کلی مصرف گوشت
ً
را باال خواهند برد .مطمئنا دوست •
را کنار بگذارید ،زیرا این مادهغذایی
ندارید شــب بخاطر تپش قلب از  .۷سیــر:
سرشار از آهن و تریپتوفان است
خواب بیدار شوید.
اگر کنار کســی میخوابید ،بهتر که به خواب شما کمک میکند.
ً
اگر هم واقعا دوست دارید در این است از خوردن سیر قبل از خواب فقط نباید آن را درســت قبل از
بخورید،
پیتزا
روز
ه
شبان
ساعت از
خــودداری کنیــد اما بــه دالیل خواب مصرف کنیــد تا در طول
بهتر است پیتزایی با رویه سبکتر دیگری هم بــه جز بوی بد دهان شــب بدنتان مشــغول هضم و
ً
انتخاب کنید .احتماال فکر میکنید باید از خوردن آن اجتناب کنید ،گوارش آن نباشد.
با خــوردن یک تکــه پیتزا هیچ سیر یکی از سبزیجات گرم است
•
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است .فرد ممكن است براي نفع مادي ،كسب قدرت ،از ميدان به در
كردن رقيب ،براي محق نشان دادن خويش ،يا براي فرار از مجازات
به ديگري تهمت بزند.
شود2012،
جوالي
به1433
رمضان
9 1391
مردادماه
يكشنبه 8
ممكن
ديگري29مي
معنوي
و
مادي
خس��ارت
 5138موجب
شماره افترا
www.paivand.ca
اس��ت خانوادهاي را از هم بپاش��د ،دوستيها را بهم بزند و اعتماد را
در جامعه متزلزل كند.
فردي ك��ه به ديگري تهم��ت ميزند عموماً از نظر ش��خصيتي
شاخصترين
دچار مش��كل اس��ت .افراد ضداجتماعي،
خصوصیاتی
مجرماننظــر
همــهكهاینها به
كنند
شرم
احس��اس
آنكه
بي
نمونههاي آنان هس��تند به س��ادگي ومثبــت را یک ارتبــاط صمیمی
دروغ ميگويند ،فريب ميدهند ،مسئوليت اعمال خود را نميپذيرند
بسياري یک
جایگزین کردن
میرساند اما
و ديگران را به امور خالف متهم ميكنند .اگرچه نادرس��تي
معنويرابطه
میتواند هر
فیزیکی
اولویت
هزينههاي مادي و
از اين افتراها سرانجام آشكار ميشود اما
صمیمی را خراب کند.
آنها جبرانپذير نيست:
گيرم كه آب رفته به جوي بازآيد افــرادی که پیوند خیالــی دارند،
چه سود كند
مرده را
خودبخودی و
اتفاقات
ماهيرا به
برنامه
ك��ودكان از آنجا كه ذهنيات خوي��ش را با واقعيات درميآميزند
امنیت را به عشق ترجیح میدهند.
ممكن است ناخودآگاه دروغي را به ديگري نسبت دهند.
همبهباشند
میکنند که
امكانبادارد
سعیاس��ت
آنهابهنجار
گاه��ي اوقات فردي كه بهطور كلي
محبتی
و
استقالل
انرژی،
دالي��ل هيجاني و عاطفي و براي ابرازاما بدون
خش��م و انتقامجويي ديگري
رنگ بامیداد.
زندگیشان– نژند
به فرد روان
روزیكه
کهش��ود
را متهم كند .در روانپزش��كي ديده مي
خويشبارا به
بديهاي
ناخودآگاه
کســی
زندگیمان
تلفیق
س��از و كار دفاعي فرافكني ،بهطور خطر
ديگري نسبت ميدهد.
دیگر این است که معموالً احترام
آنچه ميتواند مانع از افترا ش��ود ،كسب تربيت شايسته است كه
داشــتیم
و عالقه ای که در ابتدا
در آن راستگويي و صداقت از طريق تكرار ،تقليد ،تمرين ،تشويق و
بجادربه حال
مشــترک
زندگی
شود.میدهیم .حتی اینقدر
آموختهدست
كودك را از
لزوم تنبيه
ســالصورت
در
"من از
گفــت،
بود ،می
جدایــی
س��يرهرا هم
خودمان
میکنیم
به صبر
کــه نيز
راس��تي و
درس��تي و
متعه��د
ب��زرگان
نماي��ش
دســت نوجوان
اختياراز كودك و
عملي در
تواند نمونههاي
تنها مي
معصومين(ع)
ماندن
کودکی از
میدهیم ،به
رابطــه
میترسیدم در
امــا این
بگذارد .را هم میدانســتم که از جای اینکه ویژگیهای خاصی که
اش��عار زيباي پارس��ي و نمونهه��اي ارزنده ادبي اي��ران و جهان
نزدیک بودن به یک نفر دیگر هم به ما اعتمادبه نفس میداد و باعث
كه بر ضرورت راس��تي و پرهيز از تهمت و افترا بهطور مس��تقيم و
من را
غيرمس��تقيمازدواج
میترســیدم.
بعديشده
نسل به ما
همسرمان
پرورش شدن
هاي جذب
شايس��تهتر
مشکلاز راه
پرداختهاند
کرد:
حل
بود را حفظ کنیم .وقتی زوجها این
است.
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پیوند
خیالی

چرا شعله عشق
بعد از ازدواج
فروکش میکند؟

زوج های بیشــماری شــکایت
میکنند که شــعله عشقی که در
آغاز رابطه شان بوده ،فروکش کرده
و خاموش شــده است .خیلی ها
آن را به گــردن تفاوتهای بین دو
طرف میاندازند که به مرور زمان و
با شناخت بیشتر آنها را از هم دور
میکند.
را
که بعد از ماه های
"مردگی"
الت موج
دانند
روحي مي
پرهیجان اول ،رابطــه را در خود
غرق میکند ،باعث میشود خیلی از
زوجها امید خود را از دســت داده
و جای دیگری جز رابطه شان به
دنبال آن هیجان بگردند.
باوجود یافته های محققان که نشان
میدهد  30-60درصد از زوجها در
نقطهای از زندگی مشترک خود
اقدام به خیانت میکنند،دیگر زمان
کردن
رسیده که
فروکششرح
عللبا دو
جدول
آن یک

هیجان روابط را بررسی کنیم.
واقعاً چه چیز باعث میشود آن شور
و اشتیاق اولیه به بی عالقگی و بی
تفاوتی تبدیل شود؟
چه چیــزی تپش قلب شــما از
روی هیجان را به بی حوصلگی و
نارضایتیتغییرمیدهد؟
برای تشــخیص علت جدا کردن
زوجها از هم ،خیلی خوب اســت
که با مفهوم "پیوند خیالی" آشنا
شوید .پیوند خیالی به نوعی ارتباط
اطالق میشود که بعنوان جایگزینی
برای یک رابطه عاشقانه واقعی عمل
میکند .این توهم ارتباط و نزدیکی
به زوج این امکان را میدهد که با
وجود فاصله احساســی ،خیالی از
Part
عشق وSkill:
خود
دوست داشتنBبرای
داشته باشند.
همانطور که زنی که پس از شش

هايدرمانبخش
ش
14

5138
در يزد
خدا
ماه
مانان
4
9

شــوهرم از نظر فیزیکی آنجا بود ،حسهای واقعی را به هم از دست
پس الزم نبود کــه از تنها ماندن میدهند ،به جای اینکه با این روند
بترســم و من هم طــوری رفتار مخرب مبارزه کننــد ،یا رابطه را
میکــردم کــه او را در فاصله ای دور می اندازند یا عمیقتر در خیال
از من نگه میداشــت کــه از نظر ترس از دست دادن همدیگر و تنها
احساسی برایم قابل تحمل باشد ".ماندن فرو میروند .خوشبختانه این
نزدیکی جسمی و فاصله احساسی احساسات و هیجانات قابل برگشت
از مشخصه های پیوند خیالی است .هستند.
این پیوند زمانی شکل میگیرد که پیوندهــای خیالی به صورت دائم
24. Sep
2013و جدی
حس واقعی
عشق ،احترام وجود دارند .بعضی زوجها در این
و جاذبه با خیاالت امنیت ،ارتباط و خیاالت عمیقتر میشوند .بیشتر
بااینکه
جایگزین
شرح افراد بین لحظاتی که واقعاً صمیمی
میشود.دو
جدول با
محافظتیک

جزئی از خودمان میبینیم و در آن
چارچوب ،شــعله آن عشق که ما
را به سمت هم کشیده بود ،کمتر
میشود .وقتی به طرفمان بعنوان
فردی مستقل با شخصیتی جذاب
نگاه کنیم ،هیجان همیشــه در
رابطه مان خواهد ماند.
•

تلفیق هویت ها

13

5138

است .فرد ممكن است براي نفع مادي ،كسب قدرت ،از ميدان به در
كردن رقيب ،براي محق نشان دادن خويش ،يا براي فرار از مجازات
به ديگري تهمت بزند.
افترا موجب خس��ارت مادي و معنوي به ديگري ميشود ،ممكن
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دوستيها را بهم بزند و اعتماد را
اس��ت خانوادهاي را از هم بپاش��د،
در جامعه متزلزل كند.
فردي ك��ه به ديگري تهم��ت ميزند عموماً از نظر ش��خصيتي
شاخصترين
مجرمان
دچار مش��كل اس��ت .افراد ضداجتماعي،
همدیگر
مرزهای
كهروی
همسرتان پا
و نزدیک هســتند و لحظاتی که
نمونههاي آنان هس��تند به س��ادگي و بيآنكه احس��اس شرم كنند
دهید؟
تشخیص
را
میگذارید
واقعی
عشــق
جایگزین
خیال را
دهند ،مسئوليت اعمال خود را نميپذيرند
فريب مي
گويند،
دروغ مي
بسياريیا
بگویید« ،او»
اگرچهاینکه
كنند.جای
آیــا به
تشخیص
نوسانند .با
میکنند ،در
نادرس��تي
متهم مي
امور خالف
ديگران را به
و
«ما»؟
میگویید
خودتان در
کــردن
مادي و معنوي
هاي
«من»،اما هزينه
آشكار ميشود
سرانجام
درگیرافتراها
میزان از اين
جبرانپذير
پیوند آنها
نيست:عادات حفظ اســتقالل شخصیتهایمان
میتوانیــد با
خیالی
بازآيد
جوي
به
رفته
آب
كه
گيرم
و رفتارهــای منفی مبارزه کرده و در رابطــه ،بهترین راه برای حفظ
ماهي مرده را چه سود كند
این
مراحلی جدیــد و هیجان انگیز از جذابیت طرف مقابلمان است،
ك��ودكان از آنجا كه ذهنيات خوي��ش را با واقعيات درميآميزند
دهند.هم نه تنها
شخصیتها از
جدا کردن
تجربه کنید.
رابطه تان را
ديگري نسبت
ناخودآگاه دروغي را به
ممكن است
بلکه
نکرده،
شــما را از
اصلی به
در زیر به چند
دارد به
دورترامكان
بهنجارهماس��ت
شــمابهطور كلي
فردي كه
راهاوقات
گاه��ي
انتقامجويي ديگري
باعث خش��م
میکندبراي ابراز
عاطفي و
هيجاني و
معرفیدالي��ل
جذابیت
میشودوهمسرتان
کمکتان
میکنیم که
باشد.نژند با
روان –
فرد
كه
ش��ود
مي
ديده
روانپزش��كي
در
كند.
متهم
بفهمیدرا تا چه اندازه درگیر پیوند بیشتری برایتانداشته
س��از و كار دفاعي فرافكني ،بهطور ناخودآگاه بديهاي خويش را به
خیالی شــده اید و چطــور با آن موقعیتی که برای بار اول عاشــق
ديگري نسبت ميدهد.
براساس
كسب در
میشوید را
مبارزه کنید.
بگیرید .است كه
نظر شايسته
تربيت
آنچه ميتواند مانع از افترا ش��ود،
ویژگیهای
و
خصوصیــات
همان
• در آن راستگويي و صداقت از طريق تكرار ،تقليد ،تمرين ،تشويق و
جاذبه
از دستدردادن
شود.به فرد اســت که
منحصر
خاص و
آموخته
جنسی بجا به كودك
لزوم تنبيه
صورت
س��يره
راس��تي و نيز
درس��تي
ب��زرگان
باشــیم،
نماي��شخیالی
وقتــی در پیوند
میشوید.
طرفومقابلتان
متعه��د بهجذب
نوجوان
و
كودك
اختيار
در
عملي
هاي
نمونه
تواند
مي
معصومين(ع)
به مــرور زمان مقــداری جاذبه استقالل شخصیت اوست که عالقه
بگذارد.
شما
جنسیمان به او را ازدست میدهیم .و احترام در شما ایجاد کرده و
اش��عار زيباي پارس��ي و نمونهه��اي ارزنده ادبي اي��ران و جهان
اینکه از
کسی برای
کردنبر به
سمت او
پرهيز رااز به
میکشاند.مس��تقيم و
افترا بهطور
تهمت و
راس��تي و
ضرورت
تکیه كه
مراقبتراه •
غيرمس��تقيمما از او
ما مراقبت کند یا
هاي پرورش شايس��تهتر نسل بعدي
پرداختهاند از
فشــار ســنگینی بر رابطه فراموش کردن خود
کنیم ،است.
و رسیدگی کمتر به خودتان
مان وارد میکند .کمکم آن فرد را

آیا وقتی به رابطه تان نگاه میکنید،
میتوانیــد راههایــی که شــما و

وقتــی به درجه ای از آســایش و
راحتی در رابطه میرسیم ،کمتر به
ظاهر خودمان توجه میکنیم.دیگر
بدون توجه و مالحظه رفتار کرده
و خیلی اوقات ممکن است موجب
آزرده خاطر شــدن همســرمان
شویم .ممکن اســت وزنمان باال
رود ،عادتهایی ناسالم پیدا کینم،
کمتــر ورزش کنیــم و بیشــتر
{>> ادامه در صفحه}28 :

ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
دارای دو
روزنامه وايران
عادی وشرح
«شرح جواب
پاک کردن
سپس با
جدولحل کرده
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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افقي:
ناراضي
و
ناراحت
س��خت
 -1اثرپا-
1
بودن
 -2دس��تبند زنانه -از آث��ار مولير 2
فرانسوي -سرشت
3
بهرام-
س��ياره
نم��ره-
 -3ع��دد و
4
بهشت شداد
 -4قدم -حرف ندا -كبوتر دشتي5 -
مجازات ،جريمه
6
 -5تيم��ي از باش��گاههاي فوتب��ال
7
فرانسه -همانند -جمع كاسب
 -6موضوع مورد بحث يا بررس��ي8 -
خنجر -مظهر سبكي
9
 -7غمباد -مركز آلمان -خانه
10
 -8خوار ،حقير -صفار -نسبت زن
11
و شوهر به هم
 -9نخست -اجير -نام دخترانه
12
 -10س��طح -مش��هور -شهري در
بيماران مي13داد.
ه است .استان همدان
پيراهن14مراد
ر
 -11بال��ش -خجس��تگي -بزرگ
چند روز مانده به شب  27رمضان زناني كه يك
هفتم ماه رمضان،
و
بيست
شب
تا
م
ناخراشيده
15
وضو-در خانه دارند و يا بچهدار نميشوند به فكر
مخصوصب��دلمريض
 -12اين
انده ميش��ود.
روضهصن��ف-
گون��ه،
يقه برآورده دوخت��ن پيراهن مراد ميافتن��د .براي تهيه پارچه
نوعيجهت
جهت-دارد
فردي كه نذري
خانهبهرو به
ش��وقهفت
اميد ودارد به
زن��ي كه نذر
روز ،اين
-13چن��د
ت خود در اين
آن ،كار
روضهميس��ر-
ممكن و
حلقوم-
قبلهكاركهيا
آينده،
نسبت
رفته و طلب كمك
س��اداتگاوبوده
سلماني ش��ركتكنندگان صاحبخانه آن از
رپا ميكند .تمام
تبتي
رويدادي-
ريخته -كار
دهنده
طعم
طبي -فلج-
كن��د-10 ،
مقداري
گش��اده،
گياهيبا روي
صاحبخانه هم
س��قفبه مي
فرزن��دان -را نيز
-14هاي كوچك
تي پس��ربچه
غذادر جهت برآورده ش��دن حاجتش
نسنجيده روضهخوانان در پول به او داده و
يدهند .چند تن از
ش��رحزيباي
عبادت��گاه
و به مرثيه-15
كهكند -11 .دختر -دندانساز -خباز
يزدمي
مصيبتش��هردعا
خواني و
س��ده
بازمان��ده
هج��ري
9
و
8
هاي
هفتميميوه خوب -علم نجوم-
 -12ول��ي-
نان بيست و
خواندن اشعاري درخصوص ضربت
شيميايي
عنصر
است-
مجلس
ن��ان باالي
مي��ان مردم ي��زد معروف
مخصوصي در
مينشينند.
سوگ
ت علي (ع) به
عمودي:
حيوان
ورزشي-
هاي
رش��ته
از
-13
حياء
اس��ت به نام «نان بيس��ت و هفتم��ي» كه در ماه
ك��ردن -مادر
وس��اطت
شب از
-1كنايه
شيمي كربني
ساعت
هاي قدر،
قيده دارند در
ك��ودكان براي گرفتن آن
بدبو-كنند.
رمض��ان پخت مي
عرب
عزيز
سؤال-
ر نوزاد و از دنيا
جمعي
خودرو-دس��ته
بازدارنده صورت
 -14نان ،به
 -2قس��مت پائين جامه -ماركي بر و ارجمند
ص از طرف ملك
به در منازل رفته و اش��عاري
خودروهاي سنگين -الهه زيبايي
 -15مقاب��ل آري -از مت��ون مه��م
طل��ب
را
ن��ان
و
خوان��ده
را
معين مي-3
شود.اهل��ي -خواس��تار ،عالقهمن��د -عرفاني قرن ششم ق به زبان فارسي
ها
ش��ب
كنند.
مي
يك
كه
زناني
در اين درمانكننده
تأليف محمدبنمنور
عيد فطر
كش��تن-
جاي
ب طول -4
عمر وعص��ر -مريضدرخانهدارند
شماره
 5137مردم
عي��د فط��ر،
عادیروز
حل جدول در
يكنند .يادداشت -خاطر
نمونهنميشوند
بچهدار
بع��د از خوان��دن نم��از صبح
دوستپرداختوباياقلم-
ست-5 ،
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن ازك
ه
ل
مس��اجد ا
خ
ب��ه ت
ب ك د س
ا
 1چ
ماه
رفت��ه و زبعد
جامد
پيراهن
فكردوختن
ست و هفتمساختمان -به
2
ي ش
ا
م
ه
ر
ه
ا
م
ر ن ب
ا
ي
فط��ر
عي��د
نم��از
پذيراي��ي،
پس��ربچه ،باواژه ترس��اندن -م��وي
-6
3
ر ي
ي و
ا
د
ي ل
ه
ر س ي د
براي
افتند.
مي
مراد
را
اشعاري
نازل،
نيز
هايي
صندوق
خوانن��د.
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تمري��ن
اس��ب-
گ��ردن
ي و ش
ل س ت
ا
س ه
ن
ا
 4ل
5
تحوي��ل ك ن
ا
جهت ك
ب
ا
ت
ا
ل
ز
حضرت علي(ع)
گرفتن هفطريه
زني
آن،
نظامي تهيهپارچه
ا
خ
و
خ س ر
و ي ر گ
م
 6ب
شفاي
ش��يوه-
قاعده،
صاحب خانه-7نيز
از
پس
دارد.
وج��ود
محل
در
كه نذر دارد به 7
س ا س
ي ي
ا
پ و ي
ا
س ر
ا
هفت
بيمار -هميشه
نمازگزارانف
ل
ا
ب��ه خ
م
ا
ن
ر س
ز
ا
 8ب
يني و آجيل به
خوان��دن مدعا
س ك و ن
ر
و
پ ر ي م
ه
كه خ
قبله 9ي
-8ايمؤسسه خانهرو
نيكوكاري-بهنام
هر پس��ربچه
داده ميش��ود و در
صبحان��ه
ا
ه ي ن
ش ا
ا
ن ي م
 10ج ت
كليدي
مداف��ع
فردينان��د
آنها
يگرف��ت،
از
بعد
م��ردم
يزد
نقاط
اكث��ر
از
آن
صاحبخانه
11
د ج
ا س
ر ي و
د ي
س ر
منچستر يونايتد -استقرار
قبرس��تانب
ك و
ي
ه
ل
ا
ه
م
 12ش ا
يك��رد و ب��ه
نماز ،كبه
خوان��دن
سادات
ا
ي ه
ب و
ا
ر
م
ا
رفته وخ
بوده  13ر
نظام��ي
هرگون��ه پاي��گاه
برك��ت با آنچه
عي��د را ودر دآن
نم��از
رفت��ه و
م ب ل غ
ب ر ي ل
ا ك
 14ن م ن
است
كشور...
خارجي در طلبكمكميكند
ن��د ،مخل��وط
محل
ي ي
كنند .ا
مي ش ت
برگزار ا
ن
د
ر ش ا
ه
 15گ و
 -9نيك��وروي -عالق��ه،
* مدير كل ميراث فرهنگي استان يزد
جهت ش��فا به
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فعلي9-
6
210 9
تأمينات
 -1اثرپا -س��خت ناراحت و ناراضي

