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Sharif

EXCHANGE

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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!2015 Canada votes

برندگانمسابقهنقاشیکودکانایرانیمونتریال

آیا«رسواییدافـی»درتصمیمنهایی
رای دهنــدگان تاثیر منفی دارد؟

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

 ص5 :

Tel.: 514-620-5551

رقـابتهای

ریاستجمهوری
ترامپ  ص11 :

خبرساز!

اروپا و بحران حاد آوارگی...

 ص31 :

• مساله اقتصاد بار دیگر به یکی از مهم ترین مسایل این انتخابات
تبدیل شده است • نئودموکرات ها توانسته اند این اطمینان را
بوجود آورند که توانایی مدیریت مالی کشور را دارند.

514-439-8501

 ص8 :

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

با یاد اخوان ثالث،
باشدکهعشق
ِ
«امید» شعر معاصر
بهارههدایت بسوزاندقفسرا

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

J de M
نه تابستان ۶۰از یاد خواهد رفت
بابک
 ص33:
نه تابستان...۶۷
خودمان!
 ص9 :

اعتراض

درجشنواره فیلم مونترآل 6
حمد»

ایرانیان به حضور «م

روبروی 3

T o w e rn 2sale

بل سنتر

currently o

 ص22:

• در 7ماه خنست سال جاری۲۲۴ ،هزار نفر در اروپا تقاضای
پناهندگی کردهاند • .مدیترانه به یکی از بزرگترین گورستانهای
جهان تبدیل شده ۲۳ :هزار کشته در  ۱۵سال اخیر

محسنیگانه
درمونتریال

کنفرانسهای
دکترهالکویی
 ۳اکتبر ص2 :

ص32:

انتخابات کانادا

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

>> 11

37

>> 6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC

La Fondation Culturelle Libre Expression Presente

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

Dastan Ensemble & Mahdieh Mohammad khani

www.ParsPlumbing.ca

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Billets : $ 45 . $35
info : 514 678- 4030

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

billets: Tapesh Digital : 514 223-3336
Cafe Aunja 1448 sherbrooke ouest

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

NOTAIRE-NOTARY

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

(514) 996-9692

Tel :

www.paivand.ca

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
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

Profusion Realty RF

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

Vendredi 18 septembre
Friday September 18 . 2015 , 20 H00
Oscar Peterson Hall
L'université Concordia
7141 Sherbrooke Ouest
Metro Vendôme , Bus 105

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

شهباز

ع.ا.شادپور

>> 7

فارکس

سیاسی:

کبک/کانادا

ح .صمیمی

(خضر)
الیت
صرافی

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

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

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

Minoo Eslami
Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca

2
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رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

با غذا های اصیل ایرانی
• با طعم خانگی
ی آرام
 • در محیط
• پارکینگ رایگان

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

:>> ساعات کار

____________

6710 St. Jacques
Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484

: چهار شنبه، سه شنبه،دو شنبه
. بعد از ظهر6:00  صبح تا11:30 از
: جمعه،پنج شنبه
. شب10:30  صبح تا11:30 از
 بعدازظهر5:00  از ساعت:شنبه
. شب10:30 تا
. تعطیل است:یکشنبه

2015  ﻧﻮاﻣﺒﺮ21 ﺷﻨﺒﻪ
SaturdayNovember21,2015

PLAZACENTRE-VILLEEVO
777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA)
MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

COROLLA CE 2015
STARTING AT

:رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ

514.567.1797 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ
4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ATWATER

514.223.3336

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

438.889.9000

:ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

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 July 2nd till August 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

3

PAIVAND: Vol. 21  no.1230  Sep. 01, 2015

er 2 ale
Tow y on s
l
ent
r
r
u

c

www.paivand.ca

1394  شهریور10  1230  شماره 21 سال

ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

3

ده ف
ر
و
ش

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

Model Unit

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3

MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 22 juin • PaRutIons: 1er juillet et 1er aoÛt

:جایـزه
 هزار دالر کمک۴
برایاستقـرار شما
مسـابقه
!خوشامدگویی به کانادا
مخصوص تازه واردین

از کادوی خوش آمدگویی به تازه واردین که دژاردن ارائه می کند
 بهره ببرید۲۰۱۵  سپتامبر۳۰ تا قبل از
. هزار دالر را به دست آورید۴ و شانس برنده شدن
1 877 875-1118

desjardins.com/BienvenueAuCanada

Concours en vigueur du 1er juin au 30 septembre 2015. Ouvert aux résidents du Québec et de l’Ontario âgés de
18 ans et plus, qui sont membres d’une caisse Desjardins ou d’une caisse populaire de l’Ontario affiliée
à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. Valeur totale du prix : 4 000 $. Tirage le 16 octobre 2015.
Consultez le desjardins.com/BienvenueAuCanada pour connaître le règlement du concours.
MDJP15-039 NouveauxArrivants_Fem_Farsi_Paivand.indd 1

 سالدارند و در صندوقدژاردن و یا یک صندوق مردمی۱۸  افراد مقیم استان های کبک و اونتاریو که باالی. برگزار می شود۲۰۱۵ سپتامبر۳۰این مسابقه از اول ژوئن تا
. هزاردالر است۴ ارزش کل جایزه. می تواننددر این مسابقه شرکت کنند، حسابدارند،در اونتاریو که عضو فدراسیون صندوق های مردمی استان انتاریو باشد
. مراجعه کنید تا با مقررات مسابقه آشنا شویدdesjardins.com/BienvenueAuCanada به سایت. انجام می شود۲۰۱۵قرعه کشیدر شانزدهم اکتبر
2015-06-17 13:30
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

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

:نامى آشنا و مورد اطمینان
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
 با من متاس بگیریدTOYOTA اتومبیل
• 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

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

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

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

Tel.: 514-777-3604

 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)

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

4
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مسابقهنقاشیکودکانایرانیمونتریال
رنده اند!
همه ب
( 10سا

ل) ZI-

SEPINOO

( 8سال) AD-

ROJ

BEHRAD JAVID RA

( 7.5ساله) KAVEH DOUZANDEH-

D SERMA

NSHAHI

ODAR
INA GO

DINA HASHEMIN

( 6سال)EJAD
(6

سال)

AVA A

REZI-

( 10سال) ARAD JAVID RAAD-
6.سال)

(5

EILIA GHARAGOZLOO

RAMAA

N VOSO

UGHI-

(7سال) ELENA SHAIKH KAZEMHA-

(9سال) RADMEHR RAHMANI-

(8سال) TANAZ GHASEMIANPOUR-

سال)

(7

MAL

EKI-

(9سال) ELINA HASHEMI-

برندگان نهایی
مسابقه نقاشی
کودکان ایرانی مونتریال

MEL

ISA

(7سال) AMIR ALI LAVASANI-

نفر اول :محمد عیسی حسینی(8سال)
نفر دوم :ارسالن قوچی ( 8سال)
(8سال) MOHAMMADISSA HOSSEINI

نفر سوم :رهام پروند ( 9سال)

(8سال) HELIYA DAVARI-

KIAN

(8سال) ARSALAN GHOUCHI-

(9سال) ROHAM PARVAND-

NAIRIK

A ALA

MSHA

) HI-

(7سال

نقاشی های کودکان ،در عین سادگی خطوط و تصاویر ،سرشار از مفاهیم نشات گرفته از احساس و
اندیشه ای ناب و حقیقی است.
همزمان با صبح سپتامبر ،برآن شدیم تا موضوع «بازگشت به مدرسه در سرزمین نو» را به دست این
خالقانکوچکبسپاریم.
هیات داوران پیوند نیز با مترکز روی این امر ،سه نقاشی برتر را از میان دیگر آثار ،با معیارهایی
چون پرداخنت به موضوع ،خالقیت ،انتخاب رنگها ،عمق بخشیدن به کار و پر کردن فضای صفحه...
انتخاب کرده است .بدون شک همه آثار و هر یک از این خطوط ساده و کودکانه ،دنیایی از حرفهای
نگفته در خود دارد و گنجینه ی گرانبهایی است ،قابل تقدیر.
پیوند مونترال
سپاسبیکرانازشماهمراهانعزیز
MAHMO
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ایـــران...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com
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Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

کنفرانسهایدکترفرهنگهالکویی
|||||||||||||||||||||

شنبـه  ۳اکتبر

|||||||||||||||||||||

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 ّ

م .آزرم

مونتـرآل

1230

______________________

•  ۲تا  ۵عصر

بدتر از
دروغ!
 26اوت  -احتماال شنیده یا خوانده ای  -نزدیک تر بود و باورداشت که
اید که "نیمه حقیقت از دروغ بدتر اگر دروغ های شــاخدار بگوید و به
است".
تکرار بگوید ،نتیجه ای بهتر از "نیمه
حرف درستی است.
حقیقت" گویــی خاتمی و اصالح
بــا آن کــه وجه مشــترک هردو طلبان خواهدداشت.
فریبکاری اســت ،اما دروغ به دلیل نظــر احمدی نژاد  -و ســید علی
ماهیت بدگمانی برانگیزی که دارد ،خامنــه ای  -در مــدت  8ســال
به مخاطب هشدار می دهد و او را چنان فاجعه سیاســی ،اقتصادی و
هشیار می کند.
اجتماعی به وجود آورد
به خاطر همین ویژگی برگزاری آنچه که باردیگر موجودیت
اســت که گوبلــز ،وزیر که در حکومت نظــام درمعرض خطر
آخوندی با
تبلیغــات آلمــان نازی
فروپاشــی قرارگرفت و
دروغگویی
می گفت بــرای آن که
رهبرمعظم به رغم میل
"انتخابات"
دروغ باورپذیر شود ،هم
باطنی خود به "نرمش
شود،
می
نامیده
باید بزرگ باشــد و هم
قهرمانانه" کــه روایت
مرتب تکرارشود" .نیمه در پایان سال مکارانه "سرکشــیدن
حقیقــت" ازایــن بابت جاری دو جناح جــام زهر" اســت تن
متفاوت است.
نظام را به جان داد و در گردابــی افتاد
به خاطر لعــاب و جلوه یکدیگرانداخته که هرروز بیشتر درآن
حقیقتی که در آن است،
فرومی رود.
است.. .
عیار باورپذیری آن باالتر
در چنین پیش زمینه
و ضریب فریبکاری اش بیشتراست ،ای است که ازدوسال پیش ،میدان
با این حال به خالف دروغگویی که داری عرصه سیاسی کشور به دست
به آسانی از همه کس ،حتی کودک هواداران گفتــن "نیمه حقیقت"
دوســاله برمی آیــد ،گفتن "نیمه افتــاده و شیخ حسن روحانی با
حقیقت" به شــکلی موثر مستلزم رنگ بنفش و برچســب اعتدال و
داشتن تردستی و مهارت خاص و تعامل به جلوه گری و عرض اندام
مصداق زبانزد "دزد با چراغ" است .پرداخته است.
کسی که "نیمه حقیقت" می گوید ،برگــزاری آنچه کــه در حکومت
اگــر کارش در فریبکاری اثربخش آخونــدی با دروغگویــی وقیحانه
باشــد ،می بایســت آنقدر مهارت "انتخابات" نامیده می شود و هیچ
داشته باشــد که بتواند نیمه دیگر ربطی با مفهوم متعارف و متداول آن
آن را چنان پنهــان کند که ذهن در دنیای آزاد ندارد ،درپایان ســال
مخاطب به سوی آن نرود.
خورشیدی جاری دو جناح نظام را
یک مثال شاید بتواند موضوع را تا به جان یکدیگر انداخته است.
حدودی روشن کند:
درچهارچوب این رودررویی ،هفته
سیدمحمد خاتمی و دارودسته گذشته شیخ حسن روحانی به یکی
ی موســوم به "اصــاح طلب" او از بــرج و باروهای جناح "دروغگو"
 8ســال تمام  1376 -تا  - 1384حمله کرد و (نقل به مضمون) گفت
درشرایطی که نظام با دشواری های که نقش شورای نگهباندر انتخابات
فراوان روبروشده و درمعرض خطر تنها نظارتی است و تعیین صالحیت
فروپاشــی بود با "نیمه حقیقت" ها به عهده هیات های اجرایی تابع
اصالحــات مدعی شــدند که می وزارت کشوراست.
خواهند  -و می توانند  -جامعه ایران این سخنان موجی از مخالفت های
را متحول کنند ،بی آن که توفیق شدید جناح مخالف را برانگیخت و
یابند کمترین تحول محسوســی از فرمانده سپاه پاسداران گرفته تا
ایجــاد نمایند و یا حتــی چند و رییس قوه قضاییه به موضع گیری
چون "اصالحــات" مورد نظر خود علیه آن پرداختند.
را مشخص نمایند و توضیح دهند صرف نظــر از آن که حق به جانب
که آیا اصوال نظام با قانون اساســی این یا آن جناح باشد یا نباشد ،گفته
تبعیض آمیــز و ضد دموکراتیکش شیخ حسن روحانی مصداق "نیمه
امکان و توان اصالح پذیری دارد؟!
حقیقت بدتراز دروغ" است.
سرخوردگی شدید ناشــی از این "نیمه حقیقت"ی کــه بیان نمی
فریبــکاری موجب ظهــور پدیده کند که خود او نیز منصب ریاست
عجیب الخلقــه ای به نام محمود جمهوری را مدیون همین نظارت
احمدی نژاد شــد که نظرش به
{>> ادامه در صفحه}8 :
نظر گوبلز نازی  -و سید علی خامنه
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

•  ۶تا  ۹شب

طوفان های قبل و بعد از ازدواج
و زندگی زناشویی

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

___________________________________

Sat. Oct. 3
2 - 5 pm
• Success and happiness
6 - 9 pm
• Turmoil before & after marriage.

____________
Concordia University
John Molson School of Business
MB S2.210
1450, Rue Guy
Montreal, H3H 0A1
Metro: Guy-Concordia
_________________________

قیمت ورود برای هر جلسه ۴۰ :دالر
________

تهیه بلیت در محل برنامه و یا تپش دیجیتال
Tel.: 514-223-3336

no.

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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)Victoria, Calgary & Vancouver
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MONTRÉAL QC H4B 1L8

_________________
Tickets can be purchased
at the door and Tapesh Digital
Tel.: 514-223-3336
Info: 214-402-5133



514-996-9692
Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی منتشر
می گردد )،تنظیم می شود.

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه بیشتر
نشود .نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...
یادواره

سیمینبهبهانی،بانویغزلمعاصر
تولد 20 :جوالی 1927
درگذشت 19 :آگوست 2014

پنجره ها بسته اند عشق پدیدار نیست
دیده بیدار هست دولت دیدار نیست
یار چو بسیار بود دل سر یاری نداشت
دل سر یاری گرفت لیک دگر یار نیست
روی پریوار بود آینه اما نبود
آینه اکنون که هست روی پریوار نیست
زلف سیه کار من بس که گرفتار سوخت
توده خاکسرش ماند و خریدار نیست
خیل وفا پیشگان از بر من رفته اند
مانده هوادار من آنکه وفا دار نیست
حلقه به گوشان چرا ترک ادب گفته اند؟
جز همه انکار من آن همه را کار نیست
گفتمشان می برم تا بفروشم به غیر
بنده بی شرم را رونق بازار نیست
ای غم بسیار من یار من و یار من
دیـار نیست
باش که در دار دل غیر تو ّ
ای دل دیوانه خو عمر تبه کرده ای
اینت نژندی سزا  ،گر چه سزاوار نیست
لحظه چو گم شد مجوی کاب روان را به جوی

صورت تکرار هست معنی تکرار نیست
بس کنم این گفته را گفته آشفته را
خفته ای و خفته را گوش به گفتار نیست
••••••
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آیا رسوایی مالی سناتورمایک دافی و پنهانکاری های دفتر خنست وزیر هارپر،
در تصمیم نهایی رای دهندگان تاثیر منفی بر جای گذاشته است؟
حسینصمیمی

آیا رســوایی مالی ســناتورمایک دافی و
پنهانکاری های دفتر نخست وزیر هارپر در
این رابطــه تاثیر منفی خود را در تصمیم
نهایی رای دهندگان بجای گذاشته است؟

در یک سطح است دوما با اینکه
شــواهد -و نه مدارک -نشــان
میدهد که علیرغم ادعای موجود،
شخص نخســت وزیر از آغاز در
جریان مساله بوده است ،میتواند
همان اثر را در شکست هارپر در
این انتخابات رقم زند ،یا نه؟

هفته دوم و سوم مبارزات انتخاباتی فدرال همزمان بود با
شروع به کار دوباره دادگاه و ادامه محاکمه جنجالی مایک
دافی سناتور محافظه کار برکنارشده بدلیل سوء استفاده شعار "هر حزبی
مگر محافظه کاران"
های مالی.
سرانجام پس از ماهها انتظار ،نایجل رایت رئیسدفتر سابق در انتخابــات  2008دانــی
اســتیون هارپر ،و دو تن دیگر از کارگزاران دفتر نخست ویلیامز ،نخســت وزیر استان
وزیر ،از جمله وکیل دفتر ،برای ادای شــهادت به دادگاه نیوفاندلند  -البرادور علیرغم
کار بود ،بهدلیل بدقولی در ســطحی گســترده بین رای
آمدند .گو اینکه رئیس دفتر هارپر کماکان خود را مسئول اینکه خود سیاستمداری متعلق هارپردر انجام تعهداتی که پذیرفته دهندگان پخش می شود؛ البته به
و تصمیم گیرنده در پرداخت 90هزار دالر حق الســکوت به راست طیف سیاسی و محافظه بود ،در آن انتخابات فعاالنه بر علیه دالیل گوناگوندیگر.
به دافی برای بازپرداخت مخارج غیر متعارف و خالص
هارپر و محافظه کاران فدرال سیاست های ایدئولوژیک و دست
• مساله اقتصاد بار دیگر به یکی از
شدن از شر این مساله قلمداد میکرد ،اما شهادت وکیل
وارد عمل شــد و با شــعار راستی هارپر که در بین مردم کانادا
مهم ترین مسایل این انتخابات تبدیل
دفتر نخست وزیری و قسمتهایی از شهادت آقای رایت
معروف  !ABCهر حزبی جز در کل جایگاه عمده ای ندارند باعث
شده است.
نیز این شبهه را بوجود میاورد که علیرغم ادعای استیون
محافظه کاران  ،نگذاشت که شده تا در تمام استانها بخصوص
این
اند
توانسته
ها
نئودموکرات
•
هارپر در نداشــتن آگاهی از این مساله ،وی از آغاز در
هیچ یک از کاندیداهای حزب در استانهایی چون کبک و بریتیش
جریان بوده است .همین ظن سبب شد تا در تمام دو اطمینان را تا اندازه ای در بین رای یادشده در آن استان کرسی کلمبیا (که افکار عمومی پیشروتر
هفته گذشته خبرنگاران نخست وزیر را برای پاسخدادن دهندگان بوجود آورند که توانایی به دست آورند.
و ترقیخواهانه تراســت) حرکتی
مدیریت مالی کشور را دارند.
اینک همان شــعار بار دیگر
به افتضاح مایکدافی زیر فشار قراردهند .گو اینکه هارپر
{>> ادامه در صفحه}28 :
همواره اعالم داشت که بی اطالع بوده ،اما عمال ابتکار
عمل در هدایت کمپین محافظــه کاران و مطرح کردن
سوژه هایی را که مورد نظرآنها بوده است ،از دست دادند.
در انتخابــات  2006و در اوج جنجال افتضاح مالی حزب
لیبرال فدرال (در حالیکه تمام شواهد دال برآن بود که پل
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
مارتن نخســت وزیر لیبرال وقت بطور کامل و بواقع هیچ
بیش از  20سال جتربه | نامزد حسابداران کانادا CGA
Computerized
Corporate
and
personal
tax
services,
نقشی در رفتارهای غیراصولی حزب در آن افتضاح مالی
با تعیین
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
وقت قبلی
نداشته است )،اما تنفر و دلزدگی رای دهندگان باعث شد
Affordable, Reliable & professional Accounting,
که لیبرالها انتخابات را به محافظه کاران و استیون هارپر
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA
ببازند؛ شکســتی که هنوز هم حزب لیبرال از عواقبش
By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
رها نشــده و کماکان در اذهان رای دهندگان ،بخصوص
در کبک ،وجود دارد و میتواند در این انتخابات هم نقش
آفرین باشد.
سئوال اینجا است که آیا اوال ابعاد آن افتضاح با این یکی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

رضا بناساز

شنبــه ها :

9

یکشنبه ها:

10

ِ
«امید» شعر معاصر
یادی از مهدی اخوان ثالث،

نشانیکلیســا:

6 :30

1 : 30

«هوابسناجوامنردانهسرداست»

مونتریال

عصر
4

یادواره¶zIn¨S. ..
·¶vÃdÃI

فارسیزبان

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

¶£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
زمـــان:
/

57 Westpark D.D.O

 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

PAIVAND: Vol. 21  no.1230  Sep. 01, 2015

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

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

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

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
شهباز :بدتر از دروغ...
استصوابی است" .نیمه حقیقت"ی
که خاک به چشم مردم می پاشد
و وانمود می کند که اگر به فرض
نظارت شورای نگهبان استصوابی
نباشــد ،آنگاه انتخابات درست و
واقعی است! "نیمه حقیقت"ی که
از پاسخگویی به این پرسش طفره
می رود که درنظامی که براساس
ماده  110قانون اساســی آن یک
فرد ،بدون داشــتن مســئولیت

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء

>> ادامه از صفحه6 :

مشخص ،اختیاراتی بی حد و مرز
دارد و می تواند "قانونا" با سرنوشت
نزدیک به  80میلیون انسان بازی
کند ،چه فرقی می کند که مجلس
دردست این یا آن جناح حکومت
باشد.
"نیمه حقیقت"ی که ذهن ها را از
توجه به سرچشمه و منشأ مشکل
که ساختار کل نظام است منحرف
می نماید" .نیمه حقیقت"ی که

صورت مسأله موجودیت منحوس و
ایران بربادده حکومت پلشت والیت
مطلقه فقیه را تا حــد دعواهای
فردی و جناحی کاهش می دهد و
راه حل هایی کاذب برای آن ارایه
می کند" .نیمه حقیقت"ی که به
راستی بدتر از دروغ است!
•

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

ربع قرن از مــرگ مهدی اخوان
ثالث گذشت؛ شاعری که خود را
"ناامیدی به میم .امید مشــهور"
میخواند .او در مرز میان مرثیه و •
حماسه شعرهای ماندگاری سرود "شعر بیوزن کامل نیست"
و یکی از تاثیرگذارترین شــاعران اخوانثالث بر ادبیات کالســیک
ایران تسلط داشت و شعر کهن و
معاصر ایران به شمار میرود.
"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"؛ قواعد آن را خوب میشناخت.
کمتر ایرانی اهل شعر و ادبیات است او برخالف شاملو که وزن را به سود
که با این عبارت آشنا نباشد؛ گرچه "اهنگ درونی کالم" کنار گذاشت
کم نیستند کســانی که با تکرار و به شعر سپید روی آورد ،معتقد
این عبارت واقعا از سوز و سرمای بود شعر بدون وزن کامل نیست و
سخت زمستانی گالیه میکنند و "نمیتوان جانشینی بهتر و عالیتر
نمیدانند مهدی اخوان ثالث (م .از وزن برای شعر پیدا کرد".
امید) فضای پرخفقان ایران پس ســیروس طاهبــاز در "دیدار و
از کودتای تابســتان  ۱۳۳۲را مد شــناخت م.امید" که سال  ۴۷در
نظر داشــته .این سطری از شعر «دفترهای زمانه» منتشــر شد،
"زمستان" اســت که اخوان را در از قول اخوان درباره شــعر سپید
جایگاه مهمترین شاعران پس از مینویسد:
«در اینها شــعر ،به معنای کلی
نیما تثبیت کرد.
همین واقعیت که عبارتی از شاعر ،و عامش وجود دارد ،اما شــعر به
حتــا خارج از منظــور او ،به زبان معنی خاص نه .شــعر به معنی
روز و روزمرگیهای چند نسل راه خاص ،خالی از وزن نیست ... .وزن،
یافته ،نشــان میدهد که مهدی فصل ذاتی و حد فاصل شعر خاص
اخوان ثالــث از نیم قرن پیش به است از شعر به معنی عام».
حافظهی مشترک ایرانیان رخنه اخوان نه تنها با وزن شــعر کهن
کرده است .اکنون نزدیک به پنج آشــنا بود و آن را غیرقابل چشم
دهه از سرودن "زمستان" و امروز ،پوشی میدانست که با موسیقی
چهارم شهریور  ،۱۳۹۴ربع قرن از سنتی و دســتگاهها و گوشههای
آن نیز مانوس بود .او خود دستی
مرگ سرایندهی آن میگذرد.
از نسل بالفصل شاعران پس از نیما در این کار داشت و تار مینواخت.
دو نفر ،با تمام تفاوتها میان کار این شیفتگی و اعتقاد به وزن باعث
و شخصیتشان ،گردنفرازترین شــد اخوان هیچگاه از ســرودن
نمایندگان شعر نو فارسی به شمار شعرهایی در قالبهای کالسیک
میروند؛ احمد شــاملو و مهدی دست برندارد و در سالهای پایانی
عمرش بیش از گذشــته به این
اخوانثالث.
با اینان نامهای بزرگدیگری چون قالبها رو آورد.
یدالله رویایی ،فروغ فرخزاد ،م .آزاد• ،
اسماعیل شاهرودی و بسیار کسان "آشتیدهنده" مزدک و زرتشت
دیگر آمدند و بودند و شعر معاصر نخســتین مجموعه از شعرهای
را به صداهای تــازه آمیختند .اما اخوانثالــث" ،ارغنون" در ســال
هیچ یک به عنوان راهگشایان شعر  ۱۳۳۰منتشر شــد .آغاز نامآور
امروز فارسی جایگاه شاملو و اخوان شــدن شــاعر اما مدیون انتشار
مجموعهی "زمســتان" است که
ثالث را نیافتند.
در حالــی که شــاملو خیلی زود پنج سال بعد اتفاق افتاد.
توشهی خود از شــعر نیمایی را مهمترین آثــار م .امید ،از جمله
برداشــت و در راهی که او گشوده "آخر شــاهنامه"" ،از این اوستا"،
بود مسیری دیگر برگزید ،مهدی "پاییز در زندان"" ،عاشــقانهها و
اخــوان ثالــث همــواره یکی از کبود" و "بهترین امید" در نیمهی
"نیمایی"ترین شاعران معاصر باقی دوم دههی ســی و دههی چهل
خورشیدی منتشر شده است.
ماند.
کتاب "بدعتها و بدایع" ( )۱۳۵۷پس از انقالب یک مجموعه شعر
و "عطــا و لقای نیما یوشــیج" بیشــتر از اخوان به چاپ نرسیده
( )۱۳۶۱حاصل ســالها بررسی که عنوانش برگرفتــه از یکی از
ویژگیهای کار نیما و تالش برای مشهورترین ســرودههای متاخر
شناســاندن آن به فارسیزبانان اوست:
است .گرچه برخی منتقدان متأخر "ترا ای کهن مرز و بوم دوســت
به اخوانثالث خرده میگیرند که دارم".

خود را در "قالب" کار نیما محصور
کرده و از "نــگاه" و فکر او غافل
شده است.

اخوان ثالث چند بار
در زمان شاه به زندان
افتاد و یکی دوبار
آن دلیل سیاسی داشت.
با این حال او را به معنای
متعارف کلمــه نمیتوان
فعال سیاسیدانست.
جهانبینی شاعر بر پایهی
معجونی خودســاخته از
تفکرات مذهبی و
غیرمذهبی ایران
باستان شکل گرفته بود که
مانند سلوک او ویژگیهای خاص
خودش را داشــت .او در موخرهی
"از این اوســتا" مینویسد« :من
زرتشت و مزدک را در دل و دنیای
خویش آشتی دادم».
کشاندن گذشته به امروز
اخوان در شــعر به جای گذشتن
از نیما سعی کرد آنگونه که خود
میگوید« :از خراســان دیروز به
مازندران امروز» برسد.
او در مقدمــهی دومین مجموعه
شعرش مینویســد« :میکوشم
اعصاب و رگ و ریشــههای سالم
و درست زبانی پاکیزه و مجهز به
امکانات قدیــم و آنچه مربوط به
هنر کالمی است را به احساسات و
عواطف و افکار امروز پیوند بدهم».
رویکرد فکری و فلسفی اخوانثالث
نیز شــباهتی به کار شاعرانهاش
دارد؛ او میکوشد فکرها و ایدههای
برگرفته از آیینهای کهن و تاریخ
ایرانی را در هم بیامیــزد و از آن
گذشــتههای دور و افسانهای به
امروز برسد.
اخوان در این راه خانهی فکر خود
را بر تصوری شــخصی از افرادی
چون زرتشت ،مزدک ،مانی و بودا
بنا میکند؛ شــیوهای که در مورد
نگاه او به آفرینش ادبی نیز به کار
گرفته شده است.
سرایندهی زمستان میگوید:
«شعر محصول بی تابی انسان در
لحظاتی اســت که در پرتو شعور
نبوت قرار میگیرد».
•
مغضوبحکومت

مهدی اخوان ثالث پیش از انقالب
با رهبر کنونی جمهوری اسالمی،
آیتالله علی خامنهای آشــنا بود
و در جمعی که اغلب از شــاعران
کهنسرای خراســان بودند با او
نشست و برخاست داشت .به رغم
این آشنایی و ارادت خامنهای به
همشهری شــاعرش ،بیاعتنایی
اخوان به دعوت برای شعرخوانی
به نفــع "انقالب" او را در شــمار
مغضوبان قرار داد.
بــا این همه برخی از اخوان انتقاد
میکنند کــه یک مــاه پیش از
مرگــش در مصاحبــهای که در
مجلهی دنیای ســخن منتشــر
شــد گفته بود ،حاضر است برای
بازگشت چند شاعر مقیم خارج،
از جمله اســماعیل خویی پیش
خامنــهای بــرود و "روبیندازد".
اخــوان که چنــد مــاه پیش از
مرگش به دعوت "خانهی
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او بوالهوسی های بازیکنان را برآورده میکند

این هوادار پرشور تنیس در بقیه روزهای سال داروساز است!
------------امســال  126اُمیــن دور
مســابقات تنیس مردان
راجــرز کاپ ،از  10تا 16
اگوست در محل استادیوم
«یونــی پــری» مونتریال
برگزار شد.
ژورنــال دو مونــره آل در
شماره دهم آگوست خود،
در این ارتباط ،گزارشــی
دارد از یکی از چهره های
نــام آشــنای جامعــه ی
ایرانیــان مونتریال  -بابک
حجازی -دکتر داروســاز بابک حجازی
(داروخانه داداش زاده ،واقع
در بولوار ســن لوران)؛ از
که«یــک نفر را بــرای خرید یک
نگاهیمتفاوت.
گزارش بسیار خواندنی «ژورنال» جعبه "ردبول" به پالتسبورگ در
را ،شــهباز عزیز برایمان فی الفور ایاالت متحده فرستادیم»!
ترجمه کرد( .با ســپاس از او) و با امسال جام راجرز نوع خاصی از آب
آرزوی موفقیت برای بابک حجازی گازدار را عرضه می کند و یکی از
بازیکنان آن را نمی خواست .آقای
عزیز.
حجازی یکی از داوطلبان خود را
------------فروشنده ساده در سن  15سالگی برای خرید آب مورد پسند بازیکن
و داوطلب پرســابقه جام راجرز ،مزبور به ایاالت متحده فرستاد.
اکنون به عنوان مســئول سالن
بازیکنان تنیس ،وظیفه ی برآورده شش ماه از زندگی
کردن بوالهوسی ها و خواست های اگر مجموع هفته هایی که او صرف
بزرگان تنیس جهــان را برعهده کار داوطلبانه کرده محاسبه شود،
آقای حجازی در  24سال گذشته
دارد.
بابک حجازی از  24ســال پیش شــش ماه از زندگی خود را وقف
ازجملهداوطلبان بازی های تنیس تنیس کانادا کرده اســت .او این
مونتریال است .او مدارج مختلف را کار را در سن  15سالگی ،در زمان
به تدریج پیموده و اکنون مسئول بازی های کانادایی اوپن درســال
سالن بازیکنان است که به او امکان  1991آغاز کرد.
دیدار با این قهرمانان را می دهد .او می گوید« :پس از  4سال من در
سالن بازیکنان شروع به کار کردم
آغاسی و «ردبول»!
و پس از  10سال به عنوان مسئول
بازیکنان تنیــس و اطرافیان آنها سالن برگزیده شدم».
گاه درخواست هایی ویژه و خیلی آقای حجازی اکنون با  12ساعت
مشخص دارند .کار آقای حجازی کار روزانــه یک گــروه  20نفره
این است که به عنوان "خدمت به داوطلب را برای دادن خدمات به
مشتری"دیوانه وارتریندرخواست  80بازیکن اداره می کند.
های آنها را انجام دهد!
آنها همچنین مسئول ارائه خدمت
به عنوان نمونه،درسال های پایانی به مربیــان و خانواده بازیکنان نیز
دهه  ،1990نوشــابه نیروبخش هستند.
"ردبــول" درایاالت متحده پیش
از کانادا به بازار عرضه شــده بود .تغییر روزمره گی
درآن زمان ،بازیکن معروف تنیس «مــا در مونتریال به عنــوان ارائه
آندره آغاسی به رغم این که این کننده سرویس خوب معروف شده
نوشابهدر مونتریال یافت نمی شد ،ایم و این ،آنها را به بازآمدن مشتاق
به نوشیدن آن اصرار داشت .آقای می کند».
حجازی با خنــده به یاد می آورد این هوادار پرشــور تنیس در بقیه
فرهنگهای جهان" به آلمان
آمده بود ،این صحبت را در
جمعهای خصوصی نیز تکرار
میکرد.
با این همه بیانصافی اســت اگر
فراموش کنیم او پس از رد کردن
دعوت خامنهای از دریافت حقوق
بازنشستگی محروم شده بود و در
•
همان مصاحبه نیز میگوید:
«من به اسماعیل خوئی گفتم ...:شاعری بدون آرامگاهی شایسته
اگــر بخواهی مــن مــیروم رو مهدی اخوان ثالث سال  ۱۳۰۷در
میاندازم پیش آقای خامنهای ،من نزدیکی مشــهد به دنیا آمد و ۶۲
برای خودم رو نیانداختهام برای تو سال بعد در تهران درگذشت.
او را به رغم مخالفتهایی که وجود
و امثال تو میروم رو میاندازم».
اخوان هنگام رددعوت خامنهای به داشــت بنابر وصیتش در توس،
او گفته بود« :ما همیشه بر سلطه کنــار آرامگاه فردوســی به خاک
بودهایم نه با سلطه».
م.امیدبهرغملحنمحافظهکارانهای
که به ویژه در سالهای پایانی عمر
در مورد حکومت داشت ،از نزدیک
شدن به صاحبان قدرت به همان
اندازه پرهیز داشت که از پیوستن
به صف "انقالبیان".
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ایام سال داروساز است.
او کار داوطلبانــه را با یک
دوســت آغاز کرده و ازآن
پس حتی یک مســابقه
را ازدســت نداده است .او
حتی گاه ترتیبی داده که
تعطیالت خانواده اش قبل
یا پس از مســابقات انجام
شود.
«ایــن یک هفته برای من
کامال متفاوت است .زندگی
روزمره را تغییر می دهد.
از  12سال پیش تاکنون،
حدود  10داوطلب هرسال
حضور مــی یابنــد .کار
گروهیدلپذیر است».
تنوع وظایف

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)

کالس ه
ا
ی
ف
ر
ا
ن
سه

  نیم
ه وقت 
  رایگان

ساعات کار:

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

داوطلبــان گاه باید به کارهایی از
قبیل رزرو بلیــت هواپیما ،اجاره
خــودرو ،رفتن به فــرودگاه برای
__________________________________ __________________________________
استقبال از بازیکنان یا نزدیکان آنها
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
یا حتی نگهداری از کودکان آنها
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
برای چند ساعت بپردازند.
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement
با این حال ،گاه پیچیده ترین کار
تقســیم  80بازیکن در  12زمین
تمرین است .با توجه به رقابتی که
بین بازیکنان وجود دارد ،وقت آزاد
و سطح ایشان می باید برای هریک
زلزله بــزرگ در تهران؟!
از آنها یک برنامه زمان بندی شده
تدوین کرد.
«این پازلی اســت که هر شامگاه
باید از نو چیده شود ...بازیکنان مرد  ۰۵شــهریور -بــه گفتــه بهرام
آسان تر از بازیکنان زن با یکدیگر عکاشــه ،متخصص زلزلهشناسی
بازی می کنند .رقابتدرمیان زنان و زمینشناسی که از او به عنوان
بیشتر است و غالبا می خواهند با «پدر زلزلهشناســی در ایران» یاد
میکننــد ،احتمــال زلزله بزرگ
مربیان خود بازی کنند».
در تهــران وجــود دارد ،اما امکان
تأمین رازداری
پیشبینی زمان آن وجود ندارد و
داوطلبان حــق ندارند آنچه را که نباید مردم را نگران کرد.
در سالن بازیکنان می گذرد ،افشا بهــرام عکاشــه ،در گفتوگو با
کنند .کسی حق گرفتن عکس یا خبرآنالین گفــت زلزله فیروزکوه
درخواســت امضاء ندارد و شرایط و جوادآباد ورامین نشان میدهد
گزینش داوطلبان از بســیاری از که منطقه زیر اســترس قرار دارد
اما هیچ وقت نمیتوان گفت چه  ۱۲دقیقه بخش جوادآباد از توابع پیشبینــی زمان وقــوع آن فعالً
کارهای دیگر سخت تر است.
«می بایســت بازیکنان احساس زمانی در تهران زلزله شش یا هفت شهرستان ورامین را لرزاند.
وجود ندارد.
راحتــی کنند .اگــر حس کنند ریشتری میآید.
محمــد تاتار ،معــاون پژوهش و عکاشــه بر این امر تأکید کرد که
کسی جاسوســی آنها را می کند به گفته عکاشه ،فعال شدن گسلها فنآوری پژوهشــگاه بینالمللی باید همیشه احساس خطر کرد و
راحت نخواهند بود».
نشان میدهد که منطقه زیر فشار زلزلهشناســی و مهندسی زلزله ستاد بحران آمادگی کامل را داشته
آقای حجــازی اطمینان می دهد و نیرو است و صفحه ایران مرکزی در پــی این دو رویــداد گفت دو باشد تا کمترین خسارت وارد شود
که داوطلبــان زندگی خصوصی و کوه البرز فشردهتر میشود که در زمینلرزه فیروزکــوه و جوادآباد و خوب است که همیشه تهران در
بازیکنان را محترم می شمارند.
نتیجه یک گسل شکسته و انرژی ورامین را نمیتوان به گســلهای وضعیت نارنجی خطر باشد.
•
آزاد میشود و باعث زلزله میشود .تهران ارتباط داد.
تهران بر روی  ۱۲گســل اصلی و
وی گفت با این حال هنوز مشخص او با بیــان اینکه تهران شــهری چندین گســل فرعی قرار دارد و
نیســت که این گســلها به هم زلزلهخیز است گفت« :اگر بخواهیم احتمال وقوع زمینلرزه شدید در
سپردهاند.
مربوط هستند تا بتوان زلزلهای را زمینلرزههایــی مانند فیرزکوه را آن میرود .حدود هشت میلیون
ماجــرای گــور او در تــوس و در تهران پیشبینی کرد.
عاملی برای احتمال افزایش وقوع نفر از جمعیت تهــران در ناحیه
ســنگاندازیهای مســئوالن سهشــنبه ،سوم شــهریور حدود زمینلرزه و یا بهعنوان پیشنشانگر بسیار خطرناک زندگی میکنند.
حکومت در راه بنــای آرامگاهی ساعت  ۲۲و شش دقیقه زلزلهای در نظــر بگیریــم ،ایــن موضوع بر اساس دادهها ،در منطقه تهران
درخور نام این شــاعر نشــانهی به بزرگی  ۴.۶ریشتر فیروزکوه در هیچگونه وجه علمی ندارد».
حدود هر  ۱۵۸سال یک زمینلرزه
دیگری بر این واقعیت اســت که استان تهران را به لرزه درآورد .این این درحالی است که بهرام عکاشه اتفاق میافتــد .آخرین زمینلرزه
جمهوری اسالمی اخوان را که به زلزله تهــران را نیز کمی لرزاند و میگوید در دو زلزلــه فیروزکوه برجسته در تهران مربوط به سال
قول هوشــنگ گلشیری رندی از مردم را وحشتزده کرد.
و جوادآبــاد ورامین تخلیه انرژی  ۱۸۳۰میــادی و به بزرگی ۷ .۲
تبار خیام است" ،خودی" نمیداند .پنجشــنبه  ۲۲مرداد نیز زلزلهای کمی روی داده است و اتفاقاً باید ریشتر بود.
•
چهار ســال پس از درگذشــت به بزرگی  ۴.۱ریشتر ساعت  ۲۳و نگران زلزله بزرگتر بود ،اما امکان
«امید» شــعر معاصــر ،فرزند او
زرتشت با دلگیری اعالم کرد که
تمام تالشهایش بــرای دریافت خبرگزاری میــراث فرهنگی  ۲۸ساخت آرامگاه ایشان را به ادارات شدم .به همین دلیل رها كردم».
مجــوز ســاخت آرامگاه شــاعر شــهریور  ۱۳۸۳از قول زرتشت مختلف بــردم ،اما نه تنها به هیچ
(منبع:دویچه وله)
بینتیجه مانده و از ادامهی تالش اخوان نوشــت« :در طی سالهای نتیجهای نرسیدم بلكه هر روز نیز
•
دست میکشد.
گذشــته بارها پیشــنهاد و طرح از ایــن اداره به آن اداره پاس داده

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

عکاشه« :زمان دقیق آن قابل پیشبینی نیست»

9

10

 سال  21شماره  10  1230شهریور 1394

7س
ا
ل
بع

طاعون ترابی

د!

www.paivand.ca

در حاشیه ی برگزاری دادگاه
مالباخته گان ترابی علیه «مارشه
اتوریتهفینانسیه»کبک

«اینک ظاهرا پنجره ای دیگر باز شده!»
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آگهینامنویسی