7

گيج در لفظ عاميانه
1
بودن
 2-8از برنامههاي مايكروس��افت براي
 -2دس��تبند زنانه -از آث��ار مولير ويندوز -كارآموز -كتاب اميل زوال
فرانسوي -سرشت
 3-9ش��كاف دل ك��وه -همخان��ه-
بهرام-
س��ياره
نم��ره-
 -3ع��دد و
پيشخدمت رستوران
4
شداد
بهشت
 -10نوعي ساز -ش��اعر و درامنويس
 -4قدم -حرف ندا -كبوتر دشتي5 -
فرانسوي -شايسته
مجازات ،جريمه
6
 -11قاب��ل ديدن -خانه كوچك -بلي
فوتب��ال
هاي
باش��گاه
 -5تيم��ي از
در7مكالمه
كاسب
جمع
همانند-
فرانسه-
 -12كش��ور آفريقاي��ي -بخش��نده-
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ويندوز -كارآموز -كتاب اميل زوال
 -9ش��كاف دل ك��وه -همخان��ه-
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فرانسوي -شايسته
 -11قاب��ل ديدن -خانه كوچك -بلي
در مكالمه
 -12كش��ور آفريقاي��ي -بخش��نده-
مجازات ش��رعي -ضمير دومشخص
جمع
 -13آش��يانه مرغ -آبگوش��ت ساده-
تكتك
 -14قلن��در -گلدن��دان -از نامهاي
دختران
 -15هافبك تيم ملي برزيل -پسوند
دال بر زمان
عمودي:
 -1فيلمي به كارگرداني علي قويتن
با هنرنمايي بيتا سحرخيز -قلعه
 -2نوع��ي ماهي كوچك -پوش��ش-
افقي:
نوعي زردآلو
 -1منقار كوتاه -نام يك تفريح و ورزش  -3مخفف نيكو -زيارتكننده -خوراك
رقابتي هوايي
 -4مساوي شطرنج -باني -آواز گروهي-
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ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

مسیررسیدنبهخوشبختی:

 -1قلب تان را از کینه خالی نگه دارید.
 -2ذهن تان را از نگرانی خالی نگه دارید.
 -3ساده زندگی کنید.
 -4کم توقع باشید.
 -5زیاد به دیگران ببخشید.

•

خوشــبختی یعنی بدست آوردن
یک زندگی و تقسیم آن با دیگران!

•

برای زندگی کــردن دو راه وجود
دارد .یکی اینکه گویی هیچ معجزه
ای وجود نــدارد و دیگری اینکه
گویی همه چیز یک معجزه است.

•

هرگــز برای کســی که شــما را
می آزارد گریــه نکنید ...در عوض
لبخند بزنید و به او بگویید ،ممنون
بخاطر اینکه به من فرصتیدادی تا
کسی بهتر از تو را پیدا کنم!
•

است و لذت بخش ترین
محبتها آنهایی هستند
کــه در عیــن کوچک
بودن با خلوص نیت و با بی آالیشی
همراه است.

•

فرار کردن از مشکالت فقط فاصله
رسیدن به راه حل را افزایش می
دهد .آسانترین راه برای گریختن
از مشکالت حل کردن آنها است.

همدردی
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رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوست دیرین و گرامی،
جناب آقای مسعود علیزاده،
خانواده های محترم سوگوار
باشنیدنخبر غمانگیزدرگذشتپدردلبندو ارجمندتان؛

شادروان جناب آقای حاج محمد علیزاده
در ایران ،عمیقا متاثر و اندوهگین شدیم.
برای شما و فرد فرد بازماندگان آن عزیز،
آرزوی آرامش ،تندرستی و بهروزی داریم.

منوچهر بهامین ،کاظم اسدی ،تقی حجازی،
سیاوش افشاری ،علی کرهانی ،مجید چرمچی،
جواد مستقیمی ،حسین صمیمی

همیشه دنبال افرادی که کمترین
(اینشتین)
اهمیــت را در زندگــی به ما می
•
دهند می دویم .چــرا به این کار
اگر می دانستید که افکارتان چقدر پایان ندهیــم و اطرافمان را نگاه
قدرتمند است ،هیچگاه حتی برای نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال
•
یک بار دیگر هم منفی فکر نمی ما می دوند؟
یک فرد موفق کســی اســت که
•
کردید!
•
همه افراد به عنوان یک انسان قابل بتوانــد از آجرهایی که دیگران به
در یــک رابطه بــودن به معنای احترامند اما از هیچکس نباید بت طرفش پرتاب کرده اند ،ساختمانی
بوســیدن ،قرار گذاشــتن یا در ساخته شود.
محکم بنا کند.
•
دسترس بودن نیست؛ به معنای •
جناب آقای مسعود علیزاده ،عزیزان سوگوار
بودن با کســی است که شما را به اگر کسی را ترک می کنید الاقل وقتی کسی را می بخشید ،شخصی
گونه ای خوشــحال کند که هیچ به وی علتــش را توضیح دهید؛ که بیشــترین منفعت را می برد،
درگذشت پدر ارجمندتان،
چون اینکه ببیند الیق یک توضیح خود شما هستید.
کسدیگری نتواند!
مرحوم آقای حاج محمد علیزاده
ساده هم نبوده ،دردناک تر از خود •
•
سخن گفتن با خدا مانند صحبت
• فقط کسانی را در زندگیتان نیاز ترک شدن است.
را به حضور شما و کلیه بازماندگان تسلیت گفته،
دارید که در زندگیشــان نیازمند •
کردن با یک دوســت پشت تلفن
برای شما عزیزان شکیبایی ،تندرستی آرزو داریم.
کســانی که زندگی خود را وقف است ...ممکن است او را در طرف
شما باشند.
هدایت و محمد هاشمی ،پرویز چنگیزی،
•
بدست آورن منافع مادی و ثروت دیگر نبینیم ،اما می دانیم که دارد
یک پســر میداند چیــزی را که کرده اند به شما خواهند گفت که گوش می دهد!
رضا امیری ،نادرباجگیران
میخواهد چگونه بدست آورد .یک احساس خوشــبختی را در اموال •
مرد میداند چیزی را که بدســت خود نمی یابند .خوشبختی هرگز کلمات بیش از آنچه که شما تصور
انعکاس ثروتهای مادی یک شخص می کنید تاثیر گذارند .همیشــه
آورده چگونه نگه دارد.
•
نیســت ،بلکه انعــکاس ثروتهای پیش از صحبت کردن فکر کنید .زندگیتان را پایینتر بیاورید و برای میگوید ،حالت دفاعی به خودمان کاری کنــد که دوســت نداریم،
•
ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم معنوی و احساسی او است.
حرفزدن و ارتباط برقرار کردن با هم نگیریم .همه این تالشها ،عشق را دوباره حالت انتقــادی میگیریم.
اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد •
گفتن خداحافظ به کسی که نمی وقتبگذارید تابتوانیدصمیمیتتان در رابطه مان تقویت کرده و جاذبه وقتی بتوانیم آزادانه چیزهایی که
ً
موفق:
رابطه
یک
کلید
6
ماند!
خواهید بگذارید برود واقعا دردناک را حفظ کنید .انجام کارهایی که میانمان را باال میبرد.
اذیتمان میکند را به همســرمان
دوستی ،آزادی ،صداقت ،اعتماد ،اســت ،اما حتی دردنــاک تر این به همسرتان نشان دهد دوستش •
•
بگوییم ،خیلی راحت تر میتوانیم
خشم
خوردن
فــرو
هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را درک و گفتگو.
است که از کسی که هیچگاه قصد دارید ،به روشن نگه داشتن شعله
آن مســائل را فراموش کرده و از
دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم •
ماندن نداشته ،بخواهید بماند.
عشقتان کمک میکند.
وقتــی بــرای مدتــی طوالنی با دلمان بیرون بریزیم .هرچه توانایی
•
دیگر آن یک اشــتباه نیست بلکه کلمات ،قــدرت آزار دادن شــما •
کسی باشــیم ،خصوصیات منفی خودمان برای چنیــن رفتاری را
را ندارند ،مگــر اینکه گوینده آن وقتی به کسی بطور کامل و بدون ارتباط شخصــی کمتر
یک "انتخاب" است.
آنها را لیســت کرده و طوری ضد تقویت کنیم ،احســاس نزدیکی
•
برایتان بسیار عزیز باشد.
هیچ شــک و تردیدی اعتماد می وقتی برای حرف زدن با همسرتان او میشــویم که ما را نسبت به او احساسی بیشتری به همسرمان
به خودتان اجازه ندهید توســط •
کنید ،در نهایــت دو نتیجه کلی وقــت میگذاریــد ،آیــا درمورد بدگمان میکند .اگر کینه یا خشمی خواهیم کرد .مزیت انعکاس دادن
چیزهایی معنادار حرف میزنید؟
این سه چیز تحت کنترل درآیید :هرگاه آماده بودید ،عاشق شوید؛ نه خواهیدداشت:
را در خودتان احســاس میکنید ،افکار و احساساتمان این است که
هرگاه که تنها بودید!
گذشته تان ،مردم و پول.
شخصی برای زندگی یا
آیــا گفتگوهایتان بیشــتر حالت سعی کنید بفهمید.
دیگر به بدگمانی به همسرمان نگاه
•
•
درسی برای زندگی
عملــی و کاری گرفتــه و رنــگ آیا به طریقــی مالیم آن را بیرون نمی کنیم.
ذهــن فراموش می کنــد اما دل دردناک ترین محبتها آنهایی است
• دوستی ندارد؟
می ریزید؟ کنار آمدن با مشکالت وقتی نتوانیم ایــن کار را بکنیم،
که با ریــا ،تزویر و تظاهر آمیخته
همیشه بخاطرش می ماند.
خیلی مهم است که زندگیهایمان از جایگاهی عاقالنه باعث میشود ارتباط احساسی ما با او کمکم از
را با کســانی که دوســت داریم حس محبت و دوست داشتنتان بین رفته و تنها چیزی که برایمان
تقســیم کنیم .بااینکار میتوانیم را از بیــن نبرید .شــاید ارتباط و باقی میمانــد همان پیوند خیالی
خیلی بیشــتر آنها را بشناسیم .با گفتگوی صادقانه سخت باشد اما است .برای برگرداندن شور و عشق
ازدواج و شعله عشق  >> ...ادامه از صفحه27 :
این روش آنها را به صورت افرادی کمکتان میکند همسرتان را بهتر بــه رابطه مان فقط کافی اســت
تنقالت بخوریم .این عادتها فقط نداشنت فعالیت های اشتراکی
تمایــل کمتــری بــرای انجام مستقل از خودمان میبینیم .این بشناسید تااینکه بخواهید با عینک کارهای کوچکی انجام دهیم که به
از روی راحتی و آســایش نیست .معموالً در ابتــدای رابطه همه ما فعالیتهای مشترک با همسرمان کمکمان میکند آنها را نه به اجبار بدبینی به او نگاه کنید .وقتی عادت همسرمان نشان دهیم برای کسی
اینها روشــهایی برای محافظت از هیجان داریم که چیزهای جدید نشان میدهیم .خیلی مهم است بلکه به اندازهای واقعی دوســت کنیم احساساتمان را در خودمان که هست دوستش داریم .اگر هر
خودمان از نزدیکی مداوم است.
را با هم امتحان کنیم و ماجراهای که عالیق همســرتان را در نظر داشته باشیم .کمک میکنددوستی بریزیــم و به جــای مطرح کردن روز برای مقابلــه با این رفتارهای
این عادتها معموالً اعتمادبه نفس جدید را تجربه کنیم .وقتی رابطه داشته و فعالیتهایی که هر دو از آن بین خودمان ایجاد کنیم که وقتی آنها با همسرمان ،بر علیه او جبهه عادتی قــدم برداریم ،به ســمت
مــا را از بین برده طرفمان را از ما به شکل عادت درمی آید ،درمقابل لذت میبرید را در کنار هم انجام میخواهیم حرفی به همســرمان بگیریم ،روی یخ اسکیت کرده ایم .ارتباطی رضایت بخش تر و توام با
تجربیات جدید مقاومت میکنیم.
دور میکند.
دهید .عشــق در خالء نمیتواند بزنیم ،کمتر انتقادی رفتار کرده و حتی وقتی کمکم احساس نزدیکی دوست داشتن خواهیم رفت.
•
•
بدگمان تر و انتقادی تر میشویم و وجود داشــته باشد .کمی سرعت وقتی طرفمان نظر خودش را به ما کنیم ،به محض اینکه همسرمان
•

انســان نمی تواند اقیانوس های
جدید را کشــف کند مگر اینکه
شجاعت از دست دادن دید ساحل
را داشته باشد.

هـم
دردی
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سـپ
اس

کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران

از تمامی دوستان ،عزیزان و بستگانی
که در دوران سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و همسر دلبندمان

لح
زندهیاد میناـصا ی

در مونتریال ،با شرکت پرشور و مهر در مراسم یادبود و
خاکسپاری؛ و نیز با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
و با درج پیام های همدردی در نشریات،
ما را همراهی نمودند،
عمیقـا تشکر و سپاسگزاری نموده،
برای شما عزیزان تندرستی و طول عمر آرزومندیم.
اگر فرصت تشکر حضوری
از شما عزیزان دست نداد ،ما را ببخشید.

آنا ،میترا و
محمدقزوینی

		
یاران موافق همه از دست شدند
م
خوردیم ز یک شراب رد جلس عمر

ج
رد پای ا ل ی کان ی کان پست شدند
پیش
د وری دو هس تر ز ما مست شدند

دل
ئ
آـسا ی

دوست و یار دیرین گرام آقای بهمن ناصری،
سرکارخامن هما عرب زاده (ناصری)
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت مادر دلبند و عزیز همسر گرامی تان
بانوی بهشتی روان

خامن منیر السادات ساجدی (عرب زاده)
را در مونتریال  ،به حضور شما ،همسرتان
و سایر بازماندگان دل آسایی گفته،
برایتان شکیبایی،تندرستی و بهروزی آرزو داریم.
روح و روان آن عزیز سفر کرده،
در شادی و آرامش ابدی باد.

مهدیامینصاحلی،یوسفتیزهوش،عبدالهخیامی،
حمید چوپانی ،فریدون مودت ،طهمورث طوسی ،مجید
کفائی،دکترجوادمعیندرباری،مسعودعلیزاده،دکترمعین
علیزاده ،محمد شکیب نیا ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی ،دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی،
علیچنگیزی،حسینصمیمی،دکترمنوچهربهامین،
دکترجاویدموسوی،پرویزعلوی،علیمهبد،محمدتقی
حجازی ،رضا نژاد ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان و
دیگر دوستان شما

همــدردی

دوست ارجمند ،جناب آقای بهمن ناصری
سرکارخامن هما عرب زاده (ناصری)
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن مادر و مادر همسر
دلبندتان،بانوینازنین

خامن منیر السادات ساجدی (عرب زاده)

خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز فقید ،آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

کاظم ،محمود ،نسیم ،پرهام ،شادی اسدی
مینا برزگر ،و ملیحه و پژمان نکووقت

هـم
دردی

دوست و یار دیرین
جناب آقای مسعود علیزاده،
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت پدر ارجمند و عزیزتان،

شادروان جناب آقای حاج محمد علیزاده

بزرگ خاندان علیزاده را در ایران،
به حضور شما و یکایک بازماندگان دل آسایی گفته،
از درگاه ایزد یکتا شادی وآرامش ابدی برای روح آن مرحوم و
شکیبایی ،تندرستی و بهروزی برای بازماندگان آرزو داریم.