>> << 2015-2016

گفتگو با دکتر سیروس همایون
شــخصی بوده که در مقابل بهره
ماجرای «طاعون ترابی»
پرداخته است و«مارشه» و وکالی
در مونتریــال ایرانــی
آنها هم بــرای ختم و تمام کردن
داستانی عیان است که
این مســئله با وی همکاری کرده
حاجتی به بیان -دوباره-
و با دعوت کــردن یک یک مال
ندارد.باختگان بهدادگاهداخلی خودشان
میانــه ی آوریل ،2008
همراه وکالی انتخاب شده خود،
سرانجام زمانی که تشت
همگی ما را محکــوم کرده و این
رســوایی کالهبرداری
تصمیم را قطعیدانستند و به همه
ترابی،
جمشید
های گسترده ی
برای
حقی
دیگر
که
دادند
اطــاع
با کادر آموزشی مجرب در تاریخ
فروشــنده ی بیمــه ســابقه دار
ادامه و اعتراض برعلیه آنها نداریم و
شنبه  12سپتامبر 2015
مونتریــال ،با صدای مهیبی از بام
پرونده بسته شده است.
فرو افتاد ،جامعه ایرانیان در شوک
مسئله ماهرانه و موذیانه دیگر این
در مکان هر سال نامنویسی می کند.
و بهتی غریب فرو رفت.
بود که آنها آنقــدر نامه ها را دیر
در پیوند آن روزها تیتر زدیم:
فرستادند که چون مدت الزم
ایرانیان
در آینــه کامیونیتــی
از
را
قانونی
حق
ما
بود
گذشته
• آمادگی
مونتریال ،حس راستی ،دوستی و
دست دادیم.
• اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
اعتمادشکست!
در مدت متجاوز از  7سال با
پی،
در
پی
های
شماره
آن روزها در
ارائه مدارک مختلف و ترجمه
• كالس هاى رقص
در جزئیات ،کوشیدیم از جزئیات
و تصدیق آنهــا و اعترافات و
• كالس هاى تقویتى ریاضیات و فیزیک ،فرانسه و تاریخ
دزدی های بزرگ «آرسن لوپن»
نامه هائی که از ترابی داشتم،
براى دوره هاى دبستان و دبیرستان به زبان فارسى ،فرانسه و انگلیسى
ایرانی پــرده برداریم .به حرف
در حدود  500ســاعت نامه
و ســخن و درد دل هموطنان
نگاری و کاغذ نوشتن و تلفن
نشانی مدرسه:
مالباخته گــوش دادیم .ترابی
های متعدد با کمک وکالی
حسابشــده و با برنامه دقیق
مدافع ،با وجود کارشکنی ها
Des Sources High School
)2900 Lake (DDO
قبلــی زندگــی بســیاری از
و ایرادهای مختلف "مارشه"،
دوستان و هموطنانش را تحت
باالخره به رئیس کل دادگاه
عنوان «سرمایه گذاری» شخم
که
کردیم
ثابــت
کبک
عالی
Email: icsow@yahoo.com
زد و از هم پاشید.
جریان «قرض خصوصی» نیست،
Facebook : Iranian cultural society of west island
در این  7ســال ،مالباختگان
بلکه بعنوان سرمایه گذاری رسمی
کالهبــرداری بــزرگ ،از راه
و خرید بیمه و غیره بوده است.
های گوناگون ســعی بــرای باز  -جنــاب دکتر همایــون عزیز با دادگاه ما در ماه دسامبر به مدت 4
پس گرفتن پول های از دســت ســپاس از این که وقت گرانبهای روز ادامه خواهد داشت و منتظریم و مساعی یکی از مال باختگان در روایت هســت :گفته می شــود ارل جونز و تقلید از نقشه های او
که تمام دوستان و مال باختگان زندان بسر می برد و ممنوع الخروج  )1ترابی وجوه دزدی شــده را در بود .ولی جونز مدارکی به قربانیان
رفته را داشــته اند .گروهی در پی خود را در اختیار ما گذاشتید.
حساب های سرمایه گذاری نهان میداد .او مقداری ثروت داشــت.
کالهبردار به ایران رفتند؛ (داستان شما پس از  7سال تالش و پیگیری در آنجا حضور داشته باشند ،چون است.
کرده است )2 .برخی هم با رجوع ولی جمشید نه مدرک دولتی و نه
پرآب چشمی که روایتش مثنوی و مبارزه بی امان ،برغم مقاومت و بنظر من هر چه ســالن شلوغ تر
 کالهبرداری جمشید ترابی از چه به ترفند «پانزی» بر این باورند که ثروتی بجا گذاشت؛ حتی ماشینهفتــاد من می طلبد) بســیاری سنگ اندازی های شدید  ،AMFباشد اثرش بیشتر است.
مرسدس بنز او کرایه
هیچ پولی در
زمانی و چگونه آشکار شد؟
سرخورده و نومید از پس گرفتن ســرانجام موفق شــدید پرونده
کالهبرداری جمشید ترابی را علیه  -امیدواری شما در چه حد است؟ •
بود! کمپانی از فرار او
دســت ترابی
مال به کانادا برگشتند.
•
بی خبر بود .ترابی اسم
کالهبرداری ترابی به احتمال زیاد نیست.
نــام دو نفر ،اما در میان آن ها که «مارشه» به دادگاه ببرید.
مرا بعنوان واسطه به
دست از نبرد نکشیدند ،برجسته لطفا به زبان ساده ،برای خوانندگان امیدواریم کــه دادگاه رای مثبت از سال های قبل از حقه بازیهای نظــر شــما
آنها داده بود.
ما توضیح بدهید اهمیت گشایش بدهد .امیدواری من پنجاه درصد اخیر ادامه داشته ولی از سال های چیست ؟
تر است.
•
خانم جوانی که شدیدا متضرر شده این پرونده در دادگاه چیســت؟ است .ولی یادتان باشد هیچوقت  2005-2004با سیســتم مرتب
قربانیــان جونز علیه
بود ،با پیگیــری های فراوان و بی مالباختگان ترابی چه امیدی می کل اصل پول دریافت نخواهد شد .تری و اغفال دوستان مقدار زیادی بنظــر من و
بانک رویال شــانس
اکثــر افرادی
امان ،سرانجام موفق شد ،ترابی را توانند به نتیجه این دادگاه داشته یادآور میشوم وکالی ما تا کنون پول گرفت.
بهتــری از گــروه ما
سه یا چهار دفعه به دادگاه او با گرفتن پــول از افراد جدید و که با جمشید
داشــتند؛ هــم عده
(اکتبر  )2014به زندان بیاندازد.
باشند؟
از
باید
•
رفته اند .من تا حد امکان پرداخت مبالغی به افراد قدیمی تر در تماس بودند ،پــول های اخذ آنها خیلی بیشــتر بود و با بانک
جمعــی از مالباختــگان ایرانی و
«مارشه»
غیرایرانی شیادی ترابی ،از مدت ها خیلی متشــکرم از
جریان را تعقیب می کردم دام خود را گســترده تر می کرد( .دزدی) شده ،بابت سودهای گزاف طــرف بودند نه مثل ما که تقریبا
پرسید چرا
پیش از «مارشه» بهدادگاه شکایت لطف شــما و اینکه
و در مقابل وکالی «مارشه» من در ســال  2006که نامرتبی موقتی و بقیه مصارف شخصی و با دستگاهی که تحت نظر دولت
به یک فرد
برده اند .شکایتی که سال ها انگار این افتخار را نصیب
از هیچ فشــار و تهدیدی پرداخت ســودها و امــروز و فردا عیاشــی بوده است .فکر می کنم کبک کار می کند؛ دســتگاهی
کالهبردار
مشت بر سندان ،بیهوده می نمود من کــرده که درباره
عقب نرفتم.
کردن در دادن اوراق بیمه ،شروع ذخیره ها تمام شــده بود .این بود که چهار مرتبه از اقدام دفاعی ما
حرکت و عمل پلید مدت ها اجازه ما حتی «مارشــه» را زیر شد ،به شدت او را زیر سئوال بردم که قبل از رفتن مقدار زیادی پول جلوگیری کرده ،هنوز هم تالش ما
و در ظاهر راه به جایی نمی برد.
اند!
داده
کار
اما اینک انگار سرانجام پنجره ای فردی که ســال ها
سئوال برده ایم که چرا به و با تماس گرفتن با مال باختگان گرفت .حتی نزد من آمد آه و ناله برای تهیه مدارک ادامه دارد.
خــود را دوســت و
یک فرد کالهبردار مدتها که با مندر تماس بودند فهمیدیم کرد .گفتم چه انتظــاری داری؟
تازه باز می شود.
این شــکایت جمعــی به همت ،راهنمــای ایرانی و
اجازه کارهــای غیرقانونی که در کارهایش دچار گرفتاری و گفت خیلی ها پول مرا هم نداده  -پس از برمال شــدن دزدی های
سرپرســتی و کوشــش دکتــر هموطنان معرفی میکرد با شــما داده اند.
اشکال است.
اند! ایــن آخرین مالقــات ما در ترابی ،او چرا اینچنین شتابزده به
ســیروس همایون ،چهره ی نام گفتگوکنم.
ناگفته نماند که با مال باختگانی که او سعی کرد تماس مرا با دوستان رستورانی در منطقه هادسون بود .ایران گریخــت؟ چرا در مونتریال
او با دلخوری رفت.
آشــنا و پیشکســوت جامعه ی جمشــید ترابی ،مرد هزار چهره ،مدارکیداشتند تماسدائمداشتم قطع کند ولی موفق نشد.
نماند؟
•
ایرانیان مونتریال طرح پیگیری فردی که با تظاهر و نیرنگ به اسم و آنها نهایت کمک را کرده اند.
 (طبق گزارش رســمی  - )AMFشــباهت هــای ارل جونــز ،علت فرار ترابی به علت پولی بوددوستی و برادری مرتکب بزرگترین
شده است.
کالهبرداری و ضرر مالی و روحی  -جمشید ترابی اکنون کجاست؟ مالباختگان ترابی چند نفرند؟ بر کالهبردار معــروف مونتریال که که از آدم هــای خطرناک گرفته
دکتر همایون خود از مالباخته گان به جامعه ایرانی مونترال و دوستان •
اساس آمار غیررسمی حدس شما اینک در زندان اســت با ترابی در بود و وقتی در پرداخت آن تاخیر
فرار
از
قبــل
بار
آخرین
ترابــی
کجاست؟ از طرح شکایت دسته کرد شدیدا تهدید شد .او جانش
خارجی آنها شد.
از تعداد مالباختگان چیست؟
عمده شیادی بزرگ ترابی است.
با ایشان گفتگوی کوتاهی در زیر بازگشایی و تعقیب پرونده بسیار به ایران به همــه گفت به زودی •
جمعی «الســوت» قربانیان ارل در خطر بود .می گفت یک بار پیچ
ترتیب داده ایم تا مروری باشد بر مهم اســت زیرا ترابــی با صحنه برمیگــردد و قرض ها را پس می * طبق مدارک  AMFاســم  29جونز علیه بانک رویال بگویید.
های چرخ های ماشــین او را شل
ســازی و دروغ پردازی سعی کرد دهــد ولی با فریــب دادن بعضی نفر شاکی ثبت شده است .ولی با در مورد ترابی نیز بسیاری از وجوه کرده بودند .حتی ماشین پسرش
آنچه رفت و آنچه پیش روست.
از دوســتان مبالغی پــول نقد از مدارکی که در دســت داریم و تا ســرقت شــده از مالباختگان در را هم دســتکاری کــرده بودند و
که با کمک مارشه
� Autorité des marchés finanآنها دریافــت کرد .و در ماه آوریل آنجا که من مــی دانم ،تعداد مال حساب های مختلف در دو یا سه یک شــب هم در محل کارش به
ciers AMF
 2008بعنوان فراری به ایران رفت باختگان بیشتر از پنجاه نفر است .بانک سپرده می شده ،آیا می توان شدت او را کتک زدند که چند روز
* در ماه دسامبر  4روز دادگاه
(کمیته انضباطی مالی و به همت و اقــدام بعضی از مال گروه مــا برعلیــه  AMFبعنوان از پیشینه ی ارل جونز از این بانک با درد ،سر کارش رفت وقتی از او
داریم و خیلی خسته کننده است
کبک) بهدادگاه بقبوالند ،باختگان مدتی به زندان افتاد ،ولی  23 Class-action lawsuitنفرند .ها شکایتی به دادگاه اقامه کرد؟
سئوال کردم گفت کشتی گرفته ام
چون هنوز مدارک منفی و اعتراضی
•
پول های گرفته شــده ،با رشوه آزاد شد.
عضالتم خسته شده!
علیه ما ادامه دارد.
بــه عنوان قــرض های ولــی از ماه اکتبر  2014به همت  -درمــورد وجوه دزدی شــده دو شباهت کالهبرداری ترابی شبیه آن روز پــس از گفتگوئی
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نگاهی گذرا به تاریخ
معاصر استان کبک،
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D’Iberville

این ایســتگاه مترو نام خود را از
خیابانی گرفته که بخش جنوبی
آن در سال  1875باز شده است.
نــام این خیابان بــه Pierre Le
-1661( Mayne d'Iberville
 1766نسبت داده شده است.
 Pierreســومین پسر شخصی
بنــام Charles Le Mane de
Lonqueil et de Chateauguay
است که در مونترال متولد شده
بود.
 Ibervilleهم نام ملکی است که
به خانواده پدری وی در نزدیکی
شــهر  Dieppeدر نرمانــدی
(فرانسه) تعلقداشته است.
این شــخص حرفه ی طوالنی
بعضی مناطق فرانسوی
مدت و ســودمند خدمات خود
را در ســمت های نظامی گری Prochaine station: ،زبــان دیگــر ماننــد
!Jean- Drapeau
 )Acadieآمد.
کاپیتن کشتی ،کاوشگر و کاشف
او ،از ســال  1645تــا
و همچنین ماجراجوی استعمارگر
هر با
نوشت ر در مترو
ن
ش
س
ت
هنگام مرگش در سال
ه
گذرانده است.
ا
ید ،این
ار را  -ا
ی
س
ت
گ
ا
ه
ب
 1685در ماجراهــای
ه
از میــان یازده برادرش ،چندین
در ذهن مرو ایستگاه!
ر
 مختلف جنگ هــای بینک
ن
تن در ماموریت های در خلیج
ی
د!
پایان
فرانســوی هــا و Iroquoie
جیمــز در  Acadieدر Terre
 Neuveو در مستعمرات جنوبی تحصیــات در
(طوایفی از بومیان) شــرکت
انگلیس او را همراهی کرده اند .او دانشگاه مونترال در حقوق جزائی ،فعال داشته است .در سال 1657
در سال  1699دهانه رودخانه می صنفی و تجاری متخصص گردید .زمینی به مساحت arpents 5000
سی سی پی را کشف و بالفاصله در ســال  1950از او دعوت شد (مقیــاس قدیمی زمیــن که با
کلنی کردن  Lauisaneرا توصیه تا در پســت دادســتانی عمومی معیارهــای امــروزی چیزی بین
می کند .او همچنین اولین متولد تحقیقات قضائیدرباره پلیس را به  1000تا  2500هکتار می شود)،
کاناداست که شوالیه  Sair Louisعهده بگیرد.
در ســاحل جنوبی سن لوران در
او از ســال  1954تــا  1957و مونترال ،به وی اعطا شد
شده است.
همچنین از سال  1960تا  1986اودر سال  1686مالکیت خود را به
Saint Michel
شــهردار مونترال بــود .اقدامات پسر ارشدش Charles le Mayne
وی
اداری
خدمات
شاخص
زیادی
خیابان سن میشــل که با عنوان
)1729-1656( de Longueuil
از:
عبارتند
که
هستند
Boulevard Saint Michel
واگذار کرد .شخص اخیر به مقام
های
دهکده
و
ها
شــهرک
الحاق
شــناخته می شود ،ریشه قدیمی
فرمانداری  Trois Rivieresرسید
Rivier
مونترال
به
زیر
در
نامبرده
دارد.
و سپس فرماندار مونترال و باالخره
شرقی
شــمال
(در
des
Prairies
این خیابان بــا نام های Chemin
مدیر امور داخلی فرانسه نو شد.
،Village
de
Saraguay
مونترال)،
 de Saint Michelو Chemin
بخاطر خدمــات صادقانه و ارزش
Pointe
و
Saint
Michel
شهرک
 du Saultقبــا AMonte Saint
نحوه اربابی او ،در سال  1700لوئی
ساختن
همچنین
aux
Trembles
 Michelنامیده می شد .این جاده
چهاردهم او را به لقب بارون النگی
نمایشگاه
مترو،
،Place
des
Arts
محور اصلی شــمال -جنوب این
مفتخرنمود.
های
بازی
،1967
المللــی
بیــن
بخش از شــهر اســت و به طرف
در مورد ریشــه نــام Longueuil
نمایشگاه
و
1976
تابستان
المپیک
شــمال تا خیابــان Cote Saint
حرف و حدیث کم نیست.
سال
در
گل
.1980
 Michel (Cremazieفعلــی) و
امــا توضیحــی که راهبــی بنام
مجسمه
از
نمایشگاهی
(Floralies
باالتر تا  Saint au Recoltکشیده
 Faillonمی دهد موجه تر به نظر
است
گیاه
و
گل
از
ســاخته
های
می شود.
می رسد Charle de Moyne .این
شود،
می
گذاشــته
نمایش
به
که
-------------نــام را از دهکده ای به همین نام
2014
تابس÷تان
در
آنچــه
نظیر
در نرماندی گرفته است که امروزه
خط زرد
در  Jardin Botaniqueمونتــرال مهمترین شــهر یک کانتون در
Yellow Line
ساخته شده بود).
منطقه «دی یپ» واقع است.
-------------امــا  Jack Vigerعقیده دیگری
Jean- Drapeau
Longueuil
دارد .او مــی گوید به نظر می آید
نام اولیه این ایســتگاه Ile Sainte
(النگـی)
"( "long-Oeilچشم  )Oeilبرمی
 Heleneبود که در سال  2000به
-1626( Charles Le moyne
گردد به چشم انداز طوالنی روی
( Jean Drapeauژان دراپو) تغییر
 )1685اصال از اهالــی Dieppe
 Saint Laurentکه نصیب چشم
یافت.
 en Normandieبــود که در 15
می شود.
ژان دراپــو ) )1999-1916بعد از
سالگی به فرانسه جدید (کبک و
•

کــه در مطب بــا من کرد
گفــت جانــش در خطر
است و شک من شدیدتر
شد این موضوع در حدود دسامبر
 2007بود.
 -دکترعزیز ،حرف آخری اگر دارید

•

ایرانیان عزیز بدون مشورت با افراد
وارد و معتمد ،گول کسانی را که

قانون را زیر پا می گذارند و وعده
های گزاف برای سودهای باال می
دهند ،نخورید و پول و سرمایه ای
را که به سختی به دست آورده اید،
را به باد فنا ندهید.
مــا باید همیــار و کمک یکدیگر
باشــیم و با افشای افراد حقه باز و
خائن سعی کنیم ماجرای ترابی ها
دیگر تکرار نشود.
به امید موفقیــت همگان در این
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ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک
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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

دونالد ترامپ ،در رقابت های ریاست
جمهوری آمریکا خبرساز شده است!

دونالد ترامپ جمهــوری خواه و
برنی سندرز  ،ســناتور دمکرات،
برخالف انتظار همگان ،در رقابت
های تازه آغاز شــده برای کسب
نامــزدی انتخابات ســال ۲۰۱۶
ریاست جمهوری آمریکا ،نظر افکار
عمومی را به خود جلب کردهاند.
میلیونها نفر از شهروندان آمریکا،
که هــوادار جناحهای سیاســی
مختلف هســتند ،خود را از روند
جاری سیاســت در کشــور جدا
میبیننــد و فکر می کنند ،تعداد
انگشــت شــماری از نامزدهای
انتخابات آینده ریاست جمهوری
میتوانند ،برنامــه متفاوتی ارائه
کنند .بــه نظر میرســد دونالد
ترامپ ،میلیــاردر اهل نیویورک
که برای کســب نامــزدی حزب
جمهوریخــواه در انتخابات آینده
ریاســت جمهوری آمریکا تالش
میکند ،از این رویگردانی استفاده
کرده است.
آقای ترامــپ میگوید" :حرکت
وســیعی که در حال حاضر آغاز
مملکت.
شده اســت ،به خاطر من نیست،
____________
به خاطر حرفی است که میزنم و
عکس ها:
پیامی است که میفرستم".
جمشید ترابی تهران،
برخــی از تحلیلگــران ،ترامپ و
ترانزیــت به اوین :اواســط اکتبر امید او را به کسب نامزدی حزب
2014
جمهوریخــواه ،به دلیل رفتارهای
ترابی« :ارسن لوپن» کار سیروس پر مدعــا و اظهــارات بیموقع و
یحیی آبادی
نداشتن برنامه سیاســی مدون،
• به اســتهزا گرفتهاند .با وجود این،
روز چهارشــنبه  ۱۹اوت  ،در یک

نشست غیررسمیدر نیوهمپشایر،
بیش از  ۲۰۰۰نفــر در هواداری
از دونالد ترامــپ گرد آمده بودند
در حالی کــه جب بوش ،فرزند و
برادر دو رئیس جمهور پیشین و
فرماندار سابق فلوریدا ،تنها ۱۵۰
نفر را به سالن کشیده بود.
آقای بوش نیز در سخنانش گفت:
" شــما به یک رئیس جمهوری
جمهوریخــواه نیــاز دارید که به
قانون اساسی احترام بگذارد و یکی
درمیان فرمان اجرایی امضا نکند،
که کار بسیار سادهای است" .
در ســوی دیگر این کارزار ،برنی
سندرز ،ســناتور دموکرات ایالت
ورمونــت قــرار دارد کــه او نیز
هر بــار جمعیت عظیمــی را به
سخنرانیهایشمیکشد.
ســندرز برنامه روشنی برای قشر
محروم در آمریکا دارد و میگوید:
"کســی این ایده را که ما شاید و
فقط شــاید ،نیاز به یک انقالب
سیاسی در آمریکا داریم را جدی

ترامپ:
«رفتارهای
پر مدعا و
اظهارات
بیموقع و
نداشنت برنامه
سیاسی مدون»

نمیگیرد".
برنی سندرز
بــه صراحت از ســرمایه داری
مدرن انتقاد میکنــد و خواهان
تعدیل و برابری بیشــتر در توزیع
ثروت اســت .بســیاری معتقدند
شعارهای چپگرایانه او نظر موافق
مــردم را جلب خواهد کــرد ،اما
شــانس نامــزدی او را از ســوی
حزب دموکرات تقویت نمیکند.
در حال حاضر بانوی اول اســبق
آمریکا ،هیالری کلینتون پیشتاز
این مبــارزات انتخاباتی در حزب
دمکرات است.
خانــم کلینتون نیــز در یکی از
سخنرانیهایش گفته است " :ما
به سوی فرصتها میرویم .ما قرار
است کاری کنیم که آمریکا دوباره
تبدیل به کشــوری شــود که به
هیچکس پشت نمیکند".
با این همــه و به رغم توجهی که
ترامپ و ســندرز بــه خود جلب
کردهاند ،به نظر نمیرسد که هیچ
یک از آنان شانس کسب نامزدی از
سوی دو حزب رقیب در انتخابات
ســال  ۲۰۱۶ریاســت جمهوری
آمریکاداشته باشند ،اما تحلیلگران
می گویند حضور آنها سایر نامزدها
را وادار می کند که قانون مهاجرت
و شکاف عمیق اقتصادی بین مردم
را در برنامههای خود ،مورد توجه
بیشتری قراردهند.
•
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جهــــان...
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

اروپا و بحران حاد آوارهگی...