ابراهیم ،کاظم ،محمود ،نسیم ،پرهام ،شادی اسدی
مینا برزگر ،و ملیحه و پژمان نکووقت

شد ز غمت خاهن ی سودا دلم

هـم

رد طلبت رفت هب ره جا دلم

دردی

دوست و یار دیرین
جناب آقای مسعود علیزاده،
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت پدر ارجمند و عزیزتان،

شادروان جناب آقای حاج محمد علیزاده

بزرگ خاندان علیزاده را در ایران،
به حضور شما و یکایک بازماندگان دل آسایی گفته،
از درگاه ایزد یکتا شادی وآرامش ابدی برای روح آن مرحوم و
شکیبایی ،تندرستی و بهروزی برای بازماندگان آرزو داریم.

مهدیامینصاحلی،یوسفتیزهوش،عبدالهخیامی،
حمید چوپانی ،فریدون مودت ،طهمورث طوسی،
مجیدکفائی،دکترجوادمعیندرباری،محمدشکیب
نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی ،دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی،
علیچنگیزی،حسینصمیمی،دکترمنوچهربهامین،
دکترجاویدموسوی،پرویزعلوی،علیمهبد،محمدتقی
حجازی ،رضا نژاد ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان و
دیگر دوستان شما
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بامن

ک
بدون ُید!

نطنـز...

 )10رقصیدن در جشــن عروسی سایت  BBCجرم است.
 )6ازدواج با دختر زیر  18ســال و
 TOP-10ایرانی!! خواهر یا برادر
 10چیزی که در ایران جرم است

حتی زیر  15سال جرم نیست.
و در جاهای دیگر دنیا جرم نیست
 10چیزی که در همه جای دنیا
 )7فــروش داروی خــواب آور در

نیست
جرم
ایران
در
و
است
جرم
ایران جرم نیست
ریاست
انتخابات
در
شــرکت
)1
 )1کتاب کسی را به اسم خودت  )8زدن اتهــام دزدی ،خیانــت،
جمهــوری و رای دادن بــه نامزد چاپ کنی ،یا مقاله کسی را به اسم مزدوری ،جاسوسی جرم نیست.
رسمیانتخابات
خودت منتشر کنی جرم نیست.
 )9وارد شــدن به خانه شخصی
 )2انتخاب لباس برای مهمانی
 )2رانندگی در مســتی در ایران مــردم و کتــک زدن زن جلوی
 )3روزنامه نگاری
جرم نیست ،چون مست بودن در شــوهرش نه تنها جرم نیست که
 )4دفاع کردن از دولت
هر حال جرم است
واجب است.
 )5آواز خواندن
 )3حرکت در جاده با سرعت باالتر  )10اختــاس و دزدی توســط
 )6بچه دار نشدن
از  200کیلومترجرم نیست.
مسئول رســمی کشور اصال جرم
اساسی
 )7دفاع از قانون
 )4مالیات ندادن کال جرم نیست .نیست.
 )8پوشیدن شلوار پاره
 )5استفاده از پورنوگرافی کودکان
ابراهیم نبوی
 )9خوردن آبجو
جرم نیســت ،در عوض رفتن به
ﺁﻟﻮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ.

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺩﺳﺘﻢ
ﺩﺧﺘﺮ ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻐﻞ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﺑﺪﻩ،
ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻮﻥ
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﺁﻟﻮﭼﻪ ﮐﺮﺩ .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
115ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ
؟
ﺁﻟﻮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ
ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩ.
ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ!
ﺗﻮ
ﺳﺮﺵ
ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﭼﻮﻥ
ﺍﻻﻥ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻩ
ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎﻥ

«ﻋﻤﻪﯼ ﻋﻄﺎﺭ»!

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟! «ﻋﻤﻪ
ﯼ ﻋﻄﺎﺭ» ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮﺭﻩ ﺁﺧﻪ؟!
ﻣﺪﯾﺮﻣﺪﺭﺳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺻﻼ «ﻋﻤﻪ ﯼ
ﻋﻄﺎﺭ» ﻧﺒﻮﺩﻩ« ،ﺍﺋﻤﻪ ﯼ ﺍﻃﻬﺎﺭ»
ﺑﻮﺩﻩ!
منH
زن داییم f
مدیر مدرسهX
عمه عطارp
خود عطار{

بـره را شیخ بزرگی
شنیدم ّ

سعدی و هادی
نقل از کتاب زیرچاپ «شادنامه»
(برگزیده های خرسندی)
سعدیفرماید:
شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی
شبانگه کارد بر حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی
چو دیدم ،عاقبت گرگم تو بودی ....
بره
(و حاال ):شیخ و ّ
شنیدم ّبره را شیخ بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی
شبانگه پیش بر پشت اش بمالید
روان ّبره هک از وی بنالید
که آن گرگی که قصد کشتنم داشت
اق َ
ال مثل تو « .....ام» نمی ذاشت!
________________________
other intelligence service in
Europe are all watching my
house 24x7x365.
My children are followed
to school every day and my
wife when she goes shopping. I’m followed to and
from work every day. So
no one bothers me at all.
I’ve never felt safer.
!All Thanks to Allah

ورز
د ش یعن
ی
ر
و
ر بدن سالم ح سالم
و
نیروی ارا تقویت
ده...

ورزشی...

 مدل مو

ِ
ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ  ،ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﺵ ﭘﺮ
ﻋﮑﺲ ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﮑﻬﺎﻡ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻭ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺗﻮﺭس و ...است .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ
 ،موهامو مدل احمدی نژادی ﻣﻴﺰﻧﻪ!!
 هدف از خلقت

امروز داشتم با خودم فكر مى كردم
نه ﺍﻫـﻞ ﺩﻭﺩﻡ  ...ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ  ...ﻧﻪ
ﻭﻟﮕﺮﺩﻡ  ...ﻧﻪ ﺍﻫـــﻞ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿﻢ  ...ﻧﻪ
ﺍﻫـﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯﯾﻢ ....ﺧﺪﺍﯾﺎﺍﺍﺍﺍ ﻫـﺪﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ
ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﺎ؟!!
ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒرى برســم یه وقت دیر
نشه
 اعترافات یک خسیس باوجدان!

خســیس :حاج آقا من زمان جنگ به
یک عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم.
بنظرتون گناه کردم؟
روحانی :نه خیلی هم کار خوبی کردی.
ثواب هم داشته
خسیس :آخــه روزی هزار تومنم ازش
گرفتم
روحانی :اشکال نداره .خدا ارحم الراحمینه
خسیس :بنظرتون بهش بگم جنگ تموم
شده؟!

ـــــــــ

Good news
& bad newsha!ve good news and

: "I
The lawyer says
"u today.
yo
bad news for
awful day,
s: "I’ve had an
ie
pl
re
O
E
C
he
T
"od news first.
let's hear the go
vested
: "Your wife in
ys
sa
r
ye
w
la
he
T
ey are worth
pictures and th
e
fiv
in
0
00
0,
$2
"$2 million.
a minimum of
thusiastically:
CEO replies en
The
at is very good
"Well done, th
You've made
!news indeed
hat is the
my day; now w
"?bad news
ers: "They
The lawyer answ
you in bed with
are pictures of
"
!your secretary

tore out my alarm system
& de-registered from our
local Neighborhood Watch.
I’ve planted a Pakistani flag
in each corner of my front
garden and a large Black
Flag of ISIL in its center.
Now, the Yorkshire police,
the National Security Bureau, Scotland Yard, MI-5,
MI-6, the CIA and every
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!FLag of ISiL

E-Mail Note from a man
in Sheffield to his friend in
Birmingham:
I was fed up with being
burgled every other day
in my neighborhood. So, I

فوتبالآمریکائی1967بوجود
آمد.
تا به حال  49بار مسابقات آن
اجراء شده .بازیکنان فوتبال
دارای بدنــی بســیار قوی،
بازوهای عضله دار ،شانه های پهن،
پاهای قوی برای دویدن با سرعت.
هرکــدام از آنها با داشــتن کاله
حفاظتی همین طور شانه بندهای
مخصوص.
سن متوســط آنها  26سال می
باشد.
موقعی که بازیکن توپ را در دست
دارد قبــل از اینکــه مورد حمله
بازیکنان تیم مقابــل قرار بگیرد
میبایستی توپ را به مدت  8ثانیه
به جلو ببرد.
 6امتیاز چنانچه فرصت داشــت
توپ را به طرف دروازه شوت می
کند.
برای ایــن عمل  3امتیــاز دیگر
بدست می آورد.
هر تیم  11نفر بازیکن دارد.
 7نفر داور مســابقه بین دو تیم.
ســه مرتبه  30دقیقه .دو مرتبه
 15دقیقه استراحت بطور کلی از
موقع ورود آنها به میدان تا خاتمه
مسابقه  3ساعت طول می کشد.
مردم آمریکا طرفداران و عالقمندان
این ورزش دســته جمعی دوست
داشتنی و پرهیجاندیوانه سوپربال
میباشند.
اول بهار  2014تا اول فوریه 2015
با شــرکت  32اکیپ در شهرهای
مختلف به اجراء گذاشته شد.
تیم های شــرکت کننده مربوط
به صاحبان سرمایه دار  FNLمی
باشند .هیچ بستگی به کلوپ های
ورزشی را ندارند.
صاحبان فوتبال آمریکائی در سال
 10میلیارد دالر بدست می آورند.
فینال سوپربال اول فوریه 2015
در استادیوم دانشگاه فونیکس در
ایالت آریزونا ،با حضور  63400نفر
تماشاچی انجام گرفت.
 2200تلویزیــون صفحه بزرگ
برای تماشــای مسابقه در اختیار
گذاشته بودند.
ابتدا قهرمانان تیم پاتریوت (نوول
انگلونز) و تیم سی هاوک.
قبل از شــروع مسابقه بازیکنان با
تریوت با پرچم های انگلیسی وارد
استادیوم شدند .یک دور بزرگ در
زمین فوتبال با خوشحالی و شادی
برای تماشاچیان به اجراءدرآوردند.
سپس شــو بزرگ با شرکت یک
خواننده مرد جــوان ،یک پیانوی
بزرگ وسط میدان با آوازهای گرم
خود تماشاچیان را سرگرم نمود.
بعد از آن خواننده زن جوان و بسیار
زیبا و معروف آمریکائی به نام کتی
پری با اجراء آهنگ های بسیار شاد
استادیوم را به لرزه درآورد.
در حین برنامه موزیکال  5هواپیما

یوسفتیزهوش

از قدیمیترین ایرانیان جامعه
ایرانی مونترال ،قهرمان پیشین تیم
ملی پینگپنگ 1963و 1965
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ
بازی های آسیایی  1374درتهران
مربیفدراسیونپینگپنگ

سوپربالفوتبال
آمریکائی NFL

برگزیده :فتنه چوپان عتیق مراغه

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ «ﻋﻤﻪﯼ
ﻋﻄﺎﺭ» ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﻮﯾﺲ!
ﮐﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺭﻭ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮﺩﻩ
ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ «ﻋﻤﻪ ﯼ ﻋﻄﺎﺭ»
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊﮐﻨﻦ ،ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺑﻪ
ﻫـﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ! ﺍﺻﻼ ﻫـﯿﭻ
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺪﺭﯼ
ﻋﻄﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽﺷﺪ!
ﺯﻥ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
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در آســمان اســتادیوم پروازهای
اکروباتیک اجراء کردند.
بعد از برنامه شو مسابقه بیندو تیم
آغاز شد.
تیم پاتریوت  28بر  24اکیپ سی
هاوک را مغلوب خود نمود.
مســابقه فینال دو تیم از طریق
تلویزیون ها برای  180کشــور با
ترجمه  25قهرمان مختلف پخش
شده بود.
 114میلیون نفر فینال مسابقه را
تماشا کردند.
قیمت یک بلیــت در جای خوب
 3700دالر بود.
 1و نیم میلیون آمریکائی در روز
فینال ســر کار خود نرفتند .آنها
اعالم کــرده بودند که «ناخوش»
هستند.
موقعی که مســابقه بین دو تیم
انجام گرفت ،بهای  30ثانیه آگهی
تبلیغاتی چهار میلیون و پانصد هزار
دالر بود.
آقای تام برادی بهترین بازیکن تیم
پاتریوت صدو بیست میلیون دالر
حقوق سالیانهدارد.
همســر این قهرمان یک زن زیبا
و خوش اندام ،مانکن و هنرپیشه
ســیصد میلیون دالر بدست می
آورد.
ســوپربال در کشــورهای در
کشورهای ایتالیا ،اتریش ،فرانسه،
فنالند ،استرالیا ،انگلیس ،سوئیس و
کانادا مورد توجه بسیار است.
طبــق گــزارش بخش ورزشــی
«ژورنال دو مونرال» ،شب مسابقه
فینال تماشاچیان یک میلیارد و
دویســت میلیون بال مرغ سرخ
کرده! یک میلیارد و بیست و سه
میلیون لیتر آبجو ،سیزده میلیارد
همبرگــر ،چهارمیلیــون پیتزا،
سه میلیون و شــصت هزار کیلو
 Guacamoleو یک میلیون و صد
کیلو  Pretzelمصرف کرده اند.
هر تماشاچی با خوردن آن غذاها
 2000کالری وارد بدنش شده.

 FIFAفوتبال بانوان
FIFA Women's World Cup
| Canada 2015-Ottawa

تاریــخ  2011هیئــت اجرائیــه
فدراسیون بین المللی فوتبال رای
مثبتدادند قهرمانی فوتبال بانوان
دنیــا  6ژوئن تا  5ژوئیه  2015در
شهر اتاوا با شرکت  24تیم برگذار
گردد.
مســابقات در شش شهر مهم که
دارای اســتادیوم های بزرگ می

باشند به اجراء گذاشته خواهد
شد.
کل مســابقات در  52برخورد
بین تیم ها از ماه ژوئن شــروع
خواهد شد.
 12تیــم فوتبال روزهای -20
 26-22ژوئن بازی های خود را
دراتاوا انجام خواهند داد.
آقای جیم واتسون شهردار اوتاوا،
اظهار کرد شهر اوتاوا آماده استقبال
بسیار گرم از قهرمانان می باشد.
وی در سخنرانی خود اشاره نموده
برگذاری این مسابقات در شهر ما
افتخار بزرگی است.
وی در سخنرانی خود اضافه نموده
توریســت هائی که برای تماشای
این مسابقات به شــهر اوتاوا می

آیند ،می توانند از محله های مهم
شهر مثل ساختمان تاریخی یونس
کو ،کشتی بزرگ تابستانی ،زمین
پاتیناژزمستانی،ساختمانتاریخی
مجلس شــورای ملی ،مرکز شهر
دارای مغازه های بســیار شیک،
رستوران ها و بوتیک ها مشاهده
بکنند.
برگذاری مسابقات فوتبال بانوان
موقعیت بزرگ خــوب در جهان
ورزش و برای کانادا ،جایگزین صلح
با دشمن می باشد.
گروه های رســانه ورزشی معتقد
براین هستند که تیم فوتبال بانوان
برجستگی خاصی خواهندداشت.
 FIFAدر نظر دارد برای کم کردن
مخارج برای اولین بار مســابقات
فوتبــال را روی چمن مصنوعی
برگــذار نماید .ایــن نظریه مورد
اعتراض واقع شــده .آقــای ژروم
والک ،دبیر فدراسیون بین المللی
می گوید :این مورد استثنائی برای
اینکه آب و هوای کانادا متغیر می
باشد .مجبور هستیم بازی ها روی
چمن مصنوعی به اجراء بگذاریم.
قیمت بلیت درجه یک از  80تا 90
دالر می باشد.
ورزش مــی تواند ایدئولوژی های
مختلف را برکنار کند.
صمیمیــت و دوســتی بیــن
ورزشکاران بیشتر و ناراحتی های
عقاید سیاسی و مذهبی را از بین
می برد.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
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Tel.: 514-516-3007

iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>

>> بخش 1
از  2بخش

زنانیکهتاریخایرانراتغییردادند
"خانههایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد
و تمام منفذ این خانهها منحصر به یک در است که آنهم
توسط دربان محفوظ اســت .در زیر یک زنجیر اسارت و
یک فشــار غیرقابل محکومیت[ ،زنان ایرانی] اغلب سر و
دستشکسته ،بعضی با رنگ زرد پریده ،برخی گرسنه و برهنه ،قسمی
در تمام شبانهروز ،منتظر و گریهکننده".

این تصویری است که تاج السلطنه،
دختر ناصرالدین شــاه از زندگی
زنان آن دوره ترسیم میکند .او که
فکر میکرد بهتر از پدر و برادرانش
حکومتداری میداند ،آرزو داشت
روزی از پشــت پرده حرم بیرون
آید ،وزیر و وکیل شود و در دنیای
مردانه حرفش را بزند.
بعد از یک قرن ،بسیاری از رویاهای
تاج السلطنه محقق شده است .این
آروزها ،همچنان آرزو میماند اگر
زنــان و مردان بســیاری برای به
دســت آوردنش عمر و جان فدا
نمیکردند.
ایــن مجموعه نگاهی اســت به
زندگی  ۱۰زن نامدار از میان زنان
قاجار تا انقالب که از جامعه خود
جلوتر بودند ،یا نگاه به زنان و نقش
آنان را در جامعه تغییر دادند.

قره العین

خشــم پدر و عمویش شد که از
بزرگان مکتب اصولیون بودند.
او درنهایت بر اساس روایتها به
مذهب بــاب گروید و جزو حروف
حی یعنی نخســتین  ۱۸نفری
شد که به علی محمد باب ایمان
آوردند .در راه بازگشت از عراق به
ایران در شــهرهای مختلف برای
مذهب باب ،تبلیغ میکرد.
مرداد مــاه  ۱۲۲۷شمســی در
محلی به نام بدشت واقع در چند
کیلومتری شــاهرود ،گردهمایی
چند روزه سران مذهب باب برگزار
شد .روایت شــده که آنجا طاهره
قرهالعین هنگام سخنرانی از پشت
پرده بیرون میآید و روبنده را کنار
میزند .این کار باعث غوغایی در
میان پیروان باب میشود.
بعد از واقعه بدشت بهدنبال تعقیب
مأمــوران حکومــت
ناصرالدین شاه ،مدتی
مخفیانه زندگی کرد
تا اینکــه درنهایت به
اتهامکشتنمحمدتقی
برغانی ،عموی روحانی
خود دســتگیر شــد.
حکومــت میگفــت
ســوء قصد بــه جان
محمدتقــی برغانــی
به دســتور و تحریک
طاهره صورت گرفته است.
طاهره که همســرش او را طالق
داده و از بچههایــش جــدا مانده
بود ،حدود سه سال در خانهای در
تهران زندانی ماند .تا اینکه بعد از
ســوء قصد چند پیرو باب به جان
ناصرالدین شاه ،و صدور فرمان قتل
بابیها ،طاهــره را در باغ ایلخانی
تهــران مخفیانه ،خفه یــا اعدام
کردند.
در کنار روایتهای غالب از گرایش
او به مذهب باب چند روایت دیگر
هم وجــود دارد کــه میگوید او
گرچه از پیروان شــیخیه بود ،اما
هیچگاه بابی نشد و در زمان مرگ
به مذهب شیعه درگذشت .هنگام
مرگ بین  ۳۵تا  ۳۸سال داشت.

طاهرهقرهالعین
شــاعر و عالــم
مذهبی
تولــد  ۱۱۹۳یــا
 ۱۱۹۶خورشیدی
در قزوین
اعــدام  ۱۲۳۱در
تهران
فاطمه زرینتــاج برغانی قزوینی
مشــهور به طاهــره و قرهالعین،
شاعر و عالم مذهبی ،سال ۱۲۳۱
خورشــیدی در ایران اعدام شد.
گفته میشــود او اولین زنی است
که به جرم افســاد فیاالرض در
ایران اعدام شده است.
طاهــره در یک خانواده شــیعه
در قزوین به دنیــا آمد .پدرش از
روحانیان مشهور قزوین بود .همراه
خواهــرش در کودکــی مقدمات
علوم ،فقــه ،اصول ،کالم و ادبیات
عــرب را از پدر آموخت؛ در حالی
کهدر ایران نه تنها زنان که اکثریت
جامعه مردان هم بیسواد بودند.
او با عموزاده خود ازدواج کرد که
پســر یکی از مجتهدان مشهور
مکتب اصولــی بــود .در آن ایام
که بین علمای شــیخیه و اصولی بی بی استر آبادی
اختــاف و رقابــت
معایب الرجال،
زیادی وجود داشت،
بیبی خانم استرآبادی
طاهره قرهالعین جذب
نویسنده و طنزنویس
شیخیه شد .تا جایی
۱۲۳۶
تولــد
که برای دیدار با سید
خورشیدی ،استرآباد
کاظم رشتی ،باالترین
گــرگان ،مــرگ
مقام مکتب شیخیه
سال۱۳۰۰
آن زمــان بــه کربال
بیبی فاطمه استرآبادی
رفت .لقــب قرهالعین
صفتی است که ســید رشتی به معروف به بیبیخانم استرآبادی
از نخســتین زنانی بــود که در
طاهره داد.
بعد از مرگ کاظم رشتی ،قرهالعین عصر مشــروطه با امضــای زنانه
از پشــت پرده به طالب او درس بیبی در نشــریههای مشروطه
میداد .گرایش او به شیخیه سبب مانند حبلالمتین و تمدن مقاله

مینوشت.
مادر بیبــی خانم ،مالباجی یا
معلم مکتبخانهدخترانهدربار
قاجار بود.
او قلم تند و طنزآمیزی داشــت.
چند سال بعد از آنکه رساله تأدیب
نسوان با قلمی ناشناس چاپ شد،
او رساله معایب الرجال را نوشت که
طنزی بود در پاسخ به مقاله تأدیب
نسوان.
او در این کتاب درباره روابط زنان با
شوهرانشاندر خانه توصیههایی را
مطرح میکند.
در بخــش دوم معایب الرجال
نوشته اســت" :زخم زبان بدتر از
زخم ســنان است .حق است این
سخن ،حق نشاید نهفت .آنچه زخم
زبان کند با مرد ،هیچ شمشیر جان
ســتان نکند .اما از روی انصاف در
هیچ عهد و زمانی و در هیچ زمین
و مکانی به کسی مث ً
ال شده است
که گفته باشد قربانت بگردم ،او در
جواب بگوید زهرمار؟ تا مرد خود
صد مرتبه زخم زبان به زن چندان
نزند و زن را ملجاء نکند ،زن یک
مرتبه جواب زشت ندهد .جواب هر
جفنگی یک جفنگ است ،کلوخ
انداز را پاداش سنگ است!''
خانم اســترآبادی اولین مدرسه
دخترانه تهران را با نام مدرســه
دوشیزگان در سال  ۱۲۸۵شمسی
همزمان با انقالب مشروطه تأسیس
کرد .این مدرسه در خانه شخصی
بیبیخانم برپا شد.
با کودتا علیه مشروطه و به دنبال
فضای بسته سیاسی ،برخی از افراد
که مخالف تحصیــل زنان بودند،
مدرسه را مرکز فساد خواندند و به
آن حمله کردند.
از خاطرات افضــل وزیری دختر
بیبیخانم نقل شــده اســت که
یکی از روحانیان در حرم شاهزاده

عبدالعظیم بر سر منبر گفته بود
"بر این مملکت باید گریست که
در آن دبستان دوشیزگان باز شده
است".
در ادامــه فشــارها برای بســته
شدن مدرسه دوشــیزگان ،خانم
استرآبادی نزد وزیر معارف میرود.
وزیــر معارف بــه او میگوید نام
مدرسه را ازدوشیزگان تغییر بدهد
و فقــط به دختران  ۴تا  ۶ســاله
آموزش بدهد .به ناچار بیبی خانم
برای باز نگه داشــتن مدرسه این
شرطها را اجرا میکند.
او در تمــام عمر به دنبال تربیت،
آموزش و تعلیم حقوق زنان ایران
بود.

جنمالسلطنه
نجمالسلطنهوفرمانفرما،
ملک تاج نجمالسلطنه
اشرافینیکوکار
تولد  ۱۲۳۲خورشیدی
مرگ  ۱۳۱۱خورشیدی
ملک تاج ،ملقب به نجم
السلطنه یکی ازدختران
فیروز میرزا ،پسر عباس
میرزای نایب السلطنه
بــود .او ســال ۱۲۳۲
خورشیدی ،شش سال
بعــد از آغاز ســلطنت

ناصرالدین شاه متولد شد.
ســه بار ازدواج کرد و هر سه بار
بیوه شد .منصوره اتحادیهدر کتاب
«زنانی کــه زیر مقنعه کالهداری
نمودهانــد» مینویســد تربیت
کودکان خردسال و اداره امور مالی
از او زنی مصمم ،فعال و پرجرأت
ساخت.
نامههــای به جــای مانــده از او
به بــرادرش عبدالحســین میرزا
فرمانفرمــا ،نخســتوزیر ایران،
بخشــی از روابــط اجتماعــی و
سیاســی دربار را آشکار میکند.
نجمالسلطنه مسائل و اخبار تهران
را زمانی که برادرش به کرمان رفته
بود ،برای او تشریح میکرد.
در یکــی از نامههایــش بــه
عبدالحسین میرزا فرمانفرمادرباره
قــرض از روســیه
نوشته است "برادر،
مردم چه کار دارند
دولت پول دارد یا
ندارد ،رضای میل
آن را میکنند ،مثل
شماها راه نمیروند
کهدو سفر خواست
برود به انواع اقسام
موقوف کردید"...
منصوره اتحادیه در
کتابش مینویسد
نــگاه انتقــادی
او ،در پســرش

سـپا س

محمد مصدق هم نفوذ کرده بود.
محمد مصدق حاصل ازدواج دوم
نجمالسلطنهبود.
هر چنــد نجم الســلطنه مانند
بسیاری دیگر از زنان هم دورهاش
زیر ســایه مردان اطرافش بود ،اما
باوجود زندگی سنتی و بسته ،سعی
کرد از این قالب خارج شود.
نام نجم السلطنه از راه موقوفه وارد
تاریخ اجتماعی معاصر شهر تهران
شد .او سال  ۱۳۰۷شمسی تصمیم
گرفت در ملکی که از شوهر سوم
به او رســیده بود ،بیمارســتانی
تأسیس کند .این بیمارستان ،به نام
بیمارستان نجمیه ۱۵ ،آذر ۱۳۰۸
افتتاح شد.
نجم السلطنه بیشتر ثروت خود را
وقف ساخت این بیمارستان کرد.
بر اســاس وقفنامه ،نجم السلطنه
نظارت بیمارستان نجمیه را پس
از مرگش به جای آنکه به رســم
معمول به پســرانش بسپارد ،به
دختر بزرگش واگذار کرد .پسرش
محمد مصدقدر همین بیمارستان
درگذشت.
ستاره فرمانفرماییان ،خواهر نجم
الســلطنه هم از زنان مشــهور و
تأثیرگذار قاجار بود .زنی که اولین
مدرسه عالی مددکاری را در ایران
تأسیس کرد.

سر کار خامن پرهیزگار

و آقایان پرهیزگار و پورشفیعی
با سپاس بی دریغ برای همدلی شما
با «همدالن»
و قدردانی از شش سال تالش مداوم
برای دوستداران شما

کارکنان شرکت رویال دیزاین

بخش پایانی شماره آینده
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به اهتمام

محمد فرحی

گنج ادب...

(مونتریال)

ادامه دار

واژه عشق در دیوان حافظ

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
عشق دردانه است و من غواص و دریا میكده
سر فرو بردم در آنجا تا كجا سر بر كنم
عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام
گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن
گه سر عشقبازی از بلبالن شنیدن
•••••

نکته ها در بار جهان و هستی

دل درین پیرزن عشوه گر دهر مبند
کاین عروسیست کهدر عقد بسیدامادست
جمیلهایست عروس جهان ولی هش دار
که این مخدره در عقد کس نخواهد ماند
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر
از مارگیـــر مار برآرد شبی دمار

شوخی با حافظ

کبک :منشور ارزش ها و...

موسیقی..

شیـدا
قره چه داغی

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

ِ
گشت «عفت و عصمت» همه را باز فراری داده

در ازل خواست دلم دزد نباشم هرگز
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
اگر وکیل شوم از کسی ندارم باک!
دیری است که دلدار پیامی نفرستاد
من فکر کنم باطری او شارژ ندارد!
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
رفت باال نرخ و آب ونان و برق و شیر ما
نظریه سعدی در باب گذر عم

چو دوران عمر از چهل درگذشت
مزن دست و پا کآبت از سر گذشت
ای که پنجـــــاه رفت و در خوابی
مگـــــــــــر این پنج روزهدریابی
اال ای که عمرت به هفتاد رفت
مگر خفته بودی که بر باد رفت؟!
•••••

و در پایان اشعاری نغز از شعرایی بزرگ

این که گویند که بنیاد جهان بر آب است
جامه پاک
زهد با نیت پاک است نه با ٔ
مشنو ای خواجه که چون در نگری بر باد است
ای بس آلوده که پاکیزه ردائی دارد
•••••
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
وطن داری آموزازماکیان :استاد دهخدا
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
درســت
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد
هنـوزم ز خـردی به خاطر َ
کــهدر النــه ی ماکـیــان بـردهدســت
اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم
به منقارم آنسان به سختی گزید
از قضا آیینه ی چینی شکست
که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید
خوب شد اسباب خودبینی شکست
پـدر خنـده بر گـریه ام زد کـه هـان
بسوزند چوبدرختان بیبر
وطـــــــــــنداری آموز از ماکیان
سزا خود همین است مر بیبری را
(ماکیان :مرغ خانگی)
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

اجازه نمی دهد که به مردم دیکته
کند چه بپوشــند و چه نپوشند.
نقاب زدن هم به عنوان یک رفتار
غیر بریتانیائی تلقی می شود .اخیرا
در بریتانیا ،ورد زبان هاست که این
سنت مداراگری بریتانیائی است که
ما را از کشورهای دیگر متمایز می
کند .با این حال ،بگومگوهائی هم
اینجا و آنجا شنیده می شود.
در سال  2012دولت هلند نقاب
پوشــی را ممنوع اعــام کرد و
برای متخلفین  550دالر جریمه
تعیین نمود ،به استثنای مواردی
مانند دالیل پزشکی یا شب های
کارناوال!
در چند کشور دیگر هم تنها نقاب
زدن بطور قانونی یا طبق مقررات
محلی ممنوع است .بقیه پوشش
های مذهبی مسئله ساز نیستند.
اما درباره اینکه فرانسه تنها کشور
اروپائی است که برای نشانه های
مذهبی ممنوعیــت قانونی دارد،
نباید با عجله قضاوت کرده و آنرا
محکوم نمود.
تخمین زده می شــود که بین 3
تا  4میلیون مســلمان در فرانسه
زندگی می کنند.
اغلب این اشــخاص نســل دوم
کارگرانی هستند که بعد از جنگ
دوم جهانــی ،برای جبران کمبود
نیروی کار در اقتصاد و صنایع ،به
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دعوت دولت وقت فرانسه ،وارد آن
کشور شدند.
فرزندان این مهاجرین کاری ،کهدر
فرانسه به دنیا آمده و فرانسوی به
حساب می آیند ،آن جایگاه الزم
در جامعه فرانســه را ،چه از نظر
اقتصادی و چه اجتماعی و سیاسی،
پیدا نکرده و بشــدت احســاس
تبعیض میکنند .این نسل از آنجا
رانده و از اینجــا مانده ،برای بلند
کردن صدای اعتراض خود ،به دین
و مذهب والدیــن خود ،که اغلب
اسالم است ،به عنوان تنها وسیله
متوسل می شــوند ،که پوشیدن
روســری ،چــه اختیــاری و چه
اجباری ،نمونه ای از آنست .همین
مسئله روسری و رفتارهای مشابه
آندر جامعه فرانسوی تشنج ایجاد
می کند و دولت و ملت آنرا به چاره
اندیشی وا می دارد و قانون گزاری
حاصل این چاره اندیشی است.
امــا چنین هم نیســت که همه
فرانسویان با چنین قوانین شدید
و غلیظ موافق باشــند .بســیاری
از روشــنفکران فرانسوی ،ضمن
نوشتن مقاالتی ،مخالفت خود را
ابراز داشــته و تاکید می کنند که
با تصویب و اجــرای قوانین نمی
توان همبستگی ملی ایجاد کرد.
بلکه باید با رفع تبعیض ،مداراگری،
سازش ،قبول مخالف و مانند آنها

جامعه را بســوی کثــرت گرائی
هدایت نمود .البته این کاری است
بس ســترگ و دشوار ،ولی کسی
که ادعای رهبــری و اداره جامعه
را دارد باید مسئولیت این مهم را
بپذیرد و به آن عمل کند ،نه اینکه
ارزش های خود را با زور به دیگران
تحمیلنماید.
جای تعجب و تاســف بسیار دارد
که این قبیل تحمیــل ها به نام
و توســل به الئیســته انجام می
گیرند .الئیسیته اصطالحی که در
فرانسه ،در اواســط قرن نوزدهم،
برای غیرمذهبــی کردن آموزش
و پرورش متداول شــده و بعدا به
جنبه های دیگر هم تســری پیدا
کرده است.
در متون مربوط به الئیسیته ،که
از سوی نگارنده مطالعه و بررسی
شده ،هیچ اشــاره ای به لباس یا
نشانه های همراه افراد نشده است.
دولت الئیک یعنیدولت بی طرف،
نه مذهبی و نه ضد مذهب .دولت
الئیک موظف است تمام ادیان را
به حال خود بگذارد ،تا بگونه کامال
برابر ،عقاید خود را معرفی ،تبلیغ
یا به آن عمل کنند ،به شرطی که
نظم عمومی را بــر هم نزنند .در
ضمن ،دولت الئیک به هیچ یک از
ادیان یا کیش ها کمک مالی نمی
کند و حقوقی هم نمــی پردازد.

French Horn

برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
م :با دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
LOGUE
 DIAتماس بگیرید:
l.com
eida.g@hotmai

Sh

 French Hornجــزء خانــواده
سازهای بادی برنجی است.
همانطور که می دانید  Hornیعنی
شاخ .انسان های اولیه برای ایجاد
صدا و خبر رســانیدن در شــاخ
حیوانــات می دمیدنــد .در طول
تاریخ  Hornاز فلز ساخته شد ولی
همچنان اسم خود را حفظ کرد.
 The International Hornساز پراهمیت ارکستر سنفونیک
و Concert-Band
 Societyدر سال  1971پیشنهاد
ارکستر سنفونیک سازهای بادی،
کرد کلمه  Frenchحذف شود.
از قرن  18ساختمان  Hornتکامل تشکیل شــده اســت از خانواده
بیشــتری پیدا کــرده؛ نوازندگان سازهای بادی چوبی ،بادی برنجی
توانســتند خطــوط ملودیک را و ســازهای کوبــه ای بــه اضافه
کنترباس )(Contre Bass
بنوازند.
دوســت نزدیک موزارت نوازنده آثار سنفونیک بطور کلی دارای 4
بســیار قابل  Hornبود .موزارت نوازنده هورن می باشند در بعضی
در آثارش به دفعات از این ســاز تا  20نوازنده الزم است مانند:
Alpine symphony of
استفاده کرد؛ بخصوص  4کنسرتو
Richard Strauss
( =Concertoساز  Soloبه همراهی
ارکستر) و قطعات سولو برای هورن  Concert Bandمعمــوال  4تا 6
نوازنده هورن دارد.
نوشت.
در قرن  19از نظر
تکنیکی روی این ساز کار شد و باز
امکانات نوازندگی بیشتری یافت.
از جملــه نواختــن کام هــای
( chromaticکروماتیــک) امروز
وسعت صدای آن  4آکتاو Octave
است صدای مالیم و مطبوع دارد.