افزایش ناگهانی ورود پناهجویان به
اروپا وضعیت را چنان بغرنج کرده
اســت که مقامها و رسانهها از آن
با عنوان «بحران پناهندگی» یاد
میکنند.
هر ســال همزمان با گرم شــدن
هوا ،میــزان پناهجویانی که خود
را از راه زمیــن و دریــا به اروپای
غربی و شمالی میرسانند ،افزایش
چشمگیری پیدا میکند .امسال اما
وضعیت با سالهای پیش متفاوت
ت ماهه نخست
است .تنها در هف 
سال جاری ۲۲۴ ،هزار نفر در اروپا
تقاضای پناهندگی کردهاند.
سازمان ملل در مورد پناهجویان
در اروپــا وضعیت اضطراری اعالم
کرده و کمیسیون اروپا جلسه ویژه
بررسی وضعیت پناهجویان برگزار
کرده است.
یونان ،دروازه دردناک ورود

یونــان ،دروازه ورود بیشــتر
پناهجویان به اروپاست.
کشوری با اقتصاددر آستانه سقوط
و دولت مســتعفی که بار بخش
زیــادی از پناهجویــان را در بدو
ورودشان به اروپا بهدوش میکشد.
وضعیت پناهجویان در سال جاری
در این کشور از گذشته بدتر است.
هر روز دههــا قایق پــر از مردم
کشورهای بحرانی ،از جمله سوریه،
عراق ،افغانستان و کشورهای شمال
آفریقــا به جزایر کوچــک یونان
میرسند ،جزایر توریستیای که
امکان میزبانی از چنین جمعیتی
را ندارند.
جزیره کوس ،مقصد پناهجویانی
است که خود را از ترکیه به یونان
میرسانند.
در حال حاضر ،هفت هزار پناهجو
در این جزیره هســتند که بخش
زیادی از آنها در یک ورزشــگاه
بدون دوش و توالت اســکان داده
شدهاند.
تــاش ایــن پناهجویــان برای
خروج از ایــن زندان بزرگ ،دلیل
درگیریهای روزمره آنها با پلیس
یونان است.
یک کشــتی با ظرفیت دو هزار و
 ۵۰۰نفر هم به آن جزیره فرستاده
شــده اســت تا اقامت و ثبتنام
پناهجویان در آن انجام شود.
خیوس و لسبوس دو جزیره دیگر
یونان هســتند که بدون امکانات
بهداشــتی ،پناهجویان را در خود
جای دادهاند.

• در 7ماه خنست سال
جاری۲۲۴ ،هزار نفر در اروپا
تقاضای پناهندگی کردهاند.
• مدیترانه به یکی از
بزرگترین گورستانهای جهان
تبدیل شده ۲۳ :هزار کشته
در  ۱۵سال اخیر
مقدونیه و بلغارستان و بسنت مرزها

پناهجویانی که به سالمت به یونان
برســند و پس از حدود  ۱۵روز و
انجام مراحل ثبتنام در این کشور،
اجازه خــروج بگیرند ،یا باید خود
را از راه دریا بــه ایتالیا و از آنجا
به اتریش ،آلمان و اســکاندیناوی
برســانند ،یا باید از راه زمینی ،از
طریق کشورهایی چون مقدونیه و
بلغارستان ،به مرکز و شمال اروپا
برسند.
مســیر اول تنها در سال جاری
میالدی ،دو هزار و  ۳۰۰نفر را به
کام مرگ فرستاده است.

دولــت مقدونیــه در هفتههای
اخیر مرزهایــش را محدود کرده
و با توســل به خشونت مانع ورود
پناهجویان به خاک این کشور شده
است.
نهادهای حقوق بشری و کمیسر
عالی پناهندگان سازمان ملل ،از
رفتار پلیس مقدونیه به شــدت
انتقاد کردهاند .دولت مقدونیه اما
میگوید ظرفیت استقبال از این
میزان پناهجو را ندارد.
بلغارســتان هم اعالم کرده که با
توجه به وضعیت مرزهای مقدونیه،
هر چند هنوز با مشکل موج ورود
پناهجو مواجه نیســت ،اما امکان
دارد پناهجویان از خاک این کشور
برای رسیدن به کشورهای اروپای
غربی و شمالی استفاده کنند.
حفاظــت از مرزهای این کشــور
شدیدتر شده و وزارت دفاع گفته
است که ارتش و پلیس مانع ورود
پناهجویان به خاک بلغارســتان
خواهند شد.
در حــال حاضر در  ۳۰کیلومتر از
مرز مشترک این کشور با ترکیه،
حفاظ نصب شده است.

پیشبینــی میشــد  ۶۵۰هزار
پناهجو امســال وارد آلمان شوند،
دو هفته قبل این پیشبینیها به
 ۷۰۰هزار نفر رســید و حاال وزیر
کشور میگوید باید منتظر ۸۰۰
هزار پناهجو بود.
این کشــور قبل از هــر چیزی با
بحران اســکان پناهجویان مواجه
شده است .تاکنون  ۱۸پادگان در
اختیار پناهجویان قرار گرفته ،اما
همچنان تعداد زیادی از پناهجویان
در چادر و سالنهای ورزشی اسکان
داده شدهاند.
در هفتههــای گذشــته ،برلین،
پایتخت آلمان ،به واسطه تعطیالت
تابســتانی آمادگی پذیرش موج
پناهجویان را نداشت و بسیاری از
پناهجویان ناچار شدند در گرمای
طاقتفرسا ،چند روزدر مقابل اداره
بهداشت و تامین اجتماعی آلمان
اقامت کنند.
رســاندن آب ،غذا ،لباس و سایر
اقالم ضروری به این افراد از طریق
سازماندهیهایخودجوشمردمی
و گروههــای کوچک محلی انجام
شده است.
مقاومت جمعی علیه نژادپرستان

در پی ورود گسترده پناهجویان به
آلمان ،تنشهای اجتماعی در این
کشور افزایش یافته است.
جنبــش پگیــدا ،اروپاییــان
میهنپرست علیه اسالمی شدن
غرب ،در آســتانه یکساله شدن
است و بنا بر آمار رسمی اعالم شده
توسط دولت آلمان ،فقط در شش
ماهــه اول ســال  ،۲۰۱۵بیش از
 ۲۰۰بار به کمپها و محل اقامت
پناهجویان حمله شده است .یعنی
بیش از سه برابر سال گذشته.
در ســال جــاری همچنین ۱۳
ساختمان که قرار بود محل اقامت
پناهجویان و پناهندگان باشد ،به
آتش کشیده شده است.
در آخرین مورد ،یک کمپ کوچک
پناهجوییدر شهر رمشینگن ،قبل
از اینکه کسی در آن اسکان داده
شود آتش گرفت و  ۷۰هزار یورو
خسارتدید.
چنــد روز قبــل از آن ،در ایالت
بایرن ،فردی که هنوز شناســایی
آملان ،اولین میزبان
نشــده ،ساختمانی را که قرار بود
در اتحادیه اروپــا ،آلمان در خط  ۶۷پناهجو وارد آن شوند ،به آتش
مقدم استقبال از پناهجویان است .کشید.
از هر ســه پناهجو ،یک نفر در در شرق آلمان اوضاع بدتر است.
آلمانتقاضایپناهندگیمیکند.

در حالــی کــه تا یک مــاه قبل

{>> ادامه در صفحه}30 :

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
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

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

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

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

«در ایران  ۲۰میلیون نفر کمسواد و بیسواد هستند»
 ۰۴شهریور -علی باقرزاده،
معاون وزیر آموزش و پرورش
و رئیــس ســازمان نهضت
سوادآموزی ایران اعالم کرد
که در کشــور  ۹میلیون و
 ۵۰۰هزار فرد بیسواد و ۱۱
میلیون کمسواد شناسایی
شده است.
بهگــزارش خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران (ایرنا) ،علی باقرزاده
در یک نشست مطبوعاتی ضمن
اعالم این خبر افزود« :سه میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر از کل بیسوادان و

کمسوادان کشور نیز زیر  ۱۰سال
و باالی  ۵۰سال هستند».
بهگفته رئیس ســازمان نهضت
سوادآموزی بیشــتر بیسوادان
ایران در گروه ســنی باالی ۵۰

سال قرار دارند.
ســه روز پیش نیز عطاءالله
ســلطانی صبــور ،عضــو
کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجلــس آمــار
بیســوادان در ایــران را ۹
میلیون و  ۶۰۰هزار نفر اعالم
کرد.
سال گذشــته علی باقرزاده آمار
بیسوادی در ایران را سه میلیون
و  ۵۰۰هزار نفر اعالم کرده بود

رکورد تازه فیس بوک:

یک میلیارد کاربر در یک روز!
 28اوت :بنیانگــذار فیس بوک،
مــارک زوکربــرگ در صفحــه
اختصاصی خود اعــام کرد" :ما
تازه از یک نقطه عطف مهم عبور
کردیم".
او افزود" :روز دوشنبه از هر هفت
نفردر جهان ،یک نفر از فیس بوک
استفاده کرد تا با دوستان و اعضای
خانوادهاش تماس برقرار کند".
زوکربرگ گفت" :این اولین باری
بود که به این نقطه عطف رسیدیم.
این تنها سرآغاز متصل کردن تمام
دنیا به یکدیگر است".

مــارک زوکربــرگ
همچنین در این رابطه
ویدیویی منتشــر کرده
است.
فیس بــوک در ســال
 ۲۰۱۲میالدی بخشی از
سهام خود را در بازار بورس جهانی
عرضه کرد .در ماه اکتبر آن سال
بود کــه فیس بوک اعالم کرد که
یــک میلیارد کاربــر جذب کرده
است.
این شــرکت می گوید هم اکنون
هر ماه یک میلیارد و  ۴۹۰میلیون

کاربر دارد که به طور
فعال از حسابهای
کاربری خود استفاده
می کننــد .این رقم
نســبت به ســال
گذشــته  ۱۳درصد
افزایش داشته است.
این شــبکه اجتماعی همچنین
اعالم کرده در حال توســعه فن
آوری تازه است که تولید کنندگان
کلیپهای ویدیــوی را قادر می
سازد مانع از کپی برداری غیرمجاز
در فیس بوک شوند.

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!

anasia

گوش کنند.
باشد.که شــما
پزشــکانی
زیاد با
ناموفق زیر
مرگبه طور
دربارهبــار
دو
همهیا حادثه
بیماری
تغییر تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
میدرخواست باید در حضور پزشک تیغ جراحــی برای
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
فــوتو بیمار
رفتهبابود.
بدون هرگونه
او ،معالج
1394
شهریور
10
1230
شماره
سال21
پولیوری
هم اوســاده
پیراهنی
و
که از نظر آبی
خوداست.
شده
درستی انجام
دســتخط
برادرانو ۴5
سال قبل
بیمار
با
13
عالقمندانش
مشــکی در
شــناخته
سالم وبا مرگ
روحینامش
او کــه
جمــع آن دنیا
دیگری را به
ساله ساله
دستکم هجده
شود 2002.میالدی حاضر شد.
ســال
شود ،از
فرســتاد .مارک و ادی که
نوشته
میاست
وقتیداد که
شــرح
حاضران
پزشک او بــرای
قانونی شد
یوتانازی در
بودند،
مادرزاد ناشنوا
بلژیکفراوان با
مشاورههای
کهبعد از
حمایت از یوتانازی هر ساله
ساعته به
بدلیل دو
جلسهای
دیگری چگونه در
شــروع
بایدزمینه
بیمار،این
فعالیتش را در
اختالل
که
فهمیدند
پزشک
معالج
رو به افزایش است .تعداد
2015
که رابطهای با بیمار و پزشک قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
متقاضیان در اولین ســال
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
نفر رسیده است.
•
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
دیگر،
کانادابه زبانی
آموزش
استاندلیل
به
همینطور روانپزشک یا متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر
درصدد است
کبک
بلژیک
الگوبــرداری از
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با
قانونیرا
آموزشی
کمک
حتما کتابهای
دیده میشــود .خانواده این فرد
مبتالست ،الزامی است.
مشابه
کند.های نخست برای
وضعهفته
همان
از
که
شدند
خبردار
موضوع
از
وقتی
اتانازی
انجام
بین زماندرخواست و
که به
داســتان
این
هم
بلژیــک
در
فرزندانتان تهیه کنید .چرا
دیستلمان
وجوددکتر
نرســیده و
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان
سخت
امتحانات
دلیل عدم
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
ممکنتا
هســتند
صدد
در
همراهانش
و و پیچیده به سبک دیار،
محدوددربهاینترنت،
ساختهشده
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این
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لیســت
بلژیک
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کشــور
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دیکشنری
دروس مشکلی ندارد و همه چیز
"سلفی"نامهاست
لغتکه اگر
بنویسد
درخواستی
میتواند
( )Selfieو این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
آکســفورد
دیکشنری
است.
مطلق
شود وآرامش
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کرد.کهاینرسانه بیشتر در موردشان
اعالمبوده
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حادثه یا
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بیمار و
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بتوانندبا
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اند.
زده
حرف
شد،
دچار
برگشت
گروه
این
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بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
غیرقابل اینترنت ساختهاند و از آن برای
کمای کاربران
لغت را
که
خواهیــم دید
مقطع
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر بــرای بعضیها نــام او به معنای بهپایان
آیندهای
است .در
بوده کبک
رسد
می
مادونا از
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پردرآمدترین خواننده
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
صمیمی
قانونیو
یابی ساده
بلژیکو
شده
لحاظ
مسایل
کوچکترین
یوتانازی
خطرات
تجسم
درخواستش
استفادهکه
لحظه
مشابه
قانونی
چندان دور
اجرایبهرا نه
هایش
آهنگ
فروش
کنســرت و
طریق
هایی
لغترابه عکس
بخواهداشاره این
میکنند.
آموزانند.
می
تحصیلی
پرونده
در
همیشه
برای
طور
این
همه
البته
آید.
می
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
کند.
تصویب
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
بگویید
شــاید
هم
باز
ماند.
خواهد
اش
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
پیامدهای
درباره
حدیث
و
حــرف
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
یک
عنــوان
هــا او را
بلژیکی
هاییک
بلژیک
در
کانادا
میلیوندر
قانــون
ایــن
تصویــب
جدیــد،
تــرس
همه۸۰روز
شما
فرزند
7۹اســت
ممکن
فرض
دالر
جووی با
نخستدالر وبربن
میلیون
مسلمابــهبا
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
گوشی
بروکســل و
VUB
رســد
می
نظر
سومو به
اســت
رتبههایزیاد
متخصــصو
اینستاگرامسن
همراه بوده و
فیسبشر
همواره با
میرونــد! ولی
میمدرســه
قهرمانبه
عالیباو
نمــره
درســی
هموارهودر
دارند.
قرار
دوم
شناسند.درآمد در
شوند.
مشاهده می
بوک و
نظیر
نفر
سیصد
از
بیش
گذشــته
ماه
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
ها
رســانه
موضوع،
شــدن
جدی
سال نمی شناسد.
متاسفانه واقعیت اینگونه نیست ممتاز آورده باشد ولی در کارنامه
حضورهمبه جمع
بروکسل دور
ترین افراد از نظر روحی ودر شمال
است.
یوتانازی
باشــدکنند.
شــدهاینباره
بیشتریدر
موقع تمرکز
قوی
حتی
از
خالی
کالسها
درج
برایش
! %80
اینترنتی
انتشار
خواهید از
هایمی
حرفاگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
لیست بلند
به
دیستلمان
به
تا
شدند
احتمال
به
دیســتلمان
ویم
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
روزنامه
نیز،
دکتردر خلوت خویش ،به این امر والدین ایرانی است...
این نشــان از آن است که عالوه
__________
کنید:
ایمیل
ایمیل خود رابربه ما
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
نشانیکنند.
مرگ گوش
درباره
شــما
پزشــکانی که
همه
فکر با
زیاد
آگاه •
می
را
جوانب
تمامی
و
میکنند
فعالیت
تمامی
ساده،
امتحانات
Euthanasia (Greek: "good
 info@paivand.caتنش
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی
>>"deathو
کالســی ،هوش
 ofکارهای
سنجند .لذا توجه خاصی میطلبد از یک هفته قبل از شروع مدارس هــا و
the practice
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
خانوادگی خود
آبی وبرنامه
اشــراف کامل به نیز
امر و
درک
سرعت
شاگرد حتی
عملکرد
پولیوریرا نحوه
intentionally
ending
a life
هایســاده و
پیراهنی
شده است.
درستیاینانجام
in
order
to
relieve
pain
and
کنید که
برای طوری
فرزندانمان،
فرزندتان یادگیری و درک موضوعات طبق
عالقمندانش
تنظیمجمــع
مشــکی در
شــناخته
روحیبا مرگ
شــرایطنامش
او کــه
سر
به
جدید،
کالسی
و
مدرسه
ورود به
suffering.و
ســاعت معین به تختخواب معیارهایی از پیش تعیین شده
شود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
می
حاضراندســت
بــرایانرژی از
مدرسه اوبرود ،تا
نخست
روزهای
نحوی که
در مشخصدر نظر گرفته شده و ثبت
رفته که
شــرح داد
قانونی شد
بلژیک
یوتانازی در
که
بشــاش
بازیابد و
شــروع طول
زمینهکند.
اینسپری
خاطر
را با
پر گشته است و تغییر در کارنامه نیز
ساعتهو به
ای دو
چگونهروزدرراجلسه
آرامشرا در
فعالیتش
اضطراب از تمــاس با افراد جدید انرژی راهی مدرســه شود .باز هم تقریبا محال است.در مطالب قبلی
از ملیت هــای گوناگون و یافتن متاسفانه خواب آلود بودن کودکان انواع سایت های کمک آموزشی و
دوستان تازه ،همچنین ارتباط با ایرانی تبدیل به امری بحث برانگیز کتب معتبر را معرفی کردیم.
معلمی جدید که هیچ از فرهنگ ما در مدارس شده و نیک میدانید که •
نمیداند از یک سو ،عدم تسلط به در صورت تشدید این امر ،ممکن برای آگاهی از شیوه های تربیتی
زبان و آداب و رسوم رایج مدرسه است نحوه رسیدگی به امور فرزند و آموزشی ،هر مدرسه برنامه ها و
نیز از ســوی دیگر ،نگرانی هایی توسط والدین زیر سوال برود و در جلسات منسجم و مداومی چه در
خود فضای مدرسه چه در خارج از
است که اگر به موقع و درست به پرونده اش درج گردد.
آنها پرداخته نشــود ،ممکن است •
آن ،دارد ،که شرکت در آنها خالی
اثرات روحی بدی برجای گذارد و بچه ها صاحبــان دلهای صاف و از لطف نیست .و باز هم باید گفت
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ساخته
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عهده
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پاپتاریخ
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هفته
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پردرآمدترین خواننده
اجتماعی در
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آهنگ
فروش
و
کنســرت
اجرای
طریق
هایی
عکس
به
لغت
این
اشاره
کنند.
می
استفاده
مــدارس روزهایی را مشــخص صورت تکرار مداوم! حتما و مکررا ســنت لوک یــک کارگاه فرزند
درآمد
میلیــوندریورو)
میلیون دالر
گیردها(portrait
خود می
فرد از
است
خانواده
آشنایی
میکنندکهبرای
۱۲۵بگذارید.
.)selfمعلم در میان
موضوع را با
نقش
رابطه با
( ۹۲رایــگان
پروری
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
با محیط مدرسه و شناخت کادر همه ی موارد را کتبی بنویسید و والدین در آمادگی روحی فرزندان
مدرسهدالر
محیطمیلیون
جووی با 7۹
میلیون دالر و
هاییهمراه با با
گوشی
پاسخ۸۰معلم نگه
شبکهاش را
آموزشی...های هوشــمند به وفور در کپی
دارد،
برایبنورود به
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info@paivand.caبوده برنامه هــای کتابخانه های محله
در برنامــه های مــدارس ،حاکی تماس های فراوانی از دوستان
از آن اســت که هنوز جای بحث که در حل مشکلی که فرزندشان خویش ،در جریان این جلســات
و گفتگوی فــراوان در این زمینه را در مدرسه آزار میداده ،مستاصل قرار گیرید و ســوالهای خود را در
مانده بودند و آنقــدر ماجرا ادامه هر زمینه ای مربوط به فرزندتان
هست.
تماس های میانه ســال والدین ،داشته که ســال تحصیلی رو به بپرسید.
•
ســرگردانی از ندانستن اینکه در تمامی بوده...
صورت بروز مشــکل به کجا باید با خوانــدن این تجربه ها شــما مورد دیگر که یادآوری آن بی ضرر
مراجعه کنند ،نیز نشــان دیگری میتوانیــد از همان روز نخســت ،نیســت ،در نظر داشتن ویتامین
از عــدم توجه به همین نکات ریز برای حل مشکالت اینچنینی اقدام های الزم بــرای بدن کودکانمان
کنید و نگذارید فرزندتان روزها با اســت .با توجه به وجود یک دوره
است.
•
ناراحتی و استرس به مدرسه برود .ســرمای طوالنی در اینجا و عدم
چه خوب اســت که والدین حتما در صورت حل نشــدن مساله از تحــرک کافی در اوقــات فراغت
روز اول ،با فرزند خود خصوصا در طرق باال میتوانید از مراکز کمک فرزنــدان در منــزل ،باید مراقب
این امر بــود و با مشورت دکتر
مقطع دبستان به مدرسه بروند؛ از به والدین یاری بجویید.
کالس او دیدن کنند .با معلمش به عنوان مثال سایت زیر یک سایت کمبودهای بدن فرزندمان را رفع
دقایقی همکالم شــوند و خود را معتبر اســت که بصورت آنالین کنیم.
معرفی کنند؛ همکالســی های میتوانید مشــکل فرزند خود را با این امر شــاید در مورد کودکان
فرزند خــود را ببینند و با والدین آنها در میان بگذارید تا راهنمایی تازه متولد شده تا سن سه و چهار
دیگر از فرهنگ های دیگر حرف های الزم را برای مراجعه به مرکز سالگی رعایت شود اما وقتی پای
بزنند .در این امور ســاده ،والدین و سازمان مناسب و راه گشا در هر صحبت والدینی که فرزندان بزرگتر
دارند مینشینیم اکثرا اذعان دارند
بهترین الگوی فرزند خواهند بود و مقطعی ،برایتان انجامدهند.
www.parentsline.net
با ایجاد یک ارتباط ســاده با افراد
که این مســاله را فراموش کرده و
دیگر به فرزند خود نیز راه دوست
به خوردن همان مواد غذایی روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
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یکم و پانزدهم ماه