شهباز :آشفتگی و تنش...
ایران توماری را خطاب به رییس
مجلس شورای اسالمی امضاء کرده
و خواستار آن شدند که با مشکالت
معیشتی این قشر برخورد سیاسی
صورت نگیرد .در این تومار ازجمله
آمده اســت« :معلمان کشــور از
تمجیــد و تعریف از جایگاه علم و
معلم خســته اند و از برخوردهای
سیاسی یا مشکل معیشتی ناراضی
اند و از مجلس و دولت انتظار عمل
دارند» .معلمان امضاء کننده تومار
می گویند« :اکثــر معلمان ایران

این ســاز در موسیقی فیلم
بدلیل صدای "قهرمانی" آن زیاد
استفادهمیشود.
طی  500سال آهنگسازان بیشمار
صدها اثــر بــرای  Hornبه فرم
موسیقی مجلسی ،کنسرتو و Solo
نوشته اند.
چند اثر محبوب:

 4کنسرتو  Hornاثر موزار
" "Elegieاثر Poulenc

Romance op.36/Morceau
de Concert op.94

اثر Saint-Saens
کنسرتو برای Horn 4
اثر Schumann
برامس عالقه فوق العاده ای به این
ساز داشــت و در  4سنفونی خود
به نحو احسن از آن استفاده کرده
است.
شیدا قره چه داغی
 7فوریه 2015

>> ادامه از صفحه32 :

زیر خط فقر به سرمی برند و این
مسئله عالوه بر آسیب رساندن به
منزلت انسانی آنها ،باعث کاهش
انگیزه های شــغلی شان نیز شده
است».
کامال طبیعی است که نتیجه ای
که ازاین فقدان عدالت اجتماعی
و بازتوزیــع ثروت به دســت می
آید چیزی جــز افزایش روزبه روز
آشفتگی ،بحران و آشوب در جای
جای دنیا نباشد و آن یک درصد از
جمعیت جهان که نیمی از ثروت

و
و
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ی
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ض
یافت
بزرگ نوروزی

باورمنــدان هر آئینــی باید تمام
هزینه های خود را تامین کنند .در
یک کالم ،دولت الئیک به اموری
می پردازد که مربوط به همه مردم
باشد نه بخشی از مردم.
نکته آخر اینکه ،الگوی فرانسوی
برای جامعه متکثر کبک نه مناسب
اســت و نه الزم .زیرا مهاجرین به
کبک ،برخالف نسل دوم کارگران
مهاجر به فرانسه ،با میل و رغبت،

از

آن را در اختیــاردارد ،خواه ناخواه
باید روزی به خود بیاید و به الزامات
امنیت بین المللی ،که امنیت خود
و ثروتش نیز هســت گردن نهد.
مهم ترین این الزامات ،تجدید نظر
اصولی در نظام مالی و مالیاتی دنیا
و برقراری نسبی عدالت اجتماعی
است .درغیراین صورت ،آشفتگی،
تنش و آشوب روز به روز گسترش
خواهد یافت.
•

شنب
ه
1
zaدر سالن ش 2ما
ر
 y Plaکوهمن س

حتی بعد از گذرانده مدتها انتظار،
وارد کبک می شــوند .نمی توان
گفت در کبک تبعیض وجود ندارد.
ولیدر مقایسه با خیلی از کشورها،
در کبک تبعیض کمتــر و مدارا
بیشتر است.
بنابراین ،فرزندان مهاجرین امکان
ترقــی را دارند و بهانــه ای از این
بابت نیست .از ان گذشته ،تاکنون
به جزء روســری های اســامی

ass
b
Em

د

بعضی خانم های مسلمان ،رفتار
خشونت آمیزی ،که بتوان آنرا تنها
به مسلمانان نسبت داد ،در کبک
دیده نشده اســت .پس مقایسه
کبک با فرانسه موردی ندارد .با این
حال همه مراقب باشیم زیاده روی
نکنیم.
•

33

 سال  21شماره  26  1200بهمن 1393

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1200  Feb. 15, 2015

انقالبمجددیکضرورتاست

"دوران آن خرافاتــی که انقالبــات را به بدخوئی
عدهای مبلغ نسبت میداد ،دیرزمانی است سپری
گشــته است .امروز همه جهانیان میدانند که هر
تالطم انقالبی باید بر پایه یک نیاز اجتماعی مبتنی
باشد که نهادهای فرتوت مانع ارضاء آن میگردند.
این نیاز ممکن است هنوز آنچنان مبرم ،آنچنان
برای همگان ملموس نباشد که یک موفقیت فوری
را تضمین کند ،ولی هر کوششــی برای سرکوب
قهری ،آن را مرتباً نیرومندتر به جلو خواهد راند،
تا زمانی که بندهای خود را بگســلد .بنابراین ،اگر
یکبار شکست خوردیم ،کاری جز اینکه دوباره از
اول بیاغازیم نداریم و تنفس احتماالً بسیار کوتاهی
که میان پایان پرده اول و آغاز پرده دوم جنبش به
ما ارزانی شده ،خوشبختانه به ما فرصت کار بسیار
الزمــی را میدهد ،فرصت بررســی عللی که هم
وقوع قیام اخیر و هم شکست آن را اجتنابناپذیر
میساخت"
(انقالب و ضدانقالب -فریدریش انگلس)
آنچه که تا به امروز ،بشــریت را تا به این مرحله از
پیشرفت و تکامل رسانده است،دگرگونیهای سریع
و جهشی جوامع انسانی یا بهعبارتدیگر ،انقالبات
در طول تاریخ اســت.چیزی ثابت و تغییرناپذیر
وجــود ندارد .همهچیز در حــال حرکت ،تغییر و
تکامل است .هیچ جامعهای نمیتواند پیشرفت و
تکامل داشته باشــد ،مگر آنکه تغییرات کمی و
پیوسته را پشت سر بگذارد و به تغییری جهشوار
و کیفی تــن دهد ،تا راه را برای گذار به مرحلهای
عالیتر بگشاید .اکنون دیگر درک قانونمندیهای
حاکم بر تکامل جامعه بشــری ،تا بــه آن درجه
مقبولیت یافته اســت که هر کس باکمی آگاهی
علمی میداند که بر جامعه نیز همچون طبیعت،
هرجومرج حاکم نیست .تکامل تاریخ قانونمند است
و تکامل اجتماعی ازقوانینی مادی و عینی تبعیت
میکند .انقالب ،برخاسته از این قوانین است.
انقالبات اجتماعی هستند که بشریت را از مرحله
زندگی گلهوار به جایگاه کنونیاش رسانده اند.
سراسر تاریخ بشریت مملو است از انقالبات اجتماعی
و بهویژه از دورانی که طبقات بر پهنه تاریخ ظاهر
شدند ،انقالبات سیاســی .اگر فقط دوران گذار از
فئودالیسم به سرمایهداری ودوران سلطه این شیوه
تولید تا به امروز مدنظر قرار گیرد ،صدها انقالب در
سراسر جهان رخداده است .تمام این انقالبات از نیاز
اجتماعــی به تحول ،از ضرورت جبری و قانونمند
پیشرفت و تکامل بشریت در جریان حرکت بالنده
تاریخ برخاســتهاند .تنها کســی میتواند ،نیاز و
ضرورت انقالب را نفی کند که منافعش در حفظ
نظمی است که دوران آن سپریشده ،به گذشته
تاریخ بشریت تعلق دارد و انقالب منافع و موجودیت
او را به خطر میافکند.
لذا نباید تعجب کرد که حتا امروزدر پیشرفتهترین
کشورهای سرمایهداری که طبقات حاکم آن زمانی
با انقالبات بورژوایی پیروزمند خود بر اریکه قدرت
نشستند ،اکنون ،قانونگرا باشند و انقالب را نفی
کنند .چراکه قانون ،تبلور اراده طبقه حاکم و پاسدار
منافع آن اســت ،انقالب امــا  ،طبقات حاکم را از
اریکه قدرت به زیر میکشــد و منافع اقتصادی و
سیاسی آنها را نفی و نابود میکند .طبقات مرتجع
زائد تاریخی و نظریهپردازان جیرهخوار آنها ،صرفاً
از طریق نهادهای تحمیق معنوی و اشاعه آگاهی
کاذب از طریق اشــکال مختلف آگاهی اجتماعی،
انقــاب را نفی نمیکنند ،بلکه بــه اتکای نیروی
قهر و سرکوب دستگاه دولتی به مقابله با انقالبات
برمیخیزند و میکوشــند پیروزی انقالبات را به
تأخیر اندازند.
لذا در سراســر تاریخ ،در کنار انقالبات پیروزمند،
انقالبات فراوانی هم وجود داشــته که با شکست
روبهرو شدهاند .بااینوجود ،تجارب تاریخی نشان

داده است که اگرچه شکست انقالبات میتواند روند
پیشرفت و تکامل اجتماعی و تاریخی را لحظهای
به تأخیر اندازد ،اما نمیتواند راه انقالب و پیشرفت
ت است که
را سد کند و سرانجام ،با تجدید انقالبا 
تاریخ راه خود را میگشاید و بهپیش میتازد.
انقالب سال  ۱۳۵۷در ایران یک نمونه از این
انقالبهای شکستخورده است.
انقــاب در ایــران ،برخاســته از نیازهای عینی
جامعه ایران بود .این انقالب میلیونها انســان را
برای تاریخسازی به عرصه مبارزهای فعال کشاند.
میلیونها کارگر و زحمتکش بپا خاستند تا نظم
ســتمگرانهای را که در دوران رژیم ســلطنتی بر
ایران حاکم بود ،دگرگون کنند .به ستم ،اختناق،
بی حقوقی پایان بخشــند و جامعهای را بنا نهند
که در آن انسانهای آزاد و برابر ،در آزادی ،رفاه و
خوشبختی زندگی کنند .خواست میلیونها کارگر
و زحمتکش که اعتصابات بزرگی را در سراســر
ایران ســازمان دادند ،در تظاهرات و قیام شرکت
کردند و جانفشانی و قهرمانی بینظیری در برابر
نیروهای سرکوب و مسلح رژیم شاه از خود نشان
دادند ،چیزی جز این نمیتوانســت باشــد .عزم
استوار تودههای میلیونی به دگرگونی نظم موجود
به درجهای بود که تمام وحشــیگری نیروهای
سرکوب و مسلح رژیم سلطنتی شاه نتوانست مانع
از تداوم مبارزه برای سرنگونی این رژیم گردد.
اما چه شد که از درون این انقالب و سرنگونی رژیم
سلطنتی ،ارتجاعی هارتر از رژیم شاه سر برآورد،
قدرت سیاســی را به چنــگ آورد و در یکروند،
نهتنها توانســت آنچه را که توده مردم در جریان
انقالب به دست آورده بودند ،از آنها باز پس گیرد
و انقالب به شکست قطعی بیانجامد ،بلکه جامعه
را به نقطهای پایینتر از دوران رژیم سلطنتی سوق
دهد؟
پیششــرط هر انقالب پیروزمند ،انتقال قدرت
سیاسی از یک طبقه حاکم مرتجع ،زائد و ستمگر
به طبقه مترقی ،انقالبی و ســتمدیده اســت که
رســالت اجتماعی و تاریخی برای دگرگونی نظم
موجود را بر عهده دارد .این ،فقط طبقه کارگر ایران
بود که چنین نقش و رسالتی بر عهدهداشت .طبقه
کارگر در مقیاسی میلیونی در این انقالب حضور
داشت .بزرگترین اعتصابات اقتصادی و سیاسی را
برپا کرد .کارگران صنعتنفت با اعتصابات خود کمر
رژیم را شکستند .این کارگران و زحمتکشان بودند
که در دهها تظاهرات و راهپیمایی ،ســنگربندی
خیابانی و قیام مسلحانه ،حضوری فعالداشتند.
اما دیکتاتوری عریان شاه مانع از آن شده بود که
طبقه کارگر ،بهعنوان یک طبقه متشکل و آگاه ،با
صف و سیاســت مستقل به انقالب روی آورد .لذا
در برابر گروههای مرتجع و ضدانقالبی اپوزیسیون
بورژوایی و دســتگاه روحانیت که خود را طرفدار
انقالب جا زده بودند ،از سازمانیافتگی و امکانات
وسیع داخلی و بینالمللی برخوردار بودند و توسط
طبقه ســرمایهدار داخلی و امپریالیســم جهانی
حمایت میشدند ،ابتکار عمل را از دست داد.
در جنبــش عمومی خلقی فرورفت و اجازه داد با
ســرنگونی رژیم سلطنتی مرتجعین جدیدی که
وظیفهشان ســرکوب انقالب بود ،قدرت سیاسی
را به دست بگیرند .تالشهای بعدی طبقه کارگر
و تودههــای زحمتکش برای جبران این خطا ،در
جریان تحوالتی که تا سال  ۶۰به طول انجامید،
بــدون نتیجه ماند و انقالب به شکســت قطعی
انجامید.
شکســت انقالب به این معناست که آن نیازهای
ضروری تحول اجتماعی و تاریخی در ایران و آن
مطالبات و اهدافی که کارگران و زحمتکشان در
انقالب داشتند ،تحقق نیافت .لذا از آنجایی انقالب
برای پاســخگویی به این نیازها رخ داد ،بهحسب
یک ضرورت تاریخی ،وقــوع یک انقالب مجدد،

امری ناگزیر خواهد بود.
سلطه جمهوری اسالمی
بر ایران ،آنچه که به بار
آورده است ،نیاز مبرمتر
به تحــوالت انقالبی و
تشدید تضادهایی است
که خود را در بحرانهای
متعــدد بــه نمایــش
گذاشتهاند.
بحــران اقتصــادی که
بازتاب تضادهای الینحل
شیوه تولید سرمایهداری
و گندیدگی آن اســت،
عواقب فاجعهباری برای
کارگــران و تودههــای
وسیع زحمتکش به بار
آورده اســت .هیچگاه،
شرایط معیشت کارگران
همچون امروز وخیم و غیرقابلتحمل نبوده است.
تقریباً عموم کارگران زیرخط فقر رسمی اعالمشده
از سوی مؤسساتدولتی زندگی میکنند.دستمزد
کارگران مطلقاً جوابگوی حتا تأمین حداقل هزینه
زندگی آنها نیســت .میلیونها کارگر به صفوف
ارتش بیکاران پرتابشــدهاند .متجاوز از هشــت
میلیــون تن از مردم ایران بیکارنــد .توأم با رکود
اقتصــادی ،نرخهای تورم دورقمــی ،زندگی را بر
تودههای وسیع مردم ایران دشوار و غیرقابلتحمل
کرده اســت .فقــط ،هزینه اجارهبهای مســکن
خانوارهای زحمتکش ،بیش از نیمی از دســتمزد
و حقوق آنها را میبلعد ۱۱ .میلیون تن از مردم
زحمتکش ایران بهعنوان حاشیهنشین و تهیدست
در فقر و فالکت عظیم به سر میبرند .صدها هزار

دموکراسی شورایی

تن از فرزندان کمسنوسال کارگران و زحمتکشان،
کودک کار و خیابانی هستند.
زیر فشار فجایع نظم موجود ،میلیونها تن از مردم
ایران به مواد مخدر معتاد شدهاند .بین  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار تن به اتهام بزهکاری زندانها را انباشــتهاند،
همهروزه چوبههای دار برپاســت .فقر و گرسنگی
سراسر جامعه ایران را فراگرفته است.
درحالیکه اکثریت بسیار بزرگ مردم ایراندر فقر و
بدبختی به سر میبرند ،حجم بیسابقهای از سرمایه
و ثروت ،در دست گروهی اندک سرمایهدار ،مالک
و ســران و مقامات حکومت اسالمی متمرکزشده
است .در طول یکصد سال اخیر ،هیچگاه شکاف
فقر و ثروت در جامعه ایران همچون امروز عمیق
نبوده است .فســاد ،دزدی ،رشوهخواری سرتاپای
دســتگاه دولتی را فراگرفته است .مردم ایران زیر
یوغ اســتبداد دولت دینــی و دیکتاتوری عریان
طبقه حاکــم از ابتداییترین حقوق دمکراتیک و
آزادیهای سیاسی محروماند .جمهوری اسالمی
دهها هزار تن از مردم آزادیخواه و سوسیالیست را
کشتار کرده است.
در طول این  ۳۶سال دهها هزار تن را سالها به بند
کشیده است .زنان ایران حتا از ابتداییترین حقوق
انسانی خود محروم شدهاند .ستمی که در دوران
جمهوری اسالمی برزنان اعمال میشود ،در تمام
سالهای پس از انقالب مشروطیت بیسابقه است.
با این اوصاف ،روشــن است که جمهوری اسالمی
تمام تضادهای جامعــه موجود را به منتها درجه
تشدید کرده است .نارضایتی تودهای از وضع موجود
به حداکثر رسیده است .تمام شرایط عینی برای
رویآوری تودههای کارگر و زحمتکش به انقالبی
مجدد فراهم است .تأخیری که تاکنوندر وقوع این
انقالب رخداده ،جامعه ایران را به قهقرا سوق داده

Demo.shorai@gmail.com
است .این وضع نمیتواند دوام آورد .انقالب بیش از
هر زمان دیگر نیاز مبرم جامعه است.
انقالب ســال  ۱۳۵۷اگرچه به شکست انجامید،
امــا درسهای گرانبهایی به طبقــه کارگر ایران
داد و تجارب ارزشــمندی از خود برجای نهاد که
در انقالب آتی فراموش نخواهد شد .این انقالب به
همــگان آموخت که اگر رهبری جنبش و انقالب
در دست طبقه کارگر نباشد و این طبقه به طبقه
حاکم تبدیل نشود ،شکســت ،نتیجهی محتوم
انقالب خواهد بود.
شکست انقالب به تودههای مردم ایران آموخت که
زودباوری و اعتمــاد ناآگاهانه را کنار بگذارند و به
خودشان و به ابتکار عملشان اعتماد و اتکا کنند.
انقالب نشــان داد که اشــکال موثر مبارزه برای
سرنگونی نظم موجود ،اعتصابات عمومی اقتصادی،
اعتصابــات عمومی سیاســی ،اعتصابات تلفیقی
اقتصادی  -سیاسی ،اعتصابات سیاسی سرا سری،
راهپیماییها و تظاهرات تودهای ،باریگادبندیهای
متحرک و قیام مسلحانه تودهای خواهد بود.
انقالب ،نقش کمیتههای اعتصاب را برای رهبری
جنبش ،ارتقاء و تبدیل آنها به شوراها ،کمیتههای
کارخانه و کنترل کارگری نشان داد.
انقالب ،ضرورت درهمشکستن دستگاه نظامی -
بوروکراتیک ماشین دولتی را برای پیروزی انقالب
نشان داد .انقالب سال  ،۵۷با وضوح هرچه تمامتر
آشکار ساخت که شوراهادر ایران ،یگانه وسیله برای
اعمال اتوریته و حاکمیت طبقه کارگر و تودههای
زحمتکش خواهد بود.
طبقه کارگر در انقالبی که در پیش است ،تمام این
تجارب را بهکار خواهد بست تا تودههای زحمتکش
مردم ایران یک انقالب پیروزمند داشــته باشند و
به تمام مطالبات رفاهی ،اجتماعی و سیاسی خود
دست یابند.