بســنده کرده اند .دریافت میزان
الزم از ویتامین های مورد نیاز بدن
در روز میتوانــد به حفظ روحیه و
شادابی جسمی فرزندانمان برای
پیشرفت و گذر از این مسیر تازه
مهاجرت ،کمک شایانی کند.
برای آگاهی بیشــتر میتوانید در
زمانهای آزادتان ســری بزنید به
مراکز  CSSSزیر و راهنمایی های
الزم را بگیرید.
CSSS Cavendish
CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord

را بر روی سایت بخوانید

CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent
CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle
West Island HSSC
CSSS de la Montagne
CSSS de la Pointe-de-l'Île
CSSS de Saint-Léonard et de
Saint-Michel
CSSS du Coeur-de-l'Île
CSSS du Sud-Ouest-Verdun
CSSS Jeanne-Mance
CSSS Lucille-Teasdale
در انتها نیز فراموشمان نشود آموزش

زبان مادری به فرزندامنان
در کنار این زبان شیرین فرانسه ،که
هرچه میگذرد ،بیشتر درمیابیم که
چقدر زبانهای دیگر واژه کم دارند
برای گفنت یک حس ناب ،یک حس
سرشار از عشق...
------

برگرفته از صفحه فیس بوك:
مریم رحیمی (مونتریال)
•

14
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www.paivand.ca

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم پائیــزی2015 :
( 21سپتامبر تا  5دسامبر)

Tel.: : 514-737-3642
Snowdon

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

محل ثبت نام

کالس های فارسی کودکان:

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

•
•
•
•

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

پخــتروز

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

>> ساعات کار:

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

کتابخانه نیما اهدا کنید.
• اگر به ایران می روید برای کتابخانه
کتاب به ارمغان بیاورید.

• کتاب های خود را برای اســتفاده دیگران به

www.paivand.ca

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

در روز  ۲۳آگوست ،تیم فوتبال شاخه جوانان
«اتاق بازرگانی جامعه ایرانی کبک» CCCIQ
برای اولین بار در مسابقات قهرمانی جمعیت
اتاق هــای بازرگانی جوانــان کبک RJCCQ
شرکت کرد.
این مســابقات دوستانه که هر ســال برگزار
میشود ،امسال با حضور  ۱۲تیم از تش ّکل های
مختلف ،از جمله فدراسیون اتاق های بازرگانی کبک رنگین تر کند.
 FCCQو تش ّکل های صنعتگران چینی ،آفریقایی و به همه عزیزان بســیار خوش گذشــت و بعضی از
غیره ،برگزار شد.
بازیکنان و هواداران به اتفاق خانواده در ورزشگاه حضور
تیم اتاق بازرگانی جامعه ایرانی کبک حضور موفقی داشتند و تیم خود را تشــویق کردند .بازیکنان تیم
داشت و توانست با اقتدار ،با  ۳برد  ،۹امتیاز  ،۱۱گل عبارت بودند از الکسیا انضباطی ،فریبرز فریدونی ،کیا
زده و تنها یک گل خورده ،از گروه خود به مرحله یک و کسرا متبسم ،سایمون داوری ،آرمن بغزیان ،آرش
چهارم نهایی صعود کند.
صادق ،آرمین ونکی ،اشــکان احمدی ،نیما مقدادی،
در آن مرحله تیم اتاق بازرگانی ،در یک بازی نزدیک فرزاد بیگدلی و پویان حمیدی.
و پیچیده ،بازی را با نتیجه  ۳بر یک به حریف خود ،هیات مدیره اتاق بازرگانی از همه بازیکنان ،دســت
جمعیت کارآفرینان و صنعت گران آفریقایی ،واگذار اندرکاران و هواداران تیم تشکر می کند.
کرد.
به امید این که این حضور موفق تیم جرقه ای باشد
تیم اتاق بازرگانی جامعه ایرانی کبک ،به عنوان نمونه برای تشکیل یک تیم حرفه ای و دائمی فوتبال برای
ای از یک تیم منســجم و با اخالق ،در این مسابقات جامعه ایرانی بــا حمایت اتاق بازرگانی جامعه ایرانی
دوستانه درخشید و موفق شد روابط خود را با تش ّکل کبک و بیزنس های موفق ایرانی.
هایدیگر کبک مستحکم تر و حضور جامعه ایرانی را

به ما یاری کنید!

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

Tel.: (514) 692-0476

کافـــه لیت

فوتبـالدوستانه

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن کتابخانه

6925 Sherbrooke W.

درخدمت ایرانیان گرامی

(514) 274-8117

کتابخانه نیمـا :آغاز  28اُمین سال فعالیت

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

«اتـاق بازرگانی جامعه ایرانی کبک»
CCCIQ

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

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

نان سنگک

اجنمندفاعازحقوقبشر

تلفن)514( 626-5520 :

با کمک طب سوزنی

اجنمنزنانایرانیمونترال

Tel.: 514-485-3652

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

مدرسه فرزانگان

www.ilsmontreal.org

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

5206 DECARIE #3

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

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

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

دکتربهمن فصیح پور
(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
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>> گرافیک عالی

Advertise with us
) 514-996-9692

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

هر یکم و پانزدهم ماه
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

www.paivand.ca
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در شهــر
اعتراض برخی ایرانیان به
حضور "محمد رسول اهلل"
در جشنواره فیلم مونترآل
حضور فیلم ســینمایی «محمد
رسول الله» ،ساخته مجید مجیدی
در جشنواره جهانی فیلم مونترآل با
اعتراض برخی فعاالن ایرانیدر این
شهر روبرو شد .این فیلم که درباره
زندگی پیامبر مســلمانان است،
پرخرجترین فیلم سینمای ایران
بوده و با هزینه بنیاد مستضعفان
ساخته شده است.
روز ،پنجشــنبه  27اوت ،همزمان
با آغاز مراسم افتتاحیه جشنواره
در سینما امپریال مونترآل ،برخی
مخالفــان جمهوری اســامی با
برگــزاری تظاهرات و ســردادن
شــعارهایی چون «رژیم اسالمی
نابود باید گردد» و نیز «شــرم بر
فستیوال ،شرم بر مونترال و کانادا»
اعتراض خود را نسبت به نمایش
این فیلم در این جشنواره جهانی
ابراز کردند.
خبرگزاری فرانسه تعداد معترضان
را بیشتر از  ۵۰نفر خوانده و گفته
که حاضران ،کارگــردان فیلم را
بــه "خیانــت" و برگزارکنندگان
جشنواره را به "کمک به تبلیغات و
شعارهای حکومتی" متهم کردند.
فخری جواهری ،زندانی سیاسی و
از فعاالن سیاسی ساکن کانادا به
این خبرگزاری گفته است که این
فیلم «با هزینه رهبران جمهوری
اســامی و با هدف نشــان دادن
تصویر بهتر از آنان» ساخته شده
است.
مجید مجیــدی ،کارگردان فیلم
پیش از این گفته بود که موضوع
فیلم "محمد رسول الله" شکستن
تصویر اسالم خشن است.
وی در یک نشست خبری ،پیش از
نمایش فیلمدر این جشنواره تاکید

کرد« :متاســفانه در حال حاضر،
چهره اســام یک چهره رادیکال،
خشن و متحجر است و این چهره
واقعی آن نیست».
فیلم محمد رسول الله ،محصول
سال  ۱۳۹۳تازهترین اثر سینمایی
مجید مجیدی است که با هزینه
تقریبا  ۴۰میلیون دالری ساخته
شــده و ســرمایهگذار این فیلم،
شرکت سینمایی نور تابان ،وابسته
به بنیاد مستضعفان است.
اینفیلمبهزندگیپیامبرمسلمانان
از تولد تا  ۱۳ســالگی میپردازد و
گفته شــده که هزینه ساخت آن
تقریباً  ۲۰برابر پرهزینهترین فیلم
ایرانی تا قبل از ســاخته شدن آن
بوده است.
مجید مجیدی پیش از این اعالم
کرده بود که این فیلم بخشــی از
یک ســهگانه است که دو قسمت
بعدی آن نیز ســاخته خواهد شد
و به بخشهای دیگری از زندگی
پیامبرمسلمانانمیپردازد.
همچنین این فیلم از روز سهشنبه،
چهارم شهریوردر تهران و  ۱۱شهر
دیگر ،در بیش از  ۱۴۰ســینما به
طور همزمان به نمایش درآمده که
تاکنون کم سابقه بوده است.
از سوی دیگر همزمان با پخش این
فیلم ،روحانیون االزهردر مصر ،از
مهمترین مراکز دینی مسلمانان
ســنی ،از این فیلم انتقاد کرده و
خواهــان ممنوعیــت نمایش آن
شدهاند.
احمــد الطیب ،شــیخ االزهر در
گفتوگــو با یــک روزنامه چاپ
مصر با بیان اینکــه همه علمای
االزهر و علمای اهل ســنت با این
اقدام مخالف هســتند از علمای
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همچنیــن مجیــدی در جریان
ساخت فیلم محمد رسول الله در
گفتوگو با شبکه المیادین با بیان
اینکه سینمای قبل از انقالب ایران
یک سینمای «سطحی و تبلیغاتی
بوده» ،سانسور در سینمای کنونی
ایران را امری طبیعی دانسته بود.
وی همچنین با اشاره به آتشزدن
ســینماها در کنار بانکها ،مراکز
دولتــی و مراکز ســاواک ،گفته
عکس :گوشه
بود« :وقتــی [در انقالب] مردم به
خیابانها ریختنــد با بانکها که ای از تظاهرات
اعتراضی به
متعلق به حکومــت بود ،با مراکز
اکران فیلم
اداری و دولتی و با شکنجهگاههای
ســاواک مقابلــه کردنــد و بــه محمد ،در برابر
مشروبفروشــیها و به سینماها سینماامپریال،
مونتریال،
حمله کردند و نشان دادند که این
 27اوت
سینما متعلق به آنها نیست».
•

فیلممحمد!

جمهوریاسالمیایرانو تیمتبلیغاتیشدرمونترال!

شهرزاد ارشدی كشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧
را همــراه با مسینارهای مختلف،
باید پرســید ،چگونه جشــنواره بین
برنامه های فرهنگی و هنری برگزار
اللملی معتبر ،جشنواره ای كه جایگاه
میكنند.

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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مهمی برای اكران فیلم های مستقل
و غیر وابسته بوده ،توسط رژیمی كه
جنایات متعدی علیه شهروندانش در
داخل و خارج از كشور مرتكب شده،
ربوده شده است؟
جای دلتنگی و تاسف است ،شهری،
كه روزگاری خانه زیباكاظمی خبرنگار
عكاس شــجاع مونترالی بود ،میزبان
كشوریســت كه او را زندانی ،شكنجه
و بقتل رسانده .مونترال شهری كه در
دوازده سال گذشــته پایگاه مبارزه و
تالش برای عدالت خواهی پرونده زیبا
كاظمی علیه جمهوری اسالمی ایران
نیز بوده است.
پنجشنبه  ٢٧اوت  ،٢٠١٥به رهبری
آقای سرژ لوزیك جشنواره بین المللی
فیلــم مونتــرال با فیلــم ایرانی بنام
"محمد" افتتاح می شود؛ فیلمی كه
هزینه آن صد در صد توسط جمهوری
اســامی ایران تامین شده ،فیلمی با
حمایت مستقم "مقام معظم رهبری"
آیت الله خامنه ای.
آقای لوزیك ایــن فیلم را زمانی
حمایت و جتلیــل می كند ،كه در
سراسر جهان ایرانیان در جدال با
فراموشی بیست و هفتمین سالگرد

تابســتانی كه بیش از  ٥هزار زندانی
سیاسی بدستور مســتقیم آیت الله
خمینی اعدام شــدند .در عین حال
چطور می توان طغیان و شورش ٢٠٠٩
را فراموش كرد ،دورانی كه هزاران هزار
تظاهر كننده ،جوان و پیر در خیابانها
مورد هجوم و حمله وحشیانه پاسداران
رژیم قرار گرفتند .بسیاری در خیابانها
بقتل رسیده و بیشمار زندانی و شكنجه
شــدند ،با دستور مقام اعظم آیت الله
خامنه ای و دوست نزدیك آقای مجید
مجیدی كارگران فیلم محمد.
با به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی
هنرمنــدان از هیــچ گونــه امنیتی
برخوردار نبودنــد؛ رژیمی كه تحمل
هیچ صــدای مخالفی را نداشــته و
ندارد و با چهارچوب های بسیار تنگ
و سانســورهای بیرحمانــه راه نفس
كشــیدن را برای هر ابراز هنری تنگ
كرده.
فیلمساز و نمایشنامه نویس نابغه ای،
مانند بهرام بیضایی ،در همه این سالها
از آنجا كه تن به سانســور نداد ،برای
ساختن فیلم هایش ازدریافت هرگونه
بودجه ای محروم بوده؛ جعفر پناهی،

فیلمساز با استعداد ایرانی ،كه رژیم او
را بیست سال از فیلم ساختن و یا هر
كاری در رابطه با سینما محروم كرده
است.
در چنین شــرایط و اوضاعی شــاهد
حضور فیلمســاز محبــوب آیت الله
خامنــه ای و فیلمش بعنوان ســفیر
فرهنگی جمهوری اســامی ایران در
مونترالهستیم.
با وجود گزارشات متعدد درباره نقض
حقوق بشــر در ایران در  ٣٧ســال
گذشته ،چگونه می توان كارنامه خشن
سركوب و سانسور رژیم ایران را نادیده
گرفت.
چه تلخ و دردناك است تحمل حضور
این سبعیت فرهنگی؛ وحشیگری كه
كشور مان را به بدبختی كشانده و در
تالش برای ریشه دواندن در هر آنجا
كه راهی پیدا كند.
چگونه می توان سكوت كرد؟
در آخر شــاید جملــه ای از مارتین
لوتركینگ پایان مناسبی باشد :
"زندگی مان روزی به پایان میرســد
كه در مقابل ابراز حرفهای كه اهمیت
دارند ،سكوت را پیشه كنیم".
 ٢٣اوت ٢٠١٥
ترجمه ازاد از متن انگلیسی

•
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صلیب؛ جایی که غضب و محبت
خداوند با هم مالقات منودند

رومیان۳۳ ۳۲ :3
زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن
کمال مطلــوب و پرجاللی که خدا انتظار
دارد ،نرسیده است .
اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم،
خدا ما را کامال "بی گناه " به حساب می
آورد ،چون عیسی مســیح به لطف خود
بطور رایگان گناهان ما را برداشته است.
خدا عیسی مســیح را فرستاد تا مجازات
گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب
خدا را از مابرگرداند .خدا خون مســیح و
ایمان ما را وســیله ای ساخت برای نجات
ما از غضــب خود .به این ترتیب او عدالت
خود را ظاهر نمود .اگر او کسانی را که در
زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات
نکــرد ،این هم کامال عادالنه بــود ،زیرا او
منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان
آنان را نیز پاک سازد.
در زمــان حاضــر نیز خــدا از همین راه
گناهکاران را به حضور خود می پذیرد ،زیرا
عیسی مسیح گناهان ایشــان را برداشته
است.
امــا آیا ایــن بی انصافی نیســت که خدا
گناهکاران را بی گناه بشمارد؟
نه ،زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به
عیسی مسیح انجام می دهد ،یعنی ایمان
به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک
کرده است .
در میــان مردم جامعه های امروزی که ما
زندگی میکنیم ،گناه ،امری عادی و پیش
پا افتاده شده.
گویــی دیگر گنــاه وجدان مــردم را آزار
نمیدهد و برایشان اهمیتی ندارد.
اگر چه شاید هر از گاهی شخصی به اشتباه
خود معترف گردد ،ولی کمتر کســانی به
گناهان خود توجه نشان داده و اعتراف می
کنند.
بسیار نادر است که کسی را ناراحت از وجود
گناه در زندگیش مالقات کنیم.
دیدگاه فرهنگ و مردم جامعه های مدرن
امروزی ما از گناه هر چه که باشد ،ازدیدگاه
خداوند ،گناه هنوز هم گناه است و او از آن
بیزار می باشد.
خداوند ،در قدوسیت و عدالت خود ،با گناه

انسان با شدت برخورد می کند.
ما تا زمانــی که به هولناکی و قدرت نابود
کننده ای که در گناه وجود دارد ،همانند
خداوند ننگریم ،به هیچ وجه قادر نخواهیم
بود تا عظمت کار عیسی مسیح را بر روی
صلیبدرک نمائیم.
صلیب راه چارٔه کامل خداوند برای مشکل
گناه انسان شد.
خداوند ما ،خداوندی اســت کام ً
ال پاک و
قدوس.
او خود عاری از هر گناه و از وجود گناه در
این جهان بی زار است.
خداوند ،در عین حالی که از گناه در غضب
است ،اما او انسان گناهکار را بسیار دوست
میدارد.
خداونــد ،در عین حالی که گنــاه را در،
قدوسیت ،عدالت و غضب خویش مجازات
خواهــد نمود ،اما او گناهکاران را بســیار
دوست می دارد.
خداوند ،مشتاق آشتی با انسان گناهکار و
داشتن رابطه ای پدر و فرزند گونه با اوست!
وجود گناه در زندگی انسان ،او را از خدای
عادل و قدوس جدا ساخته بود.
صلیب او جایی اســت که ،خشم و غضب
خداوند از گناه انسان و محبت او برایش با
هم مالقات نمودند.
تنها راه نجات و رستگاری انسان گناهکار،
بدون این که قدوســیت و عدالت خداوند
قدوس و عادل را نادیده گرفته و زیر پا نهد،
مجازات گناهان اوبود.
انســان گناهکار ،خشم و غضب خداوند را
برانگیخته و الیق دریافت مجازات از طرف
او بود.
خداوند برای اجرای عدالت و حفظ قدسیت
خویش ،می بایستی حتما گناه او را مجازات
می نمود.
او می بایســتی یا خود انسان گناهکار را
برای گناهانــش مجازات نماید و یا اینکه،
جانشینی به جای او برگزیند.
در نهایت محبت ،خداونــد برای نجات و
رستگاری انسان گناهکار راهی مهیا فرمود.
او برای انســان ،جانشــینی تعیین نمود.
جریمه گناهان انسان را به
جانشــینی که
ٔ
جای او یکبار برای همیشه بپردازد.