•

پیروزیکوبانیپیروزیتمامینیروهایمترقیمنطقهاست

مردمانی که چهار ماه ســخت را پشت
سر گذاشته بودند ،سالح بر دوش ،قطار
فشــنگ بر کمر ،پایکوبان ،دســتدر
دســت ،آواز خوانان پایــان محاصرهی
کوبانی و شکست وحشیان داعشی را به
همهی دوستداران کوبانی در جهان اعالم
کردند .اشــک غرور ،فریاد پیروزی ،یاد
رزمندگان بهخون خفته ،یاد انسانهایی
پایدار که سر نهادند اما عقب ننشستند ،برای حفظ
آنچه که داشتند ،برای حفظ کوبانی ،برای حفظ
کانتون و برای آزادی.
شهری کوچک که از سه طرف توسط داعشیان و
از طرف دیگر از سوی ارتش مزدور ترکیه محاصره
شــده بود ،به پیروزی رسید و آرزوی شکست را
در دل دشمنان خود از جمله دولت سرمایهدار و
جنایتکار ترکیه ودیگر مرتجعین منطقه گذاشت.
کوبانی پیروز شــد تا سرمشقی باشد از مبارزه و
اتحاد مردمان برای رســیدن به هدف .کوبانی با
کانتون و مردمانی که فارغ از هر گونه اختالفات
مذهبی و عشــیرهای به مقاومت برخاسته بودند.
در حالــی که ارتــش مزدور عــراق در موصل و
دیگر مناطق به راحتی در برابر داعشــیان پا به
فرار گذاشته و سالحهای پیشرفتهی آمریکایی را
به داعشــیان تقدیم کرده بود ،این زنان ،مردان و
جواناندالور کوبانی بودند که با سالحهای ابتدایی
در برابر تانکها و ســاحهای پیشرفته داعشیان
مقاومت کردند.در ابتدا هیچدولت مرتجعی انتظار
این مقاومت را نداشت .اردوغان روز  ۷اکتبر (تنها
سه هفته پس از محاصره کوبانی) و در حالی که
نمیتوانســت رضایت خود را از محاصره کوبانی
پنهان کند ،اعالم کرد" :کوبانی در آستانه سقوط
است" .او با بســتن راه ارسال سالح به مدافعان
کوبانی و قتل مبارزانی که قصد داشــتند با عبور
از مرز به آنها بپیوندند توســط مرزبانان ،حتا با
جلوگیری از ارســال کمکهای دارویی و غذایی،
همهی امکانات خود را برای سقوط کوبانی بهکار
بسته بود .اما براستی چرا همهی مرتجعان منطقه
کمر به نابودی و شکست کوبانی بسته بودند؟!
واقعیتایناستکهتشکیلکانتونهایسهگانهی
جزیره ،کوبانی و عفرین در کردستان سوریه که
مناطق شمالی این کشور را شامل میشود ،خاری
در چشــم مرتجعین منطقه بوده است .کردهای
ساکن شمال سوریه در زمان اقتدار حافظ اسد و
سپس بشار اسد همواره با سرکوب و فشار دولت
مرکزی روبرو بوده و از بسیاری از حقوق ابتدایی
محروم بودند ،حتا برخــی فاقد هرگونه برگهی
هویت (مانند شناســنامه) بودند .با شروع بحران
داخلی و ســپس جنگ داخلی در سوریه ،دولت
بشار اسد مجبور به تخلیه مناطق شمالی شد و
این فرصت مناسبی بود برای ُکردهای سوریه تا
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برای کسب حقوق از دست رفتهو نیز یک زندگی
بهتر خود را سازماندهی کنند و اینگونه بود که
کانتونهای ُکردستان سوریه شکل گرفتند.
کانتونها شــکلی متفاوت از ســاختار قدرت را
بهنمایش گذاشــتند ،تحولی رادیکال نسبت به
ساختارهای سنتی منطقه و صد البته دمکراتیک
که با ساختار قدرت در کشورهای مرتجع منطقه
از ترکیه و ایران تا کشورهای عربی متفاوت بود.
شکلی که میتوانست بهعنوان یک الگو برای مردم
منطقه مطرح شود و از همین رو نیروهای مرتجع
منطقه به دشمن شــماره یک کانتونها تبدیل
شدند.
قدرتگیری داعش بهترین فرصت برای نیروهای
ارتجاعی منطقه بود تا به حیات کانتونها خاتمه
داده شــود .اما آنچه را که فراموش کرده بودند،
قدرت تودههایی بود که در کانتونها متشــکل
و مسلح شــده و نیز احزابی با پایگاه تودهای که
میتوانستند در سازماندهی و هدایت مقاومت در
چنین شرایطی نقشــی موثر ایفا کنند .پیروزی
کوبانی و شکســت داعشــیان بیش از هر چیز
نتیجهی مقاومت مســلحانه مــردم کوبانی بود.
کوبانی با مقاومتاش و بهویژه نقش زنان کوبانی
در این مقاومت چهرهای متفــاوت از آن چه که
تاکنون از منطقه شنیده میشد به جهانیان ارائه
داد و توانست میلیونها انسان را در سراسر جهان
به تحسین و حمایت وادارد .طبیعیست که اگر
این مقاومت نبود ،اتفاقات بعدی نیز کهدر حمایت
از کوبانی صورت گرفت همچون بمباران مواضع
داعش توســط جنگندههای آمریکایی و ارسال
کمک از طریق هوا برای کوبانی و یا موافقت ترکیه
با عبور تعدادی محدود پیشــمرگه از ُکردستان
عراق با مقداری ســاحهای پیشرفته ،هرگز رخ
نمیداد.
مقاومــت کوبانی و تاثیری کــه این مقاومت در
نتیجهی انتشــار عکسها و خبرها در سراســر
جهان گذاشــت ،همراه با تظاهرات متعددی که
در بسیاری از کشــورهای اروپایی در حمایت از
کوبانی بر پا شــد و حتا در مواردی دهها هزار نفر
را گرد آورد ،مردم را از سراسر جهان به همدردی
و حمایــت از کوبانی برانگیخت و دولت آمریکا را
مجبور ساخت تا برای حمایت از کوبانی واکنش
نشــان دهد .البته عامل مهم دیگری نیز در این

سیاســت آمریکا نقش داشت و آن این
بود که شکســت داعشــیان در کوبانی
میتوانست از نظر سیاسی برای آمریکا
و در مقابله با داعش یک امتیاز باشــد و
از این جهت سیاست آمریکا با مقاومت
کوبانی همسو بود .در واقع آمریکا بر روی
طرف برنده شــرط بست ،آن هم طرفی
که افکار عمومی جهان را با خود داشت
و بیتفاوتی در برابر آن میتوانست برای آمریکا و
در برابر افکار عمومی جهان هزینهی زیادیداشته
باشد .از سوی دیگر مقاومت کوبانی و تاثیری که
در مردم جهان گذاشتدست مرتجعین منطقه را
در حمایت آشکار از داعش بست.
البته پیروزی کوبانی و شکستداعشیان بهمعنای
پایــان کار نیســت .هنوز تعداد زیــادی از ۳۵۰
روســتای کوبانی در اختیار نیروهای داعش قرار
دارند ،اما حتا آزادسازی تمامی روستاهای کوبانی
نیــز به معنای پایان کار نخواهد بود .تا زمانی که
منطقه بویژه ســوریه و عــراق در آتش جنگ و
بحران میسوزد ،خطر تهاجم نظامیُ ،کردستان
سوریه از جمله کوبانی را تهدید میکند.
ُکردستان ســوریه و کانتونهایاش با معضالت
بســیاری روبرو هســتند .فقر ،بیکاری و اقتصاد
ضعیف یکی از این مشــکالت اســت .اگرچه در
ساختار سیاسی تغییرات مهمی بوجود آمده اما
این امکان هنــوز بوجود نیامده که این تغییرات
در زندگی مردم ُکردســتان در معیشت ،آموزش
و بهداشــت خود را نشان دهد و صد البته جنگ
و ویرانی عامل مهمی در این تاخیر است .اگرچه
مقاومت کوبانی و نقش زنان در آن ،افکار بسیاری
از مردم ُکردستان سوریه رادچاردگرگونی ساخت
اما هنوز تفکرات ارتجاعی عشــیرهای و مذهبی
نسبت به زنان در ُکردســتان سوریه وجود دارد.
اگرچه تشکیل کانتونها هرگز بهمعنای تغییرات
ساختاری در مناسبات اقتصادی نبوده و نیست ،اما
وجود کانتونها و در همین حد نیز برای نیروهای
ارتجاعی منطقــه همچون دولت ترکیه غیرقابل
پذیرش است ،بنابر این دشمنی آنها و خطری
کــه از این بابت کانتونها را تهدید میکند یکی
دیگر از معضالت ُکردستان سوریه است.
اما بهرغم همهی این معضالت ،مقاومت کوبانی
یــک درس بــزرگ دارد و آن نقــش تودهها در
به شکســت کشــاندن نیروهای ارتجاعی ،این
درسیست برای تمامی مردم منطقه که چگونه
مردمانی با کمترین امکانات اما متحد توانستند
در برابر مشــتی جنایتکار وحشی با سالحهای
پیشرفته مقاومت کنند .مقاومت کوبانی بیانگر
قدرت تودههاســت و این درس را نباید فراموش
کــرد ،بویژه کارگران و زحمتکشــان ایران که با
داعشی از نوع دیگر در تقابل هستند• .
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یوتری

اوره و
راه اندازی
یوتری
محل کار
مت
ری

www.paivand.ca

عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

Tel.: 5

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

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 سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

ازدسامبر1

استخدام

کارشناسپرستاریباتجربه
آماده نگهداری از سالمندان
و بچه ها درمنزل
(مسلط به زبان انگلیسی،
آشنا به فرانسوی)

Tel.: 514-967-9909

Chair Rent

نی
ایرا ام

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-489-6901

(آرش کشوری)

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry
esfahaniazdec01

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی

(514) 678-6451

تدریسپیانو

آموزش فرانسه

جویایکار

اجاره صندلی

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

aznov152104nikpour

azoctfri

Tel.: 514-933-0-933

Rose pastry

toendofmay2010P

Tel.: (438)401-8546

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان،
امکان تدریس به زبان های
فرانسه ،انگیسی و فارسی
نیم ساعته  10دالر
 45دقیقه  15 :دالر
یک ساعته 20 :دالر

Tel.: 514-965-1358
aug-oct60PD

Tel.: 514-996-1065

نگهــداری
ازساملندان

helia_1984@yahoo.com
pteojune2015

freeazmar

شیرینی
سـرو

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

35 X 45

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494

Toll free: 1-844-482-9494

رستوران در قلب مرکز شهر
برای فروش

توسط :رضا هومن

ارز

بهعلتمسافرت
 از اول مارس -نزدیکمتروسووه
 460دالر

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

Tel.: 438-994-1194

Tel.: 438-994-8669
azdec15free

jamal az feb15

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

Tel.: 514-675-4405

مترجم رمسی

abaee:azsepfree

Bureau de Traduction Farhang
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

مترجم رمسی

نغمه سروران

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

" 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

%

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

Station Guy-Concordia

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

514-983-1726

514-833-8684

Cell: 514-953-8013

شریف سابلــت
آپارمتـان

باتــــــــــــــــراسبزرگ
نزدیکبهدانشگاهکنکوردیا
• با کرایه ارزان
• با مشتری ثابت
• به علت مسافرت
لطفامتقاضیان جدیتماسبگیرند:

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253 DECARIE, # 204

اوکازیــــونعالی

azoct15mromrani

گلفروشی
وحید

Professional Truck Driving School

35 X 45

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

خصوصی :دوستان کوچولو
کوچولوهای دلبندتان را از
محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

توجه توجه

مهدکودک

514-717-9117

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...

50 X 70

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

فنگویندگی

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

SNOWDON

شیـرینی

514-827-6329
514-620-3255

سفارش همه گونه کیک
برای همه اوکازیون ها
با کیفیت عالی و بهای
مناسب (بانوی ایرانی)

Tel.: 514-336-5666

(نبش دکاری )

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

سفـارش
كیک

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

ایرا دام
خ
است ید!
کن

College,University
High-Shool

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

سالن آرایش
برای فـروش

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9

>> کلیه مقاطع:

Tel.: (514) 775-6508

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

نی

ایرانی
ب
خرید!
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azmay2013hoomanfree

برنامههاي دهه كرامت كه از  28شهريورماه تا  7مهرماه برگزار ميشود ،بررسي
•

رداريم و نميبينيم تا آنگاه
زير لب گفتم :به قول مادرم
از سر غفلتهاي كوچك و
التمان به كرم ميگذري .تو

ميبيني و ميداني؛ تو راه نشان بده تا مردود نشويم در
اين امتحان و همه امتحانهاي اين زندگي.
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار

 -2شهرنش��ين – اث��ري از
ابوالفضل دكني
 -3بزرگان – ديلم – كش��ور
آفريقايي
 -4معل��ق – س��خنوران و
ش��اعران – مرواري��د – گاز
تنفسي
 -5در آن م��كان – درخ��ت
چتري – بيماري جگرسوز
 -6كاله فرنگ��ي – ش��تر
بيكوهان – ش��خصيتي در
شاهنامه
 -7همان بس است – شهري
در استان خوزستان – گوشت
گياهي
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 27

است که اگردندانهایتان
پوسیده باشد یا ترمیمهای
قبلــی دندانهــا ترک
یا نشــتی داشــته باشد،
پــس از ســفید کردن
دندانهایتــان ،دچــار
ندانــی
د
حساســیت
میشوید.
بنابرایناولبایدپوسیدگی
دندانهایتان را ترمیم و
ترمیمهای آسیب دیدگی
را جایگزین کنید ،سپس
دندانهایتان را ســفید
کنید.

جمهوري به ارائه گزارش اين نهاد در دهه كرامت پرداخت و گفت :هشت همايش
 18 ،نشست و گفتمان در رابطه با اهل بيت(ع) و نيز جلسات پاسخگويي به شبهات
ميشود.
مطالعه نقشه مسير جاده واليت (مسير ورود امام رضا(ع) به ايران تا مشهد) با هدف
مرمت اين آثار سخن گفت و اضافه كرد :بازديد مفاخر فرهنگي استانهاي كشور از
يگر برنامههاي دهه كرامت است.
القعده تولد امام رضا(ع) دهه كرامت ناميده ميشود.
ئول شوراي جشنهاي رضوي با اشاره به مصوبه شوراي سياستگذاري امام رضا(ع)
ظرفيت دستگاهها اشاره كرد و گفت :براساس سند مشتركي كه ميان دستگاهها به
دهه كرامت سهم مشخصي دارد.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

سفید کردن دندان ها و >> ...ادامه از صفحه26 :
ســپس بیمــار در منزل مطلوب ،کاربرد همزمان دارد که معموال موقتی و
مواد سفیدکننده را داخل روشهای ســفیدکننده زود گذر است و دندانها
نایــتگارد ریختــه و بر در مطب و منزل توصیه بــه وضعیت نرمــال باز
حسب غلظت ماده ،روزانه میشود.
میگردند.
بین یک تا شــش ساعت قابــل توجــه اســت در احتمال بازگشــت رنگ
داخل دهان قرار میدهد .سالهای اخیر محصوالت دندانهــا در طــول یک
زمان سفید شدن دندانها زیادی نیز برای ســفید دوره یکســاله محتمــل
بر حســب میزان تغییر کــردن در داروخانههــا است که بایستی با رعایت
رنــگ یک تا ســه هفته و ســوپرمارکتها ارائــه دقیقتر بهداشــت دهان
اســت .گاهــی در حین میشوندکهبهعلتنظارت و تغییر ســبک زندگی
درمان ،دندانها و لثههای نداشتن دندانپزشک بر از جملــه کاهش مصرف
بیمار حساس میشوند که مراحل درمان استفاده از نوشــیدنیهای رنگ زا و
میتوان به صورت موقتی آنها توصیه نمیگردد.
دورههای چکاپ شــش
به مدت یک یــا دور روز احتمــال حساســیت ماهــه رنــگ دندانها را
مصرف آن را متوقف کرد .دندانهــا و لثهها بعد از حفظ کرد.
به منظــور حصول نتایج درمان سفید کردن وجود ذکر این نکتــه ضروری
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 -9ن�
مهد
– نق
-10
آراي
-11
بيرون
– فنا
-12
مرواري
-13
كشور
-14
مقابل
-15
بيبو
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