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 :

)

جریمه
جانشینی که خداوند برای پرداخت
ٔ
انســان برگزید ،یگانه فرزند خود ،عیسی
مسیح بود.
بنا بر این ،خداوند بن ا بر مشــیت الهی
خود ،یگانه فرزند کامال بی گناه خود را به
داوطلبانه خود
این جهان فرستاد تا با مرگ
ٔ
بر روی صلیب جلجتا ،تاوان تمام گناهان
بشر را یکبار برای همیشه بپردازد!
عیسی مسیح ،با دادن جان خود بر روی
صلیب ،این ماموریت را به کمال رسانید.
پــس از آن ،عدالت خداوند در مورد گناه
انسان تماماً به اجرا در آمد.
خشــم و غضب خداوند نســبت به گناه
بشــریت ،بر یگانه فرزند عزیز و کامال بی
گناه او واقع شد تا او قادر باشد ،با ما آشتی
نموده ،محبت بی مانندش را اثبات نماید!
خالص ٔه کالم:
بــه خاطر محدودیت های انســانی مان،
ما هرگز قادر نیستیم تا به معنای واقعی
به بهــای عظمت ،و اهمیت فدا کاری که
خداوند در راه نجات بشر انجام داده است،
پی برده و آن را کامال درک نمائیم.
به عنوان یک انسان ،شاید بتوانیم تا حدی
دردهای جسمانی که عیسی مسیح برای
پرداخــت گناهان ما متحمــل گردید را
حدس بزنیم.
ولی او برای بر طرف نمودن غضب خداوند
و اجرای عدالت او در مورد گناهان ما ،بسیار
بیشتر از تنها درد های جسمی را متحمل
گردید.
این فــداکاری خداوند نهایــت محبت او
را برای بشــر گناهکار به خوبی به نمایش
گذارد.
خداوند بهترین خود را داد تا بدترین انسانها
را رستگار سازد.
عکس العمل شــما نسبت به این محبت
چیست؟
آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده
شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشــتن یک رابطه شخصی با
کسی که شــما را خلق فرموده و همواره
دوست میدارد می باشید.
•
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Vendredi 18 septembre
Friday September 18 . 2015 , 20 H00
Oscar Peterson Hall
L'université Concordia
7141 Sherbrooke Ouest
Metro Vendôme , Bus 105

billets: Tapesh Digital : 514 223-3336
Cafe Aunja 1448 sherbrooke ouest

Billets : $ 45 . $35
info : 514 678- 4030

www.paivand.ca

Dastan Ensemble & Mahdieh Mohammad khani
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صرافیآپادانا

خدمات مهاجرتی آریان
  مشاور مهاجرت به کانادا (ثبت نام شده توسط دولت کانادا )

 عضو رمسی   ICCRCکمیسر سوگند برای کبک و خارج از کبک

APADANA EXCHANGE

خدمات:
 ویـزای دانشجوئی
 کار آفرینان و سرمایه گذاری
 نیروی کار ماهر و جتربه کانادایی
 برنامه های مهاجرت فدرالی
و استانی ،توریستی
 برنامه های مهاجرت همسر و والدین،
پناهندگان و غیره
 همچنین تهیه و تنظیم دعوت نامه رمسی
 گواهی امضاء
 کپی برابر اصل مدارک

انتقـال ارز

اطالعات متاس:

آدرس وب:

www.aryanimmigrationservices.com

ایمیل:

info@aryanimmigrationservices.com

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


شمارهتلفن(مونتریال):

(514) 777 4447

شماره تلفن رایگان (کانادا وایاالت متحده آمریکا):
1 (855) 717-7222

___________________________

شماره فکس:

(514) 777-7005

شماره تلفن (تهران):
(021) 8280 2599

PdA

مرکز شهر مونتریال:
نزدیک ایستگاه متروی Place des-arts
پذیرش :فقط با تعیین وقت قبلی

GUY

بامدیریت:حمیدرضاخلیفی
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-839-7318

پاتوقعموجمال

|

Tel.: 514-933-1719

کافه و قنادی

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

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

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
• آخر هفته :برانچ
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران
اوکازیون
 1200دالر هزینه محضر

ه
ر روز هفته

عـالی

برای زندگی
و یا
سرمایهگذاری

t
fron
r
e
t
Wa rtment s
Apa -Soeur
es
0$
Île-d 22000
only

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235

با مدیریت بهنوش مسعود

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

20



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
Dr. DAVID PATTERSON
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
Dr. ZIAD SUBAI
 Dr. FARIDA TURQUIزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
Dr. ianning yang
بیماری های عفونی و...
Dr.
Xiao Yisu
__________________

پزشکان متخصص:











 

 






پزشک خانواده

louis



دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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.

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



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






















 

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

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

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









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
(Implantهمرنگ دندان)
 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
7روز
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5






































www.ismapquebec.com

























 





Lumineers
انستیتوVeneer


















home renovation

بهداشت
و
مکمل
عالی

پزشکی 
 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



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









نقاش حرفه ای | امور ساختمانی
احمدسزایش

با  25سال سابقه ی کار
در اروپا در خدمت شما
------------• تکمیل و مسکونی کردن
زیرزمین • آشپزخانه
• حمام • در و پنجره
• کاشیکاری و بسیاری دیگر

Guy

بام
از درک
اروپا

Tel.:514-799-4782

از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

«انستیتو عالی پزشکی مکمل دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت مدت زمــان درمــان در حدود یک
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و ساعت و دستمزد این گونه خدمات
است که یک دوره چهار ساله دکترای دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره  70دالر می باشد.
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در لطفاً برای کســب اطالعات بیشتر و
Quebec
H3H
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
تحصیل کرده اند و
های پزشکی
 1M1رشته
Montreal,ثبت نام با ما تماس بگیرید:
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
تسلط
درجه
یا
و
نشده
تائید
مدارکشان
www.ismapquebec.com
,
Fax:
)(514
933-2861
توسط
دیگری را از طریق اینترنت (یا
های
زبان
از
یکی
به
تکلــم
در
ها
آن
Facebook:groups/medecinesaltپُست) ارائه می دهد.
فرانسه)
(انگلیسی
کشور
این
رسمی
ernativespodotherapie
عضویت
به
توانند
فارغ التحصیالن می
که
هموطنانی
اصوال
یا
و
نبوده
کافی
----------------------رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
پودولوژی استان کبک در آمده و در دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
Podotherapie
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق به کار مشغول شوند.
1900 Avenu Mailloux
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
Suite 035
این رسید هم مورد قبول شرکت های داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
Québec –Québec G1J 5B9
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه برای ارائه این گونه خدمات به منازل
Tel: 418-614-1300
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
Fax : 418-977-6778
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
ismap@ismapquebec.com
پذیرش خواهد بود.
بفروشند.

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

کیفیت کار عالی
نرخ مناسب

شـی
راز

ew

N Alternative et Podothérapie
L’Institut Supérieur de Médecine

www.clinique-arya.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

کیتر ینگ

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ش
ا
ل
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ک مـ
ـ
ـ
اه
وتا
 شینیون ،رنگ ،سشوار
وی هی م
و
و
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
ا
ب
رو
ژهخا
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
و آقای منها
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ــ

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

ان

تاتو :توسط کارشناس مجرب
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765 | (514) 291-0175
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اوکــازیون بی نظیر برا ی اجاره

در سواحـل زیبای کالیفرنیا  ،در قلب الگونا بیچ

دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

20%

اگر قصد خرید یا اجاره ملک دارید

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

_________

175 Stillview, Suite 135

Ocean Front resort style living
-------with the private beach below
فضایی رویای و بــی نظیر ،باپالژ خصوصی،
with no public access!!.
This fully furnished, remodتمام مبله و بهســازی شــده ،دوخوابه و با
elled unit with 2 bedrooms,
دو  سرویس ،مشرف بر اقیانوس ،باشگاه وسیع،
2 bath, perched right on top
اتاق بخار ،استخر آب نمک ،دوش بارانی ،سالن
of the ocean, Spacious Gym,
مخصوص بازی ،الکر و دوش کنار ســاحل و
Steam Room, Salt Water Pool,
بسیاری
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Shower
Rain,
Game
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Lockers and showers at the
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beach. Easy access to St. Regis,
برای اطالعات بیشتر همین امروز
Ritz Carlton and Montage.
با من تماس بگیرید :رابرت نجفی نیا
Take the free trolley to the
درخدمت شما
Downtown Village & Festivals.
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robertnajafinia@gmail.com
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www.homesbyrobertnajafinia.com

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com
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قیمت مناسب و کیفیت عالی
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• تلفن ثابت منزل
با متاس نامحدود به ایران
مجانى
تلفن
و
اینترنت
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5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH



با معرفى  5مشترى
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شماچطور؟!































متاس قبل از ساعت  ٢بعد از ظهر:
حسینمنصورى:
514-469-1610
------------------متاس بعداز ساعت  ۵بعد از ظهر:
شاهین قامسى:
514-561-2071
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شرکت حمل و نقل بین املللی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال

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

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

   بیمه های مسافرتی


   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

LOADEX TRANSPORT INC

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

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

www.loadextransport.com

سنگ های گرانیت

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

WWW.GRANITEISLAND.CA

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی

تازه واردین و غیرمهاجران

>> برآورد رایگان

Cell.: (514) 880-8900

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker

ژاله حافظی

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com

514-952-7400
514-694-9692

www.agaterealtygroup.com

چند اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری و یاخرید

ما با شما کمک خواهیم کرد خانه دخلواه تان را بخرید!

مستغالت و ساختمان

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

برای فروش
با شرایط عالی

We have numerous properties
available.
You have a job, good credit and want to
buy a house, we can help you find a house
or rental income property.
Let’s start the process of getting you the
house you deserve.
Here are some of the type of properties
available now:

- 3 Duplexes

with rental income
of $1,350/mth

- Chalet

with Rental income
of $825/mth
on motor boat lake.
- Many more....

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور
کاشت | ترمیم | shellac
طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

_____________
به زبان فارسی:
بهناز
Behnaz 514-799-4782

 %10ختفیف دانشجویی

For English:
Thomas 514-969-6942
Marcus 514-441-2390

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

Partial
highlights
+ hair cut
+ brushing
only 75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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از میان نامه ها

 آنچه اصولگرایان همه،آقای رحیمیان
 ! شما یکجا دارید،خواهند

 پر،متن چالشــی را داشتم
از ادلّـــه محکم و نکات قابل
50 تامل نســبت به کارنامه
،ساله هاشــمی رفسنجانی
ولی همان نخست جایی که
به عبارت "بــه نقل از ویکی
پیدیا" رســیدم و در ادامه
نیز به مسایلی چون بزرگراه
...در فالن جا و غیره و ذلک
نیک دریافتم کــه انتظارم
.برآورده نخواهد شد
آری کارنامه هاشــمی قابل
نقد اســت؛ جایی که پس
از مرگ مشــکوک حسن
الهوتی اشکوری (هم زندانی
وی در دوران پهلــوی و پدر
دو دامادش) سکوت اختیار
.کرد
آری کارنامه هاشمی قابل نقد است؛ جایی
،که یکی از قوی ترین مدیران بعد از انقالب
)غالمحسین کرباسچی (شهردار سابق تهران
را به دالیل واهی و مقابله با خود رفسنجانی
.به زندان انداختند و او سکوت اختیار کرد
آری کارنامه هاشمی قابل نقد است؛ جایی که
او دیر متوجه شد که باید از محافظه کاری
خارج شــده و به جبهه مردم روی آورد که
البته این کار برایش هزینه هایی هم داشته
.است
 سرشار،آری کارنامه هاشــمی رفسنجانی
از ســکوت هایی است که فرای نوشته های
 باید،ویکی پیدیایی و شایعات کوچه و بازار
...در عالم واقعیت به نقد گذاشته شود

514-216-8065 :تلفن اطالعات

 آراد مشرقى،دوستدار شما

،خدمت سردبی ِر قوی شوکت
 ظفر صولت و قمر،قدر قدرت
طلعت دو هفتــه نامه وزین
!پیوندمونترال
خدمت تــان عارضم که پس
از خوانــدن مقاله ی انتقادی
 نسبت،آقای شهباز نخعی
 در،به هاشــمی رفسنجانی
1226 شماره پیشین پیوند
 بر آن شدم، ماه آگوست15
تا همگامی شــما را با قشر
اصولگرای مجلس شــوراى
اســامى (چون كوچك زاده
.ها و رسایى ها) تبریک گویم
 توهین،از آنجا که امروزه روز
به نزدیکان گروه موســوم
به اصالح طلب از نان شــب
هم واجب تر اســت و هرآن
،که در روزنامه اش در این مسیر گام بردارد
 لذا از جنابعالى تقاضامندم،موفق تر اســت
كه با ارسال نسخه مذكور به مجلس محترم
 موجبات شادى آن عزیزان،شورای اسالمی
دلســوخته را فراهم آورده و نسبت به اخذ
مجوز طبع پیوند از وزارت فرهنگ و ارشاد
»اســامی دولت فخیمه ی «تدبیر و امید
.اقدام عاجل مبذول فرمایید
پیشــاپیش این پیوند خجســته را به شما
!شادباش می گویم
حال کمی از طنزگویی خارج شده و با ادای
،احترام کامل به نویسنده این مقاله انتقادی
برآن شدم به چند نکته اشاراتی داشته باشم؛
 بی صبرانه پیوند،پس از دیدن عنوان مقاله
 انتظار یک. برسم6 را ورق زدم تا به صفحه

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

47

$

per month

1

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

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

5

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552
1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

0

$

بهنام عمــرانی

6

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Reg.: $100

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

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

Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446
436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624
680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

South-Shore
Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436
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صفر شکستدهد.
تیم علیدایی علیرغمداشتن ستاره
های اســمی ،همچنان نتوانسته
نتایج مورد نظر را کسب کند .امادر
مهمترینبازیهفته،
پرسپولیس تهران
باالخره توانســت
اولین بــرد خود را
کســب کنــد و از
انتهای جدول جدا
شود .این تیم پس
از دو هفته حضور
در انتهای جدول با

تنها یک امتیاز ،توانست  2بر صفر
فوالد خوزستان را شکست دهد .و
جای خود را به این تیم بدهد .تیم
اسکوچیچ با تنها  3امتیازدر انتهای
جدول  16تیمی به سر می برد.
بازی دو تیم استقالل و نفت تهران
هم با توجه بــه حضور تیم نفت
در جام باشــگاه های آسیا به 20
شهریور موکول شد .در این هفته
نفت میزبان االهلی امــارات بود
که بــازی را با نتیجه یک بر صفر
واگــذار کرد تا روز ســختی را در
بازی برگشت پیش روداشته باشد.
تیم علیرضا منصوریان برای صعود
به مرحله بعد ،نیاز به برد در خانه
حریف دارد.
کارلوس کیروش پس از مدتهای
مدیدی که در مرخصی به سر می

برد ،به ایران بازگشــت
و اســامی  23بازیکن را
جهت بــازی با تیمهای
گوام و هنــد در مرحله
انتخابــی جام
جهانی 2018
روسیه و جام
ملتهای 2019
امــارات اعالم
کرد .در این میان ،عدم
دعــوت از شــجاعی و
انصاری فرد که همیشه
پــای ثابــت لیســت
کیروش بودند ،عجیب
به نظر می رسد.
اسامی بازیکنان به این شرح است:
دروازهبانهــا :علیرضــا حقیقی،
علیرضــا بیرانونــد و محمدرضا
اخباری
مدافعــان :وریا غفــوری ،رامین
رضاییان ،محمد حسین کنعانی،
پژمــان منتظری ،ســیدجالل
حسینی ،مرتضی پورعلی گنجی،
میالد محمدی و مهرداد قنبری
بازیکنــان میانــی :آندرانیــک
تیموریان ،امید ابراهیمی ،سعید
عزتاللهــی ،خســرو حیدری،
احسان حاجصفی و اشکان دژاگه
مهاجمان :مهدی ترابی ،علیرضا
جهانبخش ،وحیــد امیری ،امید
عالیشاه ،ســردار آزمون و مهدی
طارمی
در این هفتــه اعتراضات به نحوه
قضــاوت داوران در لیــگ برتر و
ســوتهای مشــکوک به نفع تیم
های اصفهانی به اوج خود رسید
تا جایــی که برخــی از مدیران
فدراســیون فوتبال جهــت ارائه
ورزش
توضیحات به فراکســیون ِ
مجلس فراخوانده شدند .امیدواریم
که این موضوع باعث پایان یافتن
مشکالت و تغییر نتایج در بازیها
گردد.
شرح عکس ها:
 )1احسان حاج صفی
(گوش چپ سپاهان)
 )2رسول خطیبی
(مربی برکنار شده سیاه جامگان)
 )3عبداله ویسی
(مربی استقالل صنعتی خوزستان)
 )4علیرضا منصوریان
(مربی نفت تهران)
 )5مهدی طارمی
(مهاجمپرسپولیس)

•

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

لیــگ برتــر پانزدهم-جام خلیج
فارس -هفته پنجم را هم پشــت
سر گذاشــت و تیمها به تعطیلی
اجبــاری پانزده روزه رفتند تا تیم
ملی کشــورمان دو بازی خود را
انجام دهد .حال که تنور لیگ تازه
داغ شده بود ،باید دید که پس از
شروع مجدد لیگ همین آمادگی
را از تیمها خواهیمدید یا باید چند
هفتهدیگر صبر کرد!
در ایــن هفتــه دو تیــم ملوان و
گسترش فوالد تبریز در بندر انزلی
به مصاف هم رفتند که این بازی
با نتیجه عجیــب یک بر صفر به
سود میهمان به پایان رسید .ملوان
که از حضور چند بازیکن مشمول
خدمت سربازی سود می برد ،پس
از نتایج نسبتاً خوبی که در هفته
های گذشته کسب کرده بود ،این
هفته در خانه بازی را واگذار کرد.
حال باید دید که حمید اســتیلی
می تواند بر حواشی حاصل از عدم
ثبات مدیریت فایق آید؟!
سایپا تهران هم در خانه خود ،بازی
را  2بر صفر به ســپاهان اصفهان
واگذار کرد .سپاهان مثل سال های
قبل در کورس قهرمانی قرار دارد
ولی آیا با انتقال احتمالی احسان
حاج صفی (بهتریــن بازیکن این
تیم) به بوخوم آلمان ،همچنان می
تواند نتایج خوب کنونی را کسب
کند؟ تیم مجید جاللی را هم که
از چند جوان مســتعد و بازیکنان
با تجربه ای مثل جــواد نکونام و
غالمرضا رضایی سود می برد ،باید
جز تیم های مدعی سهمیه آسیایی
دانست .سیاه جامگان مشهد پس
از برکناری رسول خطیبی توانست
با سعید رمضانی ،راه آهن تهران را
یک بر صفر بدرقه کند.
سیاه جامگان با این برد تا حدودی
از حاشیه خارج شد .تراکتورسازی
تبریز همچنان روی نوار ناکامی گام
برمی دارد و این هفته با استقالل
صنعتی خوزستان به تساوی بدون
گل رسید .امسال تیم عبداله ویسی
توانسته نتایج خوبی را کسب کند
و با  10امتیاز جایگاه دوم جدول را
اشغال کرده است.
ذوب آهــن اصفهان پــس از دو
پیروزی مشکوک برابر استقالل و
پرســپولیس (با کمک اشتباهات
داوری) نتوانست از پس استقالل
اهواز برآید و به تساوی بدون گل
رضایت داد .صبا قم هم این هفته
توانست از سد پدیده مشهد عبور
کند و این تیم را با نتیجه یک بر

www.paivand.ca

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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«««« مدیریت زندگی »»»»

جــراحی بایپس معده
چیست؟

•
و از آن عبور میکند .این مسئله
جراحی بایپس معده چیست؟
میــزان جذب کالریهــا و مواد
جراحــی بایپس معــده به نام غذایی را محدود می کند.
 Roux-en-Yیکــی از رایجترین به این روش کاهش وزن «ســوء
جراحیهای بایپس است و  ۸۰جذب» میگویند.
درصــد جراحیهــای مربوط به آیا بالون معده در درمان چاقی
کاهــش وزن در ایاالت متحده را موثر است؟
شامل میشود و دارای دو بخش دوران بهبودی و مشکالت
احتمالی
است:
بخش اول:
بعــد از انجام جراحــی بایپس
ایجاد یک کیسهی کوچک در
معدی ،افراد معمــوالً  ۲تا  ۳روز
معده
در بیمارستان میمانند و ظرف ۲
در ایــن بخش جــراح ،معده را تا  ۳هفته به وضعیت عادی خود
بــه یک بخش بزرگ و بخشــی برمیگردند .حدود  ۱۰درصد آنها
کوچکتر تقسیم میکند .سپس ،مشکالت خفیفیدارند ،از جمله:
در فرایندی به نام دوختن معده - ،عفونت زخم
بخش کوچک معده بخیه زده یا  -مشکالت هاضمه
دوخته میشود تا کیسهایدرست  -جراحتها
شود که فقط میتواند در حد یک  -خونریزی
فنجان غذا در خــود نگه دارد .با •
چنین کیسهای ،افراد سریعاً سیر بعد از اجنام عمل چه اتفاقاتی
میافتد؟
شده و کمتر غذا میخورند.
بخش دوم :بایپس
کاهش وزن بعد از عمل اغلب زیاد
جــراح ،این کیســهی کوچک و اســت .به طور متوسط ،بیماران
جدید را از نخستین بخش کوچک حــدود  ۶۰درصــد از اضافهوزن
معده (دوازدهه) جدا کرده ،و بعد خود را از دست میدهند .بسیاری
آن را به بخــش کوچکتر روده از مشکالت سالمت مربوط به وزن
(ژژونوم) که کمی پایینتر است بعد از جراحی بایپس معده بهبود
وصل میکند.
پیدا کرده و کمرنگ میشود.
این روش جراحی را  Roux-en-Yرایجترین آنها دیابت ،فشار خون
مینامند.
باال ،آسم و تنگینفس حین خواب
بعــد از انجــام این عمــل ،غذا است.
•
مستقیماً از معده به ژژونوم رفته

رفتارهــای بیادبانــه
فرزندتان همیشه عمدی نیست.
گاهــی اوقات بچهها تشــخیص
نمیدهند که پریدن وسط حرف
دیگران ،دست کردن در بینیشان
یا بلند درمورد عیــب دیگران در
خیابان حرف زدن کار بیادبانهای
اســت .و پدرها و مادرها هم با این
زندگی پرمشــغله امروز همیشه
فرصت نمیکننــد که زمان کافی
برای آموزش این مسائل بگذارند.
امــا اگر این  ۲۵رفتــار مهم را در
فرزندتــان تقویت کنیــد ،او را به
کودکی فوقالعاده مودب ،مهربان و
باتربیتتبدیلخواهیدکرد.
•

رفتــار  :۱وقتی چیزی از کســی
میخواهید،بگویید«،لطفاً».

•

رفتــار  :۲وقتی چیزی از کســی
میگیرید،بگویید«،متشکرم».

•

رفتــار  :۳هیچوقت بین صحبت
بزرگترها نپرید مگر اینکه کارتان
خیلی مهم باشد .مطمئن باشید
وقتی حرفشان تمام شد متوجه
شما شده و جوابتان را میدهند.

•

رفتار  :۴اگر نیاز است که فوراً توجه
کسی را به خودتان جلب کنید ،از
عبارت «عذر میخواهم» استفاده
کرده و پشت سر آن بقیه حرفتان
را بزنید.
•

رفتــار  :۵اگر بــرای انجام کاری
تردید داریــد ،اول اجازه بگیرید.
اینکار باعث میشود بعداً پشیمان
نشوید.