بسکتبـا ل

عالقمندان به شرکت در
بازی های دوستانه بسکتبال
ساعت  9.5صبح
 یکشنبه هر هفته -در سالن ورزشی سان هانری
مترو سن هانری
(خیابان نتردام غربی)
به ما بپیوندید.
تلفناطالعات:

Tel.: 514-951-4721

آموزشختصصی
samimi

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973

www.paivand.ca

PARTICIPATE in our
CO

فروشبیزنس بدن سازی

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

personal trainer

MOBILE Franchise

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

azjan’12paid60+120ak

سالن آرایش
برای فـروش
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مربی بدنسازی ،دارای
مدرک بدن سازی از
فدراسیونآسیایی
درخصوص بدن سازی و
فیتنس؛ تغذیه چاقی و
الغری و آموزش تکنیک
های ورزشی ،با سال ها
تجربه ،برای خانم ها و
آقایان در همه سنین
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Tel.: 514-336-5666
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استخدام
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خدمات
آرایشی

514-996-9692

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azfeb01free

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
از مبتدی تا پیشرفته
Email:
توسط استاد دانشگاه
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
ارائه کلیه خدمات
متخصصآمادگی
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
نگهداریازساملند
www.paivand.ca
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
آزمون های
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
به یک نفر خانم،
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کوپ ،الیت ،امبره،
TCFQ،TEFaQ، TFI
و...
جهت نگهداری از مادر
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براشینگ و سایر خدمات
514-623-7075
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کنید!
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آموزشانگلیسیحرفهای

Truck drivers




























)wanted (class one
Min. 3 yrs experience.
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
Fair knowledge of
french required.
یا فکس کنید:
و




Local + switch
Fax: (514) 334-9850

















in province
of Que.
ایران

@info

ی



ا













Home
everyday.
س
ت
خ



انگلیسی حرفه ای را با مجید محمدی بیاموزید
مدرس انجمن ایران-آمریکا
مدرس انگلیسی مدارس مونترال
• برگزاری کالسهای خصوصی و گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای
• برگزاری کالس های مکا لمه بازرگانی (Email,

•
•
•
•
•

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

• )Telephoning, Negotiation, socializing, Meeting
جای شما در این صفحه
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 TOEFLبا
• آماده سازی برای امتحانات IBT , IELTS
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deepemploi@aol.com
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تمام کالس ها به روش  paperlessبرگزار میشود.
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دسترسی به کتابخانه مجازی هزاران کتب زبان به صورت


کار استاد علی اصغر معصومی
مراکز پخش پیوند
مراسم



حم ید!
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(هنرمند و نقاش معاصر)


عقد ایرانی
مرکز شهر مونتریال:
514-817-2628
azfeb15fr
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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تپش،
امانه،
سوپراخوان،
514
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Majmohammadi2003@yahoo.com
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825-3170
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
 فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،NDG auto ،
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آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:
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مراکزفرهنگی
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پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
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پزشک
شهرزاد  5 489-6901 ..........................................استار 585-2345............................................
772-5787
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فاطی
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دندانپزشک
933-8383
..........
¨......
کلینیک......
آلفامدیک
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
خضر989-2229 ................................................







شهروزرضانیا (آریا)  933-3337 ..................شادی 678-6451 .............................................



288-4864
.............................
حجازی..
 937-5192...........................بنفشه
£

ª
موندیال
یونیون






³
















آژانس مسافرتی

کامپیوتر
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یونایتد  416-225-5509 ............................امیرســام  702-2309 ....................................اطلس .............................................

 
هما 484-2644 ..................................................
یونی گلوب(نسرین)  849-7711..................مسعودهاشمی 298-4567 .........................
رستــوران
تبلیغات
5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369
کلینیککایروپرکتیک
مینواسالمی  967-5743................................پیوند  996-9692 ...............................................کبابسرا 933-0-933 .....................................
آموزش رانندگی
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
کلبهعموجان 484-8072.................................کلینیکابنسینا849-7373.........................
تدریس خصوصی
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
933-8866
...........................
عموجمال
پاتوق
کتابفروشی
آموزش موسیقی
نینوس گیورگیزنیا  816-4080.....................ریاضیاتوفیزیک 827-6329..........................فاروس 270-8437 ..........................................
یاس  483-0303 ............................................تپش 223-3336 .................................
سیامکنصر 653-5107...................................مسعودنصر 571-6592...................................
ترجمه
کلیسا
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................رضانژاد  865-7146...........................................دارالترجمه یکتا  439-8501 .....................کارتیه.پرس488-6367..................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
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 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
وسیع
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---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!







 



























آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال......................................

نغمه سروران 889-8765 .............................
خاطره یکتا 675-0694 ................................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................







 


























آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

ازدواج

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

اتو الگانس 482-4500 ....................................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

سروین 562-6453............................................

فرویوو 694-7036 ..........................................

فتوشاپ 846-0221 ........................................

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

گرانیت

گرانیت آیل 952-7400 .................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

ویدیو

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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کبکوکانادا:بازارامالک...

کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا

و اثــــــر
آن در بازار
امالک

در کش و قوس پیش بینیهای
اغلب روزنامه نگاران و نظریه
پردازان در مورد باال رفتن نرخ
بهره وام بانکی ،اعالن کاهش
نرخ بهره به مقــدار %۰/۲۵
توســط بانک مرکزی کانادا،
اغلب کارشناسان را غافلگیر
نمود.
اغلب کارشناسان وام مسکن،
در دو هفته اول کاری ژانویه
امســال ،مشــغول متقاعد
نمودن مشتریانی بودند که
نگرانیهای خود را در مورد
ی روز نامه ها،
تیتر اول برخ 
در باره افزایش نرخ بهره وام مسکن
ابراز مینمودند.
بعد از آن ،در دو هفته گذشــته،
اغلب وقتشان به توضیح در مورد
تفاوت انــدک ول 
ی مهم نرخ بهره
موسسات
پایه بانک مرکزی کانادا و ٔ
ی صرف شده است.
مال 
ی اعطا کننده وام
موسســات مال 
ٔ
مســکن ،بهره متغیر خــود را بر
موسسات مالی
اســاس نرخ بین ٔ
تنظیم مینماینــد .با وجودی که
موسســات به طور معمول به
این ٔ
طور آهســته با تصمیمات بانک
مرکزی کانادا هماهنگ میشوند
اما در این مــورد عجلهای از خود
به خــرج نداده و بعد از یک هفته
نرخ بهره پایــۀ خود را از  ۳درصد
به  %۲.۸۵کاهش دادند تا مقداری
از کاهش بانک مرکزی را در مورد
نرخ بهره متغیر و خطوط اعتباری
اعمال نموده باشند.
یک نکته مهم که باید خاطر نشان
نمود این است که نرخ بهره بانک
مرکــزی تاثیری در مــورد واجد
شرایط شدن برای اخذ وام ندارد.
به عبارت دیگر ،کاهش نرخ بهره

بانک مرکزی به معنای آسانتر
شدن شــرایط اخذ وام نبوده
و همچنین این کاهش تاثیر
مستقیم بر باال رفتن قدرت
خرید مسکن ندارد.
شــایان ذکر اســت که بــه طور
ی نرخ
موسسات مال 
معمول ،وقت 
ی ٔ
بهره پایه خود را کاهش میدهند،

تخفیفی که بر روی این محصوالت
نظیر وام مسکن و خطوط اعتباری
ارائه مینمایند را کاهش میدهند
که این امر باعث کاهش اثر هرگونه
افزایش در مورد اخذ بیشــتر وام
میگردد .اما این کاهش نرخ بهره
پایــه در مورد مشــتریانی که از
قبــل وام خود را به صورت متغیر
گرفته اند تا آخر قراردادشان اعمال
میگردد.
به عنوان مثال ،تا پیش از کاهش
نرخ بهره توســط بانک مرکزی،
موسســات
نرخ بهــره پایه اغلب ٔ
مالی  %۳بود و موسسات مالی بنا
به صالحدیــد خود تخفیفی بین
 ۰.۵۰تــا  ۰.۶۰درصد را در مورد
وام مســکن با بهــره متغیر قائل
میشدند.
اما با کاهش نرخ بهره پایه توسط
بانک مرکزی از مقدار این تخفیف
کاسته شده است.
به طور خالصه میتوان گفت که
باوجــود اینکه کاهــش نرخ بهره
ی که از قبل
ممکن است برای کسان 
نرخ بهره متغیر داشته اند سودمند
باشــد ،ول 
ی در مــورد متقاضیان

درصد در سالهای رکود اقتصادی
 ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹بــه  ۲۵درصد در
سال  ۲۰۱۴رسیده است.
موسسات به متقاضیانی که بن ّا
این ٔ
به دالیلی در هنگام تقاضای اخذ
وام مسکن از بانک جواب رد گرفته
ی مینمایند.
اند ،کمکهای فراوان 
از ایــن دالیل میتــوان از پایین
بــودن امتیاز اعتباری ،جدایی
یو
و در نتیجه کاهش قدرت مال 
حتیدر مورد صاحبان کسب و کار

Immigration
Quebec Permanent Worker Program

جدیدی کــه در هفتههای پیش
رو درخواست بهره متغیر را داشته
ی قابل توجه نخواهد
باشند ،خیل 
بود.
نرخ بهــره ثابت نیز با وجودی که
بیشتر به بازار اوراق قرضه ()bond
وابسته میباشد ،از تاریخ  ۵ژانویه
کاهش یافته است .همان روز که
بانک مرکزی کانادا کاهش ۰.۲۵
درصد را در نــرخ بهره پایه خود
اعالم نمود ،بــازار اوراق قرضه به
ی ۰.۸۳
پایینترین حد خود یعن 
درصد رسید .این امر باعث افزایش
موسسات
قابل توجه ســود ده 
ی ٔ
ی در مورد نرخ بهــره ثابت
مالــ 
گردیــده و آنها نیــز به تدریج
مجبور به کاهش نرخ بهره ثابت
خود مخصوصاً بهره ثابت  ۵ساله
شدند .هرچند که این کاهش در
حال حاضر مقدار ناچیزی بین
 ۰.۰۵تا  ۰۱درصد میباشند.
موسسات
همانطور که ذکر شد این ٔ
در مــورد کاهش نرخ بهره از خود
عجلهای به خرج نمیدهند اما به
موسسات
محض اینکه یک 
ی از این ٔ
نرخ بهره خود را کاهش دهد ،بقیه
هم برای از دســت نــدادن بازار و
مانــدن در دور رقابت ،نرخ خود را
کاهش میدهند.
در حال حاضر با وجود ارزش باالی
امالک و خرید و فــروش باال در
اغلب شــهرهای بزرگ کانادا ،این
موسسات دلیل 
ی برای کاهش نرخ
ٔ
بهرهنمیبینند.
موضــوع واضح این اســت که در
حال حاضر دارنــدگان نرخ بهره
ی این کاهش
متغیر برندگان اصل 
میباشند و مشــتریانی که بهره
ثابت را ترجیــح میدهند نیز از
پایین بودن نرخ بهره که تا به حال
تا این حد نبوده بهرهمند خواهند
شد و بر همین اساس کارشناسان
بازار پر رونقی را برای بهار امسال
ی مینمایند
پیش بین 

افزایش رجوع کانادایی ها به مؤسسات مالی
خصوصی وام مسکن
ی که به دنبال
تعــداد کاناداییهای 
اخذ وام برای خرید مســکن بوده
ی به دلیل سخت شدن قوانین
ول 
اخذ آن توسط بانکها ،و هم چنین
پایین بودن امتیاز اعتباریشان به
موسســات مالی خصوصی رجوع
ٔ
مینمایند رو به افزایش میباشد.
آنالیز اخیر بانــک  CIBCدر این
مورد نشــان میدهد که ســهم
ی خصوصی در
موسســات مالــ 
ٔ
ّ
مقایســه با کل وام مسکن ،از ۰.۸
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program is non demanding
of your past experience outside Quebec or education
outside Quebec or abroad,
all it wants is your experience or studies you have accumulated in Quebec. The
Quebec Selection Certificate (CSQ) is issued within
a month with no interview,
ones the CSQ has been
issued, you may proceed
with federal who will check
for medical and background
(security) . Keep in mind
that even when applying
under the Quebec Experience Program a language
level of a minimum B2 is
mandatory. The Quebec
Experience Program is
always opened for qualified
candidates.

Permanent

T

quote from my beautiful 21 year old niece
for Valentine’s Day, “To
everyone who has a significant other on Valentine’s
Day, God Bless your love,
Enjoy Saturday.
And if you don’t, stop
complaining – focus on
& the love of good family
friends. There are people
with no love at all, count
your Blessings.
Will leave you all with
this beautiful quote, and
wishing everyone a Happy
Valentine’s Day, all we
need is love in our hearts,
a smile on our face, ( a few
chocolates) won’t hurt. 
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
---------Maria Cottone
Regulated Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

you
obtain
a sufficient
number of points to be
selected by Quebec.
The work experience by a
skilled worker candidate
must have been acquired
in the five years preceding
the date of submission of
an application for selection
certificate.
Education is only considered if the candidate completed a diploma program
, the foreign diploma is
evaluated based on its correspondence to the Quebec
education system.
In 2014, the Quebec
Permanent Worker Program reached their cap of
6,500 applicants, which is
the maximum quota, was
reached on July 30th, 2014
any applications received
after July 30th, 2014 were
returned with the government fees.

Quebec
Experience
Program

The Quebec Experience
Program is a different for
temporary foreign workers
or international students
who have already had work
experience in Quebec, or
studied in Quebec.
The Quebec Experience
Program is a much faster
process then the Quebec
Permanent Worker Program.
The Quebec Experience

he Quebec Permanent
Worker Program is
temporarily closed, it will
reopen in April, 2015, and
new rules and regulations
will be announced on April
1, 2015. In the meantime
you may still apply if you
have an advanced intermediate knowledge of French
proven by a test recognized
by the Quebec Minister till
March 31, 2015.
An advanced, intermediate
level means a level of C1 or
C2 in the Test d’Evluation
de Francais (TEF), otherwise you need to wait till
April, 2015.
At the time of the opening
of the Quebec Program you
will still need to show an
intermediate level of French
of B2.
The Quebec Permanent
Worker Program requirements are the same as the
Federal Skilled Worker
Program (Express Entry
Visa).
It will look at age, education, work experience,
language, family in Quebec,
and your intentions to
reside in Quebec, characteristics of your accompanying
spouse or common law (if
applicable), your capacity
of financial self sufficiency,
any past stay in Quebec,
whether it was for studying,
working or tourism.
Points will be awarded, if
applicable for each of these
selection factors, the assessment of your application
will help to determine if

آزاد که به دالیل متعدد رقم واقع 
ی
• در آمــد خود را اعالم نمینمایند،
نام برد.
موسسات که بهB lender
اغلب این ٔ
و  C lenderمعروف میباشند ،نرخ
بهره نسبتا باالتری نسبت به بانک
ی برای
در خواست مینمایند ،ول 
آن دســته از متقاضیانی که ذکر
شد راه حل مناسبی میباشد؛ چرا
که معمــوال طول
مدت این نــوع وام
کوتاه بوده و در طی
این مدت شــخص
میتوانــد که امتیاز
اعتباری و یا موقعیت
ی خود را بهبود
مال 
بخشیده و بعد از آن
برای اخذ وام مجددا
بــه بانــک مراجعه
نماید.
در عیــن حــال

افــرادی که به دنبال اخــذ وام از
موسسات خصوصی میباشند
این ٔ
بایــد تا حد امــکان در این مورد
اطالعات کسب نموده و حتما به
چند موسسه برای اخذ وام رجوع
نمایند تا شرایط و نرخ بهره بهتری
اتخاذنمایند.
هــم چنین توصیه میشــود که
ری ِز نوشــتههای قرارداد را به طور
کامل خوانــده و از تمام موارد آن
ی کسب نمایند .مواردی
اطالع کاف 
ن طول مدت
مشاهده شده که در آ 
ی در ریز
قرارداد یک ساله بوده ول 
نوشتهها ذکر گردیده بوده که اگر
ّکل مبلغ وام در سر سال پرداخت
نشود ،شخص قرض گیرنده باید
مبلغ معادل  ۱۰درصد ّکل وام را
به عنوان جریمه پرداخت نماید.
ماه گذشــته ،بانک مرکزی کانادا،
هشــدارهای 
ی در مورد مشکالتی
از ایــن قبیل در خصوص این نوع

ی که قوانین و آئین
موسسات مال 
ٔ
نامههای کمتری نسبت به بانکها
دارند به مردم گوشزد نمود.
اکونومیســت بانک  ،CIBCآقای
 Benjamin Talدر مــورد این که
موسسات  ۲.۲درصد ّکل مبلغ
این ٔ
وام مسکن کانادایی ها را در اختیار
دارند میگوید که این رقم آن قدر
زیاد نیست که خطری برای ثبات
ی رسیدن
اقتصادی ایجاد نماید ول 
ایــن رقم به  ۵درصد بــرای بازار
مسکن مشکل ساز میشود.
در ادامه این اقتصاد دان میافزاید
ی بخشی
موسسات مال 
که این نوع ٔ
از یک سیستم ســالم میباشند
فقط باید توجه داشــت که از آن
سوءاستفادهنشود.
شاد و سربلند باشید
امیر سام
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آموزشعکاسیبهزبان ...
به نام پیونـد دهنده
عکس ها!...

یکــی از موقعیتهایــی کــه
«عکـسالزم» میشویم ،روز ازدواج
یا ازدواج مجدد اســت که در آن
روز خجســته ،مستحب است که
از خدمات یــک عکاس حرفه ای
استفاده کرده که تا آخر عمرمان
افسوسنخوریم!
عکاسان بنا بر تجربه و سلیقه خود،
جاهای مختلفی را مد نظر دارند
کــه چنین عکســهایی را در آن
مکانهاتهیهمیکنند.
شــهر مونترآل نیــز مانند همه
شــهرهای دیگر« ،اســپاتهای»
خودش را داشــته و تــا به حال
زوجهــای زیادی را خوشــبخت
کرده است ،حتی برای چند صباح!
نگارنده پس از ممارســتهای بی
دریغ و خاک خوریهای فراوان ،این
چند آدرس یا «اسپات» را کشف
کرده که آنها مجانی و بی منت به
خدمات هموطنان و رقبای گرامی
تقدیم میدارد!
همانا که روزی همه در دست آن
آفرینندهتواناست!
بدون شک ،یکی از مکانهایی که
اکثر زوجهای خوشــبخت در روز
ازدواجشاندر آن عکس گرفته اند،
محله «اولد مونترآل» است.
کوچه های باریک ،بناهای قدیمی
دو قرن گذشــته ،کوچــه های
سنگفرش و دیوارهای سنگی آن،
همگی جلوه ویــژه ای به عکس
میدهند .مکانهای زیادی را میتوان
در محدوده خیابانهای سن آنتوان،
سن ژک ،نوتردام ،سن سولپیس،
میدان ژک کارتیه ،بازار ُبـن سکور
و میدان پالس درم ،و  ...پیدا کرد
که همه ایــن مکانها ،پس زمینه
(بک گراند) بسیار جالبی را برای
عکسهای ازدواج فراهم میکنند.
در زمان حضــور در این خیابانها

و کوچــه پس کوچــه ها ،عناصر
بی شمار دیگری نیز وجود دارند
که میتــوان از همه آنها برای یک
ســئانس عکس عالی و بی نظیر
استفاده کرد.
برخی از این عناصر عبارتند از:
نمــای خارجی ســردر و ناقوس
کلیســاها ،نرده های حفاظ روی
پنجره های کــم ارتفاع ،گنبدها،
ســتونهای ســنگی ،درشکه ها و
اسبها ،گلها و گلدانهای آویزان شده
از سردر برخی منازل و رستورانها،
مجسمه های قدیمی ،دروازه های
بزرگ چوبــی و دهها عنصر دیگر
که همگی به زیباتر کردن عکسها
کمکمیکنند.
در کنار اولد مونتــرآل« ،بندرگاه
مونتــرآل» را داریم کــه آن هم
یکــی از بهتریــن مکانهــا برای
عکاسی از عروس و داماد و داشتن
بک گراندهای جالب هست.
مناظر مشــرف به رود سن لوران،
فضاهای سبز کنار رود ،خط آهن
متروکه و قدیمی ،لنگر بزرگ کنار
اسکله ،و سایر فضاهای آنجا نیز به
تهیه یک آلبوم عکس بهتر کمک
میکنن .د
یکی از مکانهــای ویژه برای تهیه
عکســهای ازدواج ،جزیره «سنت
هلن» مونترآل (یــا همان «هلن
سادات») خودمان است!
مناظر بسیار فریبنده و بکری در
این جزیره کوچک وجود دارد که
جلوه های رویایی خاصی به عکس
میدهنــد .از کلبه هــای کوچک
چوبی گرفته تــا پلهای کوچک
و پلکانهای ســنگی و مناظر بکر
طبیعی.
ویژگی دیگر این جزیره این است
کــه دقیقا در مقابل مرکز شــهر
مونترآل قرار گرفته و نمای بسیار
زیبایی از شهر مونترآل را در پس
زمینه به تصویر میکشد.
همانطور که مســتحضر هستید،

داعــش هر روز دارد کشــورهای
بیشتری را در جنگ با خود بسیج
می کند ،نخست ایاالت متحده و
بریتانیا (که با سیاست عدم مداخله
اوباما تنها ناظــر منفعل تحوالت
سوریه و عراق تا سال  ۲۰۱۴بودند)
و بعد ژاپن .به همین دالیل است
که تنها دلیلی که برای سوزاندن
خلبان عراقی مــی ماند برگزاری
صحنه نمایش و لذت بردن افراد
حاضــر و هــواداران داعش از این
نمایش رقت انگیز بوده است.
شوکه کردن مخاطبان منایش

www.paivand.ca

شرایط آب و هوایی شهر مونترآل
به گونه ای است که برخی اوقات
باران و برف مزاحم کار عکس بوده
و موجب مختل شــدن سئانس
عکاسیدر فضای باز میشوند.
بهترین کاردر چنین موقعیتهایی،
عکاســی در «باغ گیاهشناســی
مونترآل» میباشد که با پرداخت
ورودیه معقولی و در تمام فصول
و با هــر آب و هوایــی قابل اجرا
است .چندین گلخانه سرپوشیده
با پوششــهای گیاهی مختلف در
این مکان وجود دارند که هر کدام
از آنهــا به گونه ای متفاوت ،دکور
جدیدی را در زمینه عکس بوجود
می آورند.
اگر عــروس و دامــاد وقت کافی
داشته باشند ،میتوان از فراز کوه
مون رویال در جایی ،که مشــرف
به برج المپیک مونترآل است ،نیز
عکس تهیه کرد.
البته این مکان همیشه شلوغ بوده
ولی نمای زیبایی از شهر مونترآل
را در پشــت ســر عروس و داماد
خوشبخت بوجود می آورد.
در فصــل گــرم و در صورتی که
عروس و داماد «مایه دار» باشند،
میتــوان یک قایــق تفریحی در
«اولدپورت» کرایه و عکسهایی در
حد «کشتی تایتانیک» تهیه کرد.
یکی از مزیتهــای زندگی در بالد
کفر اینست که هر  500متر یکبار،
یک پارک و یا فضای ســبز وجود
دارد کــه در صورتی که عروس و
داماد عجله داشته باشند ،میتوان
چند عکــس را به ســرعت و در
نزدیکترین پارک بر ســر مسیر
آرایشگاه به ســالن عروسی تهیه
کرد.
امت شــهید پرور مونتــرآل نیز
معموال «جوگیر» نبوده ودر چنین
مواقعی در اطراف عروس و داماد
ازدحامنمیکنند!
از پارک مون رویال گرفته تا پارک
الفونتن و پارک ژری و دهها
پارک و فضای ســبز دیگر
همگی برای عکاسی مناسب
بوده و میتوان کلیشــه های
بسیار جالبی تهیه کرد.

در زیر آفتاب و در یک بعد از ظهر
تابستانی عکاسی میکنیم ،حتما از
دستیارمان بخواهیم که با استفاده
از یک رفلکتور ،نور خورشید را به
ســایه های روی صورت سوژه ها
بتاباند .در فضاهایی مثل گلخانه
های باغ گیاهشناسی حتما باید
از یک فالش و بــه روش Fill in
با دیفوزر «گری فونگ» استفاده
کنیم تا کمبود نور جبران شود.
لنزهایی کهدر این سبک از عکاسی
استفاده میشوند عبارتند از یک لنز
 50میلیمتر پرایم
بــا حداکثــر بیشاز
گشــا د گی
Infos pratiques sur Montréal
دیافراگم تا حد
میلیمتــر
1.2
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
بــرای ایجــاد
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
اینگروهفعالبانزدیک به16هزارعضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبک
«بوکه» و محــو کردن کامل
بوده و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
زمینه عکــس برای تصاویری

که فقط صورت و نیم تنه ســوژه
ها در آن دیده میشــوند؛ یک لنز
•
پرایم  100میلیمتری برای تهیه
چند کلیشه از فاصله
تلفناستودیوفوتوبوک:
نه چنــدان دور برای
ایجاد «بوکه متوسط»
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
و نمایش بخشهایی از
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
زمینه تصویر؛ همچنین
WWW.FACEBOOK.COM/
یک لنــز  70-200یا
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
 70-300میلیمتر برای
STUDIO.PHOTOBOOK
عکاسی از فاصله نسبتا
دورتر بــا دیافراگــم

17هزار «همهچیزدرموردمونترآل»

عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو!

دهه فجر :جک های تلخ...

>> ادامه از صفحه12 :

 ۱۰۰لیتر بنزین بیشتردادن و از ما
 ۱۰۰هزار تومن هم بیشتر گرفتن!
یعنی همون لیتری  ۱۰۰۰تومنی
که بنزین آزاده .به این میگن با پنبه
سربریدن.
حاال برو راهپیمایی و بلند بگو
نظامی
مررررررررگ بر آمریکا!
 −ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ :ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ

معــاون ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻫـﻮﺍﺭﻩ فجر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﯿﻦ
ﺧﺒﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ عیــدی ﺩﻭ ﻣﺎﻫـــﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﺳﯽ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
کارمنــدان ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻫـﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ،ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ عیدی  −ﺩﺭ ﭘﯽ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ
ﻣﺎﻫـﻮﺍﺭﻩ فجــر ﻭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ
بخوان!
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﻡ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ

عجایب :خبر فوری :موسسه نوبل ﺷﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ
•
اعالم کرد که جایزه نوبل فیزیک
ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻮﺭﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
این
در
عکاسی
فنی
نکات
امسال بهدلیل موفقیتدر منفجر  −ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻫـــﻮﺍﺭﻩ فجــر
فضاها:
کردن نور به امام خمینی تعلق
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ :ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩ ﺍﺳﺖ!
بهتریــن نور بــرای چنین میگیرد.
 −ﺩﻭﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻫـــﻮﺍﺭﻩ فجــر:
عکسهایی ،نور در هوای ابری 
ﺯﻣﯿﻦ ﻫـــﻤﭽﯿﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺰﺭﮒ هم
هست که مقدار سایه های
تیز را به صفر رســانده و کار
تیم عکاســی را بسیار ساده
تر مینمایــد .در صورتی که

>> ادامه از صفحه7 :

داعش با شگفت زده و شوکه کردن
کسانی که نمایشهای شرارت بار
آن را مشــاهده می کنند در پی
انتقال ایده تخیلی برپایی خالفت
اسالمی با گسترش دامنه تخیل
مخاطبان است .داعش می داند که
برای بر هم زدن روالهای جاری در
دنیای موجود می بایست تخیل را
جانشین واقعیت سازد و برایدامن
زدن به تخیل چه ابزاری موفق تر
از نمایش؟
خالفت اسالمی داعش شاید چند
سال پیش تنها یک آرزوی دست
نایافتنی به نظر می رسید اما امروز

بســته و باز برای نمایش
کامــل زمینــه و یا محو
بخشهایی از آن .استفاده از
یک «تریگر رادیویی» برای
اســتفاده از فالش Cobra
در جای دیگــری (جدا از
دوربین) جلوه های جالب
دیگری بــه عکس خواهد
داد.
اســتفاده از یک ســافت
باکس قابل حمل با باتری
در لحظات ملکوتی غروب
آفتاب ،تصاویــر رویایی و
فریبنده ای را از آن زوج خوشبخت
برایمان به ارمغان خواهد آورد.

خطبه

www.facebook.com/studiophotobook1

داعش :توحش و قساوت...
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منطقه ای بزرگ تر از بسیاری از
کشورها را تحت کنترل دارد.
داعش با حمله به سنجار و کشتار
و به اســارت گرفتن و فروش زنان
ایزدی وجدان جمعیدر خاورمیانه
و فراتــر از آن را ارزیابی کرد و به
درستی متوجه شد که جهان امروز
مــی تواند این جنایــات را نظاره
و هضم کند و آســتانه تحملش
باالست .وقتی در صحنه نمایش
امری باور پذیر شد نمایش دهنده
نمــی تواند برای قســمت بعدی
ســریال از همان اجزای نمایشی
بهره بگیرد .به همین دلیل داعش
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 −زمان شاه ،توی زمستون همیشه
نیم متر برف روی زمین نشســته
بود ،اما االن بارون هم نمیاد!
 −انقالب کردیم تاریخ عوض بشه،
جغرافیا عوض شد!
 دستاوردهای بیشمار علمی و

و
و
د
ی
د
ب
ا
ز
د
ی
د
ض
ی
ا
فت
بزرگ نوروزی

قابل توجه گروه ها:

ﻧﯿﺴﺖ.
 −ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻫـــﻮﺍﺭﻩ فجر:
ﭘﻨﭽﺮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
 −ﭼﻬـــارﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻣﺎﻫـﻮﺍﺭﻩ فجر:
ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺪﻡ.
 −توجــه توجه :ﻣﺎﻫـــﻮﺍﺭﻩ فجر ﺍﺯ
ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺑﯿﻦ ﺯﺣﻞ ﻭ
ﻣﺮﯾﺦ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
 −پنجمین پیــاﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻫـﻮﺍﺭﻩ فجر:
ﺑﻪ ﻧﺎﻫـــﯿﺪ ﻭ ﺯﻫـــﺮﻩ ﺗﺬﮐﺮ ﺍﮐﯿﺪ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺣﺠﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭﺟﻤﻊ ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 −ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻫـﻮﺍﺭﻩ فجر :ﻣﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﺯﻫـﺮﻩ ﺷﺪﻡ!


دشنب
ه
 zaر سالن 21
م
 y Plaشکو ار
 ssهمن س

__________
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پس از فتح موصل به روشهای تازه
تری برای تحت تاثیــر قرار دادن
مخاطبــان رو کرد .اعضای داعش
همانند رویاسازان هالیوود هر آنچه
را به ذهنشان بیایددردنیای واقعی
خلق می کنند با این تفاوت که مرز
میان صحنه ســازی و واقعیت بر
هم خورده و خیر و شــر داستانی
جایشــان را به خدا و شیطان در
عالم واقع داده است.

داعش تالشی برای کاهش تلفات
خود (مثال در جنگ غیر راهبردی
در کوبانی با حدود هزار کشته) یا
پایین آوردن فتیله جاه طلبی های
خود صــورت نمی دهد چون این
کارهای عقالنی آنها را در مرحله
اســتقرار قرار می دهــد و نه در
مرحلهی بسط و کشور گشایی.
داعش هنوز بیشــتر بــه صورت
یک نهضت عمل می کند تا یک

نظام .محاسبات عقالنی بیشتر به
"نظام"ها تعلــق دارد تا نهضتها.
متاسفانه دامنه ای که این نهضت
برای گسترش خود تعریف کرده
آن قدر گسترده است (از چین تا
خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب
اروپا) که همچنان می توان منتظر
نمایش های غیرمنتظره آن بود.
•

PAIVAND: Vol. 21  no.1200  Feb. 15, 2015
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

AVOCADOS

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

4 Chicken Brochettes de Poulet
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

GREEN ZUCCHINIS

GRAPEFRUIT

AVOCATS

COURGES VERTES
$2.18 kg

PAMPLEMOUSSES

قیم

 تمناسب99

Take out only
Pour emporter
seulement

EA.
CH.

EA.
CH.

READY TO EAT

READY TO EAT
PRÊT À MANGER

ONIONS

OIGNONS
Sac 10 lbs./4.54 kg bag

EA.
CH.

LB.

NECTARINES

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

سوپراخوان
 در-&ناپذیر
کیفیت •عالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
VEGETABLES
FRUITS
ET LÉGUMES

 قیمت مناسب،TO
عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

See stores for more specials

38

1393  بهمن26  1200  شماره 21 سال

www.paivand.ca

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

CAULIFLOWER

$2.84 kg

GALA APPLES

POTATOES

CHOUFLEUR

POMMES GALA
$2.18 kg

PATATES
Sac 10 lbs./4.54 kg bag

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

99
EA.

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

99
EA.

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

CH.

EA.
CH.

LB.

CH.

EA.
CH.

425 g

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.59 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

LB.

OCTAVIA MILK CHOCOLATES/
CHOCOLATS AU LAIT

AKHAVAN COUSCOUS

Fine, medium / Fin, moyen
750 g

AKHAVAN APRICOTS

RAISINS DORÉS AKHAVAN
454 g

LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU
$21.99 kg

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE CORTAS
900 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN GOLDEN RAISINS

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

WITH CRISPY RICE & HAZELNUT CREAM
AVEC RIZ CROUSTILLANT ET CRÈME DE
NOISETTES

800 g

LB.

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES

... خشکبار و،•حبوبات،خواربار
انواع اقالم
GROCERY
ÉPICERIE
HUMMUS

EA.
CH.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

HUILE DE GRAINES DE RAISINS
1L

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

Halal LB.

Halal

ANGELINO GRAPESEED OIL

AKHAVAN PITTED PRUNES

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

SPECIAL

GREEK TZATZIKI WITH MINT
TZATZIKI GRECQUE À LA MENTHE
$8.78 kg

AKHAVAN BULGHUR

FROMAGE FETA DOUBLE CRÈME
BULGARIEN
$13.18 kg

ST-CHARLES
ST-JEAN

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.
POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

FEUILLES DE PÂTE PHYLLO MALSOUKA
500 g

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
4 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

Halal

Halal LB.

Halal

ADORA BASMATI RICE

KAFTA KEBAB

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

LEAN BEEF CUBES

CUBES DE BOEUF MAIGRE
$13.18 kg

EA.
CH.

KAMY PICKLED
CUCUMBERS

Halal LB.

Halal

HUILE D’AVOCATS ANGELINO
1L

CONCOMBRES MARINÉS KAMY
700 ml

EA.
CH.

Halal
Halal

ANGELINO AVOCADO OIL

EA.
CH.

MALSOUKA PHYLLO
PASTRY SHEETS

EA.
CH.

EA.
CH.

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

LB.

EA.
CH.

AKHAVAN PITA BREAD

BOULGOUR AKHAVAN
Fine, medium, large/Fin, moyen ou larges
750 g

LB.

BULGARIAN DOUBLE CREAM
FETA CHEESE

EA.
CH.

$10.98 kg

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Repas
ULTIME

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries + 2L Pepsi

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese
MC

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE

EA.
CH.

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS

38

39
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برنده جایزه بهترین منایش سال ،١٣٩١
پس از  ١٣٠اجرا در ایران ،آملان ،سوئد و
تركیه اكنون در مونتریال كانادا

/ (514) 952-9535

و «كافه اوجنا »

إمكان تهیه بلیت  onlineدر

www.brownpapertickets.com
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن
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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

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

Tel.: (514) 933- 8383

GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:

an D
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SATURDAY APRIL 4th,

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
Show starts at 21:00

Designed by:Studiophotobook.com

Métro Place-Des-Arts

Montreal, H2X 1Y9

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

¬¼¬¼GOOGOOSH / x

بهمدیریت:
بیژن احمدی

دشنب
ه
ر 1
 zaسالن  2م
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با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

>> NDG:

6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com
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Tel.: 514-937-5192