•

رفتــار  :۶برای دیگران هیچ فرقی
نمیکند شــما از چــه چیزهایی
خوشتاننمیآید.نظراتمنفیتان
را برای خودتان نگه دارید یا فقط با
دوستانتانمطرحکنید.
•

رفتاری که باید به
کودکان تان آموزش دهید

رفتـــــار:۷
هیچوقــت درمــورد
خصوصیــات ظاهــری
دیگران نظر ندهید مگر
برای تحسین کردن آنها.
•

رفتار  :۸وقتی کســی از
شما حال تان را میپرسد،
پاسخ داده و شما هم حال
شان را بپرسید.
•

رفتار  :۹وقتــی در خانه
دوستتان هستید ،یادتان
باشــد موقع رفتن حتماً از پدر و
مادرش تشکر کنید.
•

رفتار  :۱۰وقتی میخواهید وارد
اتاقی شوید که در آن بسته است،
ابتــدا در زده و قبل از اینکه در را
باز کرده و وارد اتاق شوید ،منتظر
بمانید که کسی اجازه دهد.
•

رفتار  :۱۱وقتــی به جایی تلفن
میکنید ،حتماً ابتــدا خودتان را
معرفی کرده و بعد بخواهید که با
فرد مورد نظرتان حرف بزنید.
• رفتار  :۱۲وقتی کسی هدیهای
به شما میدهد ،حتماً از او قدردانی
و تشکر کنید .حتی میتوانید این
کار را با یک ایمیل تشــکر انجام
دهید.

•
چربیسوزیموضعی

چربیسوزی موضعی یک باور
عمومی نادرست درمورد الغری
است.
بعضی بر این باورند که ورزش
کــردن روی یک ناحیه از بدن
میتواند به سوختن چربیهای
آن ناحیه کمک کند.
این درست نیست.

واکنشهای هورمونی به استرس
میتواند موجب افزایش چربیهای
میانتنهشود.

خیلــی از آنهایــی کــه درگیر
برنامههای کاهش وزن هستند گله
میکنند که چربیهای بعضی از
قسمتهای بدن بسیار سرسخت
هســتند و انگار هیچوقت به طور
کامل از بین نمیروند.

کاهش چربیهای بدن منجر به
از دست رفنت چربی در کل بدن
میشود .طبق تحقیقی که بر روی

شکم یکی از متداولترین این
ناحیههاست.
علــت ایــن عــدم تمایــل به گروهی از مردانی انجام گرفت که
چربیسوزی در یک ناحیه خاص  ۵۰۰۰حرکت درازنشست را طی
از بدن میتواند از دستور ژنتیکی یک دوره  ۲۷روزه انجام داده بودند،
که طبق آن بــدن چربی ذخیره کاهش چربی به طور مساوی از کل
میکند تا تفاوتهای جنسیتی و بدن آنها اتفاق افتاده بود نه فقط از
واکنشهای هورمونی احتمالی به ناحیهشکمشان.
رژیمهای غذایی و محیط زندگی •

•

رفتار  :۱۶حتی اگر بازی یا جمعی
به نظرتان خستهکننده آمد ،آرام
بنشینید و تظاهر کنید که برایتان
جالب است.

•

•

•

رفتار  :۱۷اگر موقــع راه رفتن با
کســی برخورد کردید ،بالفاصله
عذرخواهیکنید.
•

رفتار  :۱۸موقع عطســه یا سرفه
کردن جلو دهانتــان را بگیرید و
هیچوقــت در مکانهای عمومی
بینیتان را تمیز نکنید.
•

رفتار  :۲۱اگر بزرگتری از شــما
میخواهد کاری انجامدهید ،بدون
غر زدن و با لبخند آن کار را انجام
دهید.
رفتار  :۲۲وقتی کســی به شــما
کمک میکند .از او تشکر کنید.
اینــکار باعث میشــود آن فرد
دوست داشته باشد باز هم به شما
کمک کند.
•

رفتــار  :۲۳از وســایل غذاخوری
درست استفاده کنید .اگر اینکار
را خوب بلد نیستید ،از والدین تان
بخواهید به شــما یاد بدهند یا به
آنها نگاه کرده و یاد بگیرید.

•
رفتار  :۱۹وقتی میخواهید ازدری
بزرگترها
جلو
هیچوقت
:۱۳
رفتار
رد
از کلمات زشــت استفاده نکنید .بشوید ،نگاه کنید شاید الزم باشد رفتار  :۲۴موقع غذا خوردن روی
پایتــان دســتمال بیندازید و در
بزرگترها همه این کلمات را بلدند در را برای کسی نگه دارید.
و اص ً
•
صورت لزوم از آن برای پاک کردن
ال برایشان جذابیتی ندارد.
•
معلم
والدین،
دیدید
اگر
:۲۰
رفتار
دوردهانتان استفاده کنید.
رفتــار  :۱۴هیچوقت به کســی یا همسایهتان مشغول انجام کاری •
هستند ،از آنها ســوال کنید که رفتار  :۲۵برای برداشتن چیزی از
فحش ندهید.
•
میتوانید کمک شان کنید یا نه .روی میز غذا خم نشوید ،ازدیگران
را
کسی
دلیلی
هیچ
به
:۱۵
رفتار
اگر پاسخشــان مثبت بود آن کار بخواهید آن را به شما بدهند.
•

•

چرا چربی های شکم در آخرین مرحله الغری آب می شوند؟
تغییرکند.

مسخره نکنید .اینکار به دیگران
نشــان میدهد که آدم ضعیفی
هستید.

را انجام دهید چون ممکن است
کاری جدید یاد بگیرید.

ذخیره شدن چربی در بدن

اســترس طوالنیمدت ترشــح
میشــود .یکــی از عملکردهای
کورتیزول آزاد کردن چربی انباشته
به جریان خون برای انتقال است.
ایــن چربیها میتواننــد بعنوان
سوخت عضالت در سوختوساز
هوازی مورد اســتفاده قرار گیرند،
درست مثل واکنش جنگ و گریز.
اما کورتیزول ممکن اســت باعث
شود چربی آزادشده دوباره ذخیره
شــود ،اما این بار به شکل چربی
شکمی به دور اندامهای داخلی.
ســبک زندگی نشســته امروزی
میتواند به این معنی باشــد که
نمیتــوان واکنــش فیزیکی به
اســترس داد و این موجب انتقال
چربیهای نواحــی دیگر بدن به
شکم میشود.

چربیهای بدن ابتدا در یک ناحیه
انباشته میشــوند .ذخیره شدن
چربی در بدن برحسب جنسیت
متفاوت است .چربی اضافه مردها
معموالً ابتدادر ناحیه شکم
و در خانمهــا در ناحیه ران و پاها
انباشتهمیشود.
البته این مسئله در افراد مختلف
متفاوت اســت .اما بااینکه چربی
زیرپوستی از کل بدن کم میشود،
در زمان ذخیره شدن ،ابتدا به یک
ناحیه میرود .حتی به نظر میرسد
که وقتی چربــی اضافه از طریق
رژیمغذایی و ورزش میســوزد،
اولین جایی که چربی گرفته است• ،
در آخرین مرحله چربیســوزی خطرات مربوط به چربی شکمی
ی شکمی بیشتر از چربیهای
چرب 
میکند.
•
انباشتهشده در فسمتهای دیگر
استرس و چربی شکم
بدن نشان دهنده عوامل خطرزای
هورمــون کورتیزول در زمانهای دیگر است.

چربــی احشــایی (شــکمی) با
بیماریهــای قلبی ،دیابت نوع ،۲
سندرم متابولیک ،سرطان سینه
و روده ،فشارخون باال و مشکالت
مثانه در ارتباط است.
•
سوزاندن چربیهای شکم

چربیسوزی موفق و حفظ آن نیاز
به ترکیبی از رژیمغذایی و ورزش
دارد.
به نظر میرسد که تاثیر رژیمغذایی
برای از دســت رفتن چربیهای
شکم بیشــتر اســت .اما ورزش
هم تاثیر بســیار خوبی بر کنترل
استرس نشان داده است.
تقویــت واکنش به اســترس به
استفاده از چربی آزادشده توسط
کورتیزول کمک میکند تااینکه
اجازه دهد که این چربیها در بدن
ذخیره شوند .در نهایت پشتکار و
ثباتقدم به یک برنامه کاهشوزن
موجــب موفقیــت در این زمینه
میشود.
•

مهريها ديد

از آنچه تو ميگويي بخواند .هر كدام توجه قصه تنگ است ،روحش��ان قصهگويي را
مردم را بيشتر به خود جلب كرديد آن زنده كم دارد ،دلش��ان دلتنگ پردهخوانهايي
اس��ت ك��ه روزي در كوچهه��ا از آيين و
ميماند و ديگري جانش گرفته ميشود.
پرده خوان آزادخان شروع به خواندن اسطورههايشان ميگفتند و تاريخ و دين
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نميگذاشتند از يادشان دور بماند ،ولي
ك��ه ميكن��د بين م��ردم س��كه پخش را
ميكنند .نوبت به پرده خوان ش��يعه كه قصهگوها دور ماندهاند .افكارم را با مرشد
همان درويش ناش��ناس بود ميرسد ،وي احدي در ميان گذاشتم؛ در جوابم گفت:
چو فردا شود فكر فردا كنيم
خطاب به مردم ميگويد« :اين پولهايي
وقتي اج��ازه پرده خوان��ي در فضاي
كه پخش شد بيش��تر ارزش دارد يا جان
انسان؟» پاس��خ مردم به سؤالش اين بود عمومي نيس��ت و تجم��ع در خيابان را
ك��ه «به حتم جان يك انس��ان» پاس��خ بهان��ه اي ب��راي محدود ك��ردن فضاي
مردم را كه مي شنود شروع به پردهخواني پردهخواني كنند و به جشنوارهها محدود
تفسیر
بینیم را
که ازمی
اند،
کرده
خلق
مختلف
گهای
گويد ،فرهن
برد.
نمي
پيش
كاري از
خالقيت،
ش��وي
علي(ع) مي
موال
چیزیقصه
مي كند و
گیریم .ما
تصمیــم م
مي کنیم
نسبت به زندگ
حاليبهتر
درکی
های و
حس��ين(ع)یگفتن
كه از امام
پرده در
ی عش��ق
ش��ور و
گوين��د چنان با
ايجاد
پیداگفتن
آنهاائمه
تأثير از
معناتح��ت
بــرایمردم
منطقكند ك��ه
خوان��ي مي
دادن به
از
مش��كلي هنر
وقت از طریق
هيچکرد.
خواهیم
سخنش قرار ميگيرند .آن زمان ميگويد :نم��ي كند كه مشكلگش��ا هم هس��ت.
چیزی کــه میبینیم یا حلق میتوانیم از چشماندیگران پی به
«حال ميخواهم دو نفر از شما بيايد اينجا ديدهاي��م ك��ه بيحياترين انس��انها در
علي(ع)می
اســتفاده
و می
ابزاریاند.بسیار
ببریم .هنر
فضايآنها
کنیم .وجود
وقتي
متنبه ش��ده
پردهخواني
بدهد».
کنیمراه امام
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حرف
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اسالم شيعه ش��دهاند بگيريد .جالدان به زباني نميت��وان آنها را امر به معروف و
زیباتر کند.
نه��يیازتواند
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های ما با هنــری که در آن
بلکــه نحوه بیــان افــکار و خانه
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان مي كند
نشــاندهنده
کنیم،
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م
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به ما انگیزه داده .شــادمان کند و
•
بعد از صفويه اسالمشناسي شيعه با پرده درحالي كه همان پ��رده اي كه مي گفت
پلی م
.۵
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از زمان محمد رضا شاه و از سال  1342كه شود  ،در پس آن لبخند مهربان پدربزرگانه
خواهیم داشت
فرهنگهای گذشته پیدا میکنیم خواهد داشت .نیاز
تقريباً ريشههاي انقالب امام خميني(ره) اين دوبيتي را خواند و رفت.
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از آنچه تو ميگويي بخواند .هر كدام توجه قصه تنگ است ،روحش��ان قصهگويي را
مردم را بيشتر به خود جلب كرديد آن زنده كم دارد ،دلش��ان دلتنگ پردهخوانهايي
اس��ت ك��ه روزي در كوچهه��ا از آيين و
ميماند و ديگري جانش گرفته ميشود.
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ك��ه ميكن��د بين م��ردم س��كه پخش را نميگذاشتند از يادشان دور بماند ،ولي
ميكنند .نوبت به پرده خوان ش��يعه كه قصهگوها دور ماندهاند .افكارم را با مرشد
همان درويش ناش��ناس بود ميرسد ،وي احدي در ميان گذاشتم؛ در جوابم گفت:
چو فردا شود فكر فردا كنيم
خطاب به مردم ميگويد« :اين پولهايي
عصرسردشانزدهمآبانماه1392بودكهراهيشدم،ميرفتم
وقتي اج��ازه پرده خوان��ي در فضاي
كه پخش شد بيش��تر ارزش دارد يا جان
يكههرچندتاآنزمان،اورانديدهبودموليدربارهاششنيده
انسان؟» پاس��خ مردم به سؤالش اين بود عمومي نيس��ت و تجم��ع در خيابان را
بودومثلهميشهموسيقيدرداخلاتاقكخودرو؛بلند،آنقدر
ك��ه «به حتم جان يك انس��ان» پاس��خ بهان��ه اي ب��راي محدود ك��ردن فضاي
فجداكردهوهرازچندگاهيغرقچيدمانكلماتبهدش�ت
مردم را كه مي شنود شروع به پردهخواني پردهخواني كنند و به جشنوارهها محدود
كخروجيرااشتباهرفتم،همينشدكهديررسيدم.ازدست
هنر از زمانهای بســیار قدیم به همانطور
که میخواهید خلق مي كند و قصه از موال علي(ع) ميگويد ،ش��وي خالقيت ،كاري از پيش نميبرد.
القاتباچنينمرديوديررسيدنعصبانيتازدستخودراهم
شــکلهای مختلف وجود داشته میکنید.
مآنهمبا20دقيقهتأخير!محلديدارفضاييبوددربلندترينگاهیاوقــات انواع ميگوين��د چنان با ش��ور و عش��ق پرده در حالي كه از امام حس��ين(ع) گفتن و
ارتباط نمیتوانند به ابراز خوان��ي مي كند ك��ه مردم تح��ت تأثير از ائمه گفتن هيچ وقت مش��كلي ايجاد
اند،مالقاتبامرديبا
اييكهازآندرايندياربلندترنس�اخت
است .هنر بخشی از
زندگیهروزمره دیگر
سخنش قرار ميگيرند .آن زمان ميگويد :نم��ي كند كه مشكلگش��ا هم هس��ت.
برجيبلند.ماســت و در همــه فرهنگهای کامل ما کمکی کنند .در این
«حال ميخواهم دو نفر از شما بيايد اينجا ديدهاي��م ك��ه بيحياترين انس��انها در
س�تيامرابرداشتم،بهسمتآسانس�ورپاركينگدوانشدم
سراسر دنیا وجود دارد.
زمان
فضاي پردهخواني متنبه ش��دهاند .وقتي
هاســت که به هنر روی و جانش را در راه امام علي(ع) بدهد».
أخير،كمترشودكهموبايلمزنگزد،نامفاميلشرابرمانيتور
سخنش كه ختم مي ش��ود دو نفر از حرف زدن و چگونه حرف زدن با مردم را
مندگيام اغلب
مردم هنر را تحسین میکنند میآوریم.
بيشترشد.
ميان جمع برخاس��ته براي جان دادن به بداني هر زمان كه شروع به صحبت كني
رس�م،حقيقتشيهخروجيرااش�تباهيرفتمو...
ده،االنميو از دیــدن و خلق کردن آن لذت •
مي��دان ميروند ،آزادخان بهت زده از اين با هر فردي در هر س��ن و سالي ميداني
دم)
میبرند .حتی ممکن است از نظر  .۲احساسات جامعه را ثبت
همه عش��ق به موال علي(ع) خش��مگين كه چگونه بگويي كه بر دلش بنش��يند و
رم،بياطبقهشش�م،نشستهامكنارباغچهدرورودي(صدايش
معنوی آن را حمایت کنند .میکند.
مالی یا
دس��تور ميدهد كه ج��ان آن دو مرد را از حرفهاي��ت دلخور نش��ود .جوانهاي
شورهازوجودمدورشد)
هديگرخدمتتانهستم .هنر به جزء الینفک خیلی مهم است که تاریخچه ك��ه داوطلب م��رگ در راه امام علي(ع) و ام��روز زبان خ��اص خ��ود را دارند .با هر
به این دلیل
اسالم شيعه ش��دهاند بگيريد .جالدان به زباني نميت��وان آنها را امر به معروف و
بازشدسرمادروجودم
بود،دركشوييآسانسوركه
ها،
خ
تاری
ما
بدانیم.
را
خودمان
که
است
شــده
تبدیل
طبقههزارمفرهنگ ما
س��مت دو مرد حركت ميكنند كه رعد نه��ي از منكر كرد ،بايد با زبان س��اده و
كردموقدمهايمراتند.
درکــی عمیقتر از احساســات ،آدمهــا و مکانهــای اتفاقات و برق عظيمي در آس��مان زده مي ش��ود عاميانه به دور از اخم و ترش��رويي با آنها
مهم را یاد میگیریم .حتی یاد كه آزادخان از اين غرش آس��مان ترسيده سخن گفت.
خودآگاهی و بیشتر به ما میدهد.
چون سخن آيد زدل خود را به دل جا
در زیر به دالیلی اشــاره میکنیم میگیریم که چرا و چطور این و مي گويد كه دستور گردن زدن دو مرد
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان مي كند
هاافتاده
امامق
اتفا
احساسات
کنیم.
تفســیر
انسان
انس��انيوهمه
نزديكیکند
ثابت م
دمو مي که
شکل
هستیم
دوستيوو
درک 12امام
حس��ين(ع)
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لرزي��د،
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ج��وان
تنها
در (ع)،ن��ه
هاباقي
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ش��دن
دوستي
اند.از12
حس��ين(ع)را،
بيند
تنها مي
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مث��ل
لرزي��د،
س��ينه مأوا
ش��ود ،در
چون نيكو
گوييميازبيند گفته
روايت
دادهو
گويي
«علي»
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معصوم
14
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نشيند،
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ماند...
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ش��مايل
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ارج
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و
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حسين
امام
عواطفمان به التیام یافتن ،رشد و
زندگی خود به هنر نیاز دارند.
هنر بینشی متفاوت از تاریخچهمان •
خداحافظي،ها در
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معصومان
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بايد تبحر خود را براي قصهگويي ،به نحوي
ي
حل در صفحه 35
دارد و پايبند
كه او آمده تا گوش بسپارد نگه
ند
وسپسباپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.
وسپسباپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.
شنيدن كند .و اين لحظه نشان دادن تبحر
حر
جدولويژه
جدولعادي
جدولويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1
جدولعادي 15 14 13 12
مي 11 10 9 8
محس��وب 7
كار پرده4خوان6 5
دقيق��ه3 902
1
ي
توانست
مي
كه
بود
لحظات
همين
در
شود،
ت
افقي:
 1افقي:
1
افقي:
افقي:
با خالقيت و روش خود مس��ير ارش��اد و
دو
 -1انتها -كناي��ه از عجيب و
 -1 2انتها -كناي��ه از عجيب و
 -1واحد ش��مارش انس��ان -پيش
پيش
انس��ان-
ش��مارش
واحد
-1
2
كشيده
او
سوي
به
كه
را
مخاطب
سازي
آگاه
ده
ديگران شرمسار گشتن
غريب بودن
ديگران شرمسار گشتن
غريب بودن
 3شده آغاز كند».
3
 -2ملخ دريايي -رمه -رايحه -آينه
 -2ملخ دريايي -رمه -رايحه -آينه
 -2پارچ��هاي گرانبها -گرم-
 -2پارچ��هاي گرانبها -گرم-
او ميگفت و من همزمان كه گوش به
به
مقعر
4
مقعر
سخن بيهوده -ساكت!
 4سخن بيهوده -ساكت!
جمالت او س��پرده بودم نگاهم به پرده اي
ي
 -3همگ��ي -همس��ايگي -يكي از
 -3همگ��ي -همس��ايگي -يكي از
 -3عدد ورزش��ي -باجه -خبر
 -3 5عدد ورزش��ي -باجه -خبر
 5پيچيده شده در ميان پارچهاي ترمه شكل
ل
اعضاي نافلز چن��د ظرفيتي گروه
اعضاي نافلز چن��د ظرفيتي گروه
 6بود كه كنارش به س��كو تكي��ه داده بود،
جستن -لقب پدر رستم
ود،
 6جستن -لقب پدر رستم
نيتروژن -بيحس
نيتروژن -بيحس
گرفته
شكل
ذهنم
در
كه
پرسشي
ناگهان
ته
 -4گوشهگير -ديروز -مهمتر
 -4گوشهگير -ديروز -مهمتر
 -4هم��دوره -ن��گاه خي��ره -بد و
 -4هم��دوره -ن��گاه خي��ره -بد و
7
7
اين
به
حس��ي
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زشت
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و
همراه
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ها
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اسب -ظرف آزمايشگاهي
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لبود -5 .شايسته -آرزو،
مابين پرده
منظور-س�بك
پارس�ال
شده اس��ت داريد؟ او بدون لحظهاي تأمل
اشي تا
 -6جمع رئيس -ناخوشايند-
 -6 9جمع رئيس -ناخوشايند-
پيچ و مهره
پيچ و مهره خوانيام ثب�ت جهاني  9گفت« :عاشقش��م ،اين وجود من��ه ،اهواز،
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دهخوان
تفاله عسل
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 -6سنت و خلق و خو -درمانگاه-
درمانگاه-
خو-
و
خلق
و
سنت
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ش�د ولي چه س�ود  ،چه فايده  10آبادان ،كرمان ،ش��يراز ...روي ش��ونه من،
ن،
 -7با هاي آيد -خدمتكار مرد-
 -7با هاي آيد -خدمتكار مرد-
امر به آمدن
هق،نسل امر به آمدن
عش��ق،
اين
بوده،
همراه
االن
تا
جووني
تو
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دارد ،ني�م ق�رن تالش�م اي�ن 11
ق
 -7بلندتري��ن آبش��ار اي��ران-
شهائمه -7 ،بلندتري��ن آبش��ار اي��ران-
ميل خانم باردار به خوراكيها
ميل خانم باردار به خوراكيها
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بردم
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نزديك
ش�دن
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به
روزها
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بيحركت -طرح و نمونه
بيحركت -طرح و نمونه
در وجودم دارد كه اين عش��ق ارزش پيدا
دا
 -8گمراهي -سراميك زينتي-
 -8گمراهي -سراميك زينتي-
حرمت
اس�مش
آب وتنه�ا
اس�ت و
وس��يلهباقي  13ميكند» نقاش��ان اين پردههاي پر نقش
 -8مخل��وط آب و خاك -وس��يله
ش
خاك-
 -8مخل��وط
نويسنده -بخار دهان
 13نويسنده -بخار دهان
�مردن
و نگار ك��ه راوي قصههاي معنوي و بعضاً
ذوب لحي��م و اتص��ال قطعات به
ماند اتص��ال قطعات به
لحي��م و
رضاًافزون ذوب مي
 -9روا ك��ردن ام��ري -آواز
 -9 14روا ك��ردن ام��ري -آواز
 14تصوير اس��طورهها و داستانهاي حقيقي
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يكديگر – نه س��رد و نه گرم -نت
پدرش يكديگر – نه س��رد و نه گرم -نت
نيكو -شبيه
نيكو -شبيه
 15هستند چه كساني بوده و هستند؟ جواب
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 -10مردم -پرندهاي است -از
 -10مردم -پرندهاي است -از
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ن
 -9امروزي ،جديد -كاغذ سفت و
ديني را  -9امروزي ،جديد -كاغذ سفت و
لوازم آرايش
لوازم آرايش
پردهه��ا را قوللر آغاس��ي در زمان خودش
ش
ضخيم -حرف عصا!
هر روز ضخيم -حرف عصا!
 -11بانگ -وسيلهاي در آشپزخانه -بند
آشپزخانه -بند
وسيلهاي
بانگ-
ش��اگردانش همچون -11
نام ازاو
شده-پس
طبخ داد و
 -10مقصود ،غرض -ساندويچي از سوسيس انجام
ون
سوسيس طبخ شده -نام غذايي ايراني
غرض-درساندويچي از
مقصود،
-10
غذايي ايراني
ز اينكه
صاف كه
جامهفراهاني
محمد
داني در
رنگولي
چيست
 -12جد -حرف تمسخر -سروري
تمسخر -بهسروري
رنگحرف
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كنهمين پارس��ال از دنيا -12
سرخ -اصل و نسب -جامه صاف كن
قهوهاي مايل
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شرايطي نسب-
سرخ -اصل و
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وقتيمايل
قهوهاي
نيادنبال -11
غمي كه
جمله اي و
گر؛
 -13خرس فلكي -مرغ سحر -دومين ماه زمستان -حرف همراهي عرب
زمستان -حرف همراهي عرب
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مزمن-مرغ
مقابلفلكي-
خرس
وجود شد رفت  ،حسين همداني و  ...و افرادي ديگر؛ -13
ماهشد
آمد و
سحر-كثرت
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-12
كثرتدرآمد و
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��ل به -12
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پرده
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عشق!
تنها
و
عشق!
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عشق
اينگونه
است
بهتر
يا
دوانده
ريشه
انساني
عزيز عرب
اميد-ندارد-
ايزدي-حساب
كننده -حرف
سخنان رسم
 -13تلخ-
كهبعدي  -13تلخ -رسم كننده -حرف حساب ندارد -عزيز عرب
 -14سخنان بيمار -فروغ ايزدي -اميد -گردنبند
گردنبند
بيمار -فروغ
-14
محمد
دست
هنر
اس��ت،
من
كناردس��ت
نش��اندهاند
وجودش
صدرا كه
غمي
گفت،
شيريني كوچك مكعب
پيشباماس��ت-
-14
رمق -ارزش ،اعتبار -شيريني كوچك مكعب
ماس��ت-
آيددرپيش
چون
همددرس -14
 -15شاعر شهير همعصر با فتحعلي شاه قاجار -ضمير عربي
اعتبار-عربي
ارزش،ضمير
رمق-قاجار-
فتحعلي شاه
آيدعصر
صد هم
چونشهير
شاعر
نگار و -15
نميتوان از او دور كرد بهتر است سكوت فراهاني اس��ت ،ميان زواياي نقش و
رو
شكل
گي اين شكل
عمودي:
عمودي:
كني .من س��كوت كرده و تنه��ا به ادامه تار و پود بومش عشق نفس مي كشد.
خندان،
نفت تهران-
چايپارهاين فصل
سرمربي
تيمدرملي و
دادن-سابق
انجامبازيكن
-15-1
عده اي  -15بازيكن سابق تيم ملي و سرمربي اين فصل نفت تهران -خندان ،شاد
چايپاره(Hard, difficulty rating
)0.64
(Hard,
difficulty
rating
)0.62
34شاد -1 Puzzleانجام دادن -شهري در حومه
حومه
شهري
سخنش گوش س��پردم .آن هم با حسي ëدورانبيمهري
خواني
عمودي:
عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
 -2شاعر منجم -جنبيدن -ضدكهنه -امر از بودن
سؤالي در ذهنم مانده بود ،پرسيدم استاد!  -2شاعر منجم -جنبيدن -ضدكهنه -امر از بودن
لبريز از تأثر!
اد!
از پرده
 -1چاشني غذا -بخشي از بدن است
است
بدن
از
بخشي
غذا-
چاشني
-1
از
 -3آفتابپرست -پادشاه ساساني -سهل -بوي كهنگي
«دخترم از پردهخوانان چه بگويم كه ميگويند سالها قبل ،آن سالهاي قبل از  -3آفتابپرست -پادشاه ساساني -سهل -بوي كهنگي
 -2محصول سينما -موي گردن شير -جامد -رواني كه گاهي احضار ميشود
ميشود
پردهاحضار
گاهي
انق��البكه
شيعهجامد -رواني
اسالمشير-
گردن
سينما -موي
محصول
گذراندند تا
سختي را
-2روزگار
ممنوع بود به
خوان��ي
 57كه
به
 -4مرض پوستي -اريب -زينت
1 4 2
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مرض
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برفي
دلگشا -ماه
 -3جوي خون -خداشناس -شاد كننده،
برفي
ماه
دلگشا-
كننده،
خداشناس -شاد
خون-
جوي
ندگفتن -3
1
كه
همانگونه
خواني
پرده
دارند.
نگه
زنده
را
7
4
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ها
زماني
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قول
 -5درنده جنگلي -كال -ذرهاي در شيمي
شيمي
اي در
محبوبيت-ذره
جنگلي -كال-
درنده
گ پدر
سر-
ضربه
زيبايي و
همدم فرنگي  ،همان فرنگي ها آمدند و پردههاي -4-5
زيبايي و
8
5
همدم 2
4
سر-خوانان
ضربهپرده
محبوبيت -است.
درس دوم اسالم
-4گفتم
ي
 -6قسمي گل -يك نوشيدني خنك -پيسي
پيسي
نوشيدني
خالفگل-
قسمي
! با اين
2
چيز4
هر 8
خنك-ششم
قرآني -يك
يكفصل
هجر-
هنرمندان پرده خوان ما را خريدند و بردند-5-6 ...
ششم هر چيز
يك
قرآني-
فصل
هجر-
خالف
-5
اين
آموختند،
مي
را
شناسي
اسالم
معرفت
د...
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1 2 6
 -7گلو فشرده -شكوه گر -نابود
نابود
شكوه گر-
فشرده-
دوازده ماه
موجودات-
آيد-
گلوبا نقش
امروزهاماهاگر گفت« :آن پردهخوانها عاشق پردههايشان -6-7
موجودات-كهدوازده
نقش آيد-
خواني  -6با
ارش��اد مهم بود
هنر يك
ان
8
7 2 9 4 1
»
 -8اثر ساموئل بكت -بعدي -مدافع سابق فوتبال ايران -طريق ميانبر
طريق ميانبر
ايران-
سابق
مدافع
بعدي-
بان-بكت-
ساموئل
آهسته
لبخند
مونث-
امپراتور
اثر دروازه
آهسته بودند كه هم حرفهش��ان بود و هم عشق به -7-8
پشتيبانامپراتور
دروازهبان-
لبخنداين
مونث-مي كنم
داش��ت فكر
-7بود و
به
5
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فوتبال6
مرا
دي
2 8
نگارش9 4 -
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بخيل
عناصرساده
طاليي-ازوسيله
شاعرانه-
شان ولي فقر كمر عشقشان را شكست  -8-9راه
بخيل
شاعرانه-
 -8راه
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 -10آدم بس��يار س��ختگير-
س��ختگير-
بس��يار
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چرا همه ما در زندگی به هنر نیاز داریم؟
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صمیمی :مایک دافی و انتخابات کانادا...

ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
•
 -1جهان هرکس به اندازه وسعت
فکر اوست.
(ادیسون)
•
 -2تکرار ،مادر تمام مهارت هاست.
(پائولوکوئیلو)
•
 -3موفقیت تنها یک چیز است،
اینکه زندگی را بــه دلخواه خود
بگذرانید.
(کریستوفرمورلی)
•
 -4انســان مولود شرایط نیست،
شرایط مخلوق انسان است.
(بنیامیندیزراییلی)
•
 -5آنقدر شکست خوردم تا چگونه
شکست دادن را آموختم.
(ناپلئون)
•
 -6آنچه سرنوشــت و آینده ما را
می سازد ،نه شرایط زندگی ،بلکه
تصمیماتماست.
(رابینز)

بسمهتعالی
بازگشت همه بسوی اوست

فوت ناگهانی

•
 -7انسان مجموعه ای از آنچه دارد
نیســت ،بلکه مجموعه ای است
از آنچه هنوز نــدارد ،اما می تواند
داشته باشد.
(ژان پل سارتر)
•
 -8راه گریز را پیش از ســتیز باید
جست.
(ناپلئون)
•
 -9اگر به دنبال کسی هستید که
هیچ ایرادی نداشــته باشد ،تنها
خواهید ماند.
(دیل ادواردز)
•
 -10در برابر مشکالت یک فکر را
باید از ذهن بیرون کنید و آن این
است که هیچ راه حلی وجود ندارد.
(رابینز)
•
 -11بخواهید تا به شما داده شود،
بجویید تا بیابید و در را بزنید تا به
رویتان باز گردد.
(انجیل متی)

•
 -12هدف از زندگی دو چیز است:
آن چیزی را کــه می خواهیم به
دســت آوریم و آن گاه از آن لذت
ببریم.
(لوگان اسمیت)
•
 -13دروغ ماننــد برف اســت که
هرچه آن را بغلتانید ،بزرگتر می
شود.
(مارتین لوتر)
•
 -14دشــمنان خود را با دوست
کردن آنها از میان بردارید.
(اپیکتوس)
•
 -15ســخن گفتن نیاز اســت و
گوش کردن یک هنر.
(گوته)

با یاد عزیز حضرت دوست

وحیدالدین منازی
همۀ دوســتان وآشنایان
مرحوم
واهل خانوادۀ آن ّ
را درشوک فرو برد.
وحیــد ســالها بــود
کــه بیشــترعمرش را
درکشــورکانادا با مشقت
سپری کرد وبا تالش و کار
شبانه روزی موفق به دریافت
دکتــرا دررشــتۀ ادبیــات و فقه
اسالمی شد.
ا ّمــا در روز چهاردهم اگوســت
عجل دراتوبان 20
 2015دســت ّ
بین مونترال و محل کارش بر سر
راه او قرار گرفت و مرحوم نمازی را
ابدیت کرد .
رهسپار دنیای ّ
هرگز فرامــوش نخواهیم کرد که
روز  14اگوست روز تولد حقیقی

می باشد ،زیرا در روایت آمده است
که روز تولد حقیقی هر
انسان روز رفتن او
از این جهان به
جهان دیگر
می باشــد.
ما نیز تولّد
حقیقــی
را درایــن
روزبــزرگ،
مبارکمیدانیم.
روحش شــاد .آن
کسی که در راه خدا
کشته شود ُمرده نپندارید،
بلکه او زندۀ ابدیست ولیکن
همۀ مــا ایــن حقیقت را
درنخواهیم یافت .
از مرحــوم نمــازی یــک
دختر 13ســاله نازنین مثل یک
دســته ُگل بجا ماند و این دل هر
بشــری را به درد می آورد .هنوز

PAIVAND: Vol. 21  no.1230  Sep. 01, 2015

صدای الله اکبر وحید که هرساله
درآخرماه رمضان دردعای قبل از
عید فطرمیگفت در گوشم زمزمه
می کند.
مرگ نابهنــگام وحیــد نمازی
گوشزدی اســت برای همگی ما.
پس بهوش باشیم زیرا زندگی مثل
شمعی ســت که در بزم وجود به
نسیم ُمژه برهم زدنی خاموش می
شود.
درگذشــت وحید نمــازی را به
بازماندگان آن مرحوم ازصمیم قلب
تســلیت می گوئیم و برایشان
ازخداوند رحمان طلب صبر و
آرامش می نمائیم.
کسی که ازدوری راه آگاه باشد،
برای سفرآماده ترگردد.
ازطرف

اصغرمحمدی
علی
ّ
وجمعیازمسلمانان
و پیروان راه حق

موزون از یکسو در کمک به سایر در چنین سیستم انتخاباتیدر پاره
احزاب  -بخصوص نئودموکراتها -ای موارد و زمانی که آرای کاندیداها
و از سویی با بکارگیری تمام ابزار بســیار بهم نزدیکند ،همواره این
دموکراتیک ،در مقابله با محافظه خطر وجود دارد کــه احزابی که
کارانبیانجامد.
دارای پالتفورمهای شبیه هستند،
قانــون جدید ســی ( 51محدود آرای آن ســوی طیف را تقسیم
کــردن آزادیهای فــردی و دادن نمایند وحزب دیگر با آرای کمتر
اختیارات بی شمار و کورکورانه به اما بیش ازهریــک از دیگر رقبا از
پلیس و نیروهای امنیتی زیر لوای صندوق پیروز بیرون آید.
مبارزه با تروریسم) نقطه سیاهی هفتــه گذشــته ،در کبک (که
در کارنامه محافظه کاران اســت ،نئودموکراتهــا از شــانس باالیی
که اجازه خواهد داد تا این نیروها برخوردارند )،تشکالت سندیکایی
بگونه ای سرکش و بدون هیچ ابزار و کارگــری که همــواره از حزب
کنترل هرگونه مایل باشند ،آزادی جدایی طلب «بــاک کبکی» در
های اساسی مردم را نادیده گیرند .انتخابات فدرال حمایت میکردند،
توماس مالکــر ،رهبر ان دی پی  ،این بار بــدون اینکــه از اعضای
روز بعد از تصویب این قانون اعالم سندیکاهای خود رسما بخواهند
داشتدرصورت موفقیت و پیروزی که به چه حزبــی رای دهند( ،با
در انتخابات و تشکیل دولت بعدی نگرش به شــانس بسیار ضعیف
این قانون را ملغی خواهد کرد.
بالک کبکی در حتی در بدســت
از دیگر مســایل که باعث ایجاد آوردن یک کرسی )،تلویحا از ایشان
اصطــکاک بیــن رای
خواسته اند که به کاندیدایی
در
دهندگان و محافظه کاران
که حزبش بیشترین شانس
است ،به مواردی از قبیل :سیاست را در پیــروزی دار د ،رای
عدم رسیدگی به سالمت "یک روز بدهنــد و بهــر قیمــت از
جسمی و روحی سربازان مساوی پیروزیدوباره محافظه کاران
برگشــته از جنــگ ،یک عمر جلوگیریکنند.
Veterans
این اســتراتژی بالفاصله به
است"!
سیاســتهای مالــی ،که
حمایت سندیکاها از NDP
بیشتر به نفع ثروتمندان
تفسیر شــد و نتایج آخرین
بوده تا عامه مردم ،
نظرسنجیهانیز،چنانچهانتخابات
بیش از  7بودجه پیاپی با کسری ،امروز انجام می گردید ،با پیروزی
کشمکش با پژوهشگراندر مسایل بی ســابقه نئودموکراتها و بدست
علمی و قطع بسیاری از کمکهای آوردن بیش از  75کرسی در کبک
دولتیدر زمینه تحقیقات،
تمام می شد!
کاهش بودجه و کمک به بسیاری
دوران طوالنی مبارزات انتخاباتی
از سازمانهای خیریه،
کم توجهی به مشکالت مردمان و اتفاقات پیش بینی نشده
اولیه و رنگ پوستان کانادا (تا جائی معروف است که در سیاست "یک
که سرزنش بین المللی را به همراه روز مساوی یک عمر است".
شکی نیست که محافظه کاران با
آورد)
و از بین بردن آرشــیو دارندگان آگاهی کامل از شروع دوباره دادگاه
سالح های گرم و انواع اسلحه که مایک دافــی و تاثیر منفی آن در
با هزینه بسیار زیادی در دولتهای اذهان ،و محاســبه اینکه دادگاه
لیبرال بوجود آمده بود (بخصوص از پایــان ماه اوت تا نوامبر تعطیل
مقابله با استان کبک که خواستار خواهــد بود و این افتضــاح از یاد
نگاهداشــتن آن قسمت از آرشیو رای دهندگان موقتا خواهد رفت،
که به این اســتان مربوط میشد و در مقابل فشار خبرنگاران مقاومت
مراجعه به تمامدادگاه ها ودر نتیجه کرده وبراین باورند که سایر احزاب
نابودی آن آرشیو) و کمک مهمی نیز در موقعیتی نیســتند که این
به پلیــس در کنترل حرکت این موضوع را داغ نگاه دارند.
سالح ها بود از شمار ناخرسندی اما از سویی نیز بحران در بازارهای
رای دهندگان با محافظه کاران و بورس جهانــی در روزهای اخیر و
ازیاد تمایل گسترده در ایجاد تغییر سقوط شاخص ها و از دست رفتن
چند تریلیون دالر از ارزش سهام
است.
در چنین شرایطی و با توجه بوجود در فاصله چند روز ،باردیگر اهمیت
شــانس برای شکســت محافظه مساله اقتصاد و مالی را به یکی از
کاران ،اینک بســیاری به فلسفه مهمترین مســایل این انتخابات
رای دادن استراتژیک پرداخته تبدیل کرده است.
اند و رای دهندگان را تشویق می کانادا شــاید تنها کشور درمیان
کنند تا از تقســیم آراء -حتی اگر کشورهای صنعتی بود که در بحران
به قیمت رای ندادن به کاندیدای سقوط جهانی مالی در 2007جان
حزب مورد عالقه شــان هم تمام سالمبدربرد.
علیرغــم اینکــه سیاســتهای
شود -شدیدا بپرهیزند.
در سیســتم پارلمانی موجود در سختگیرانه مالی و مقررات اعمال
کانادا کاندیدایی که باالترین تعداد شده در دولتهای پیاپی لیبرال (و
آرا را در حوزه خود بدســت آورد بخصوص پل مارتین در مقام وزیر
(حتی اگراین تعداد از مجموع تمام اقتصاد) دســتمایه ی این ثبات
بقیه آراء که به سایر رقبا داده شده اقتصادی بود ،اما شرایط بی ثبات
است نیز کمتر باشد) کماکان برنده اقتصاد جهانی در هر دو انتخابات
آن حوزه شده و کرسی را بدست  2008و  2011به نفع اســتیون
هارپر تمام شــد و محافظه کاران
می آورد.

>> ادامه از صفحه7 :
تمام این موفقیت را به حســاب
خود گذاشتند و اینک نیز درصدد
جاانداختن ایــن فکرند که فقط
ایشان میتوانند در شرایط بحرانی
فعلی کانادا را محافظت نمایند.
این در حالی است که شاید این بار
بحران ،فاکتور کمک به رقبا باشد و
به ضرر هارپر؛ نتایج نظرسنجی ها
نشان میدهد نئودموکراتها توانسته
اند این اطمینان را تا اندازه ای در
بین رای دهنــدگان بوجود آورند
که توانایی مدیریت مالی کشور را
دارند.
بایــد دید در نهایت مردم به کدام
حزب و رهبر و برنامه اقتصادیش
رای اعتماد خواهند داد.
ُانتاریو و کبک میدان های نهایی
کارزار

میانگین تمام نظرسنجی ها تا 26
اوت نشــان میدهد که در صورت
انجام انتخابات در این برهه ،حزب
ان دی پــی ،اولیــن دولت اقلیت
سوسیال دموکرات تاریخ کانادا را
تشکیل خواهدداد.
اما انتخابــات در  19اکتبر انجام
خواهد شــد و تــا آن زمان بدون
شــک اتفاقات متعددی در مسیر
این مبارزات بوجود خواهد آمد.
در حــال حاضر مجموع کرســی
هایــی که ان دی پی و لیبرال ها
می توانند در انتاریو بدست آوردند
تا اندازه کمــی از محافظه کاران
بیشتر است.
در عین حال کشمکش بین ایندو
حزب میتواند به تقسیم آراء و ایجاد
نتیجه غیرمترقبه پیروزی بیشتر
محافظه کاران شود و لذا می بینیم
که توماس مالکر و استیون هارپر
هردو بیشترین تمرکز فعالیت های
مبارزاتی خود را روی این اســتان
متمرکز کرده اند.
از طرفی لیبرالها کماکان با مقاومت
منفی رای دهندگان کبکی روبرو
هســتند و ژوســتن ترودو ناچارا
اوقات بیشــتری را میبایست در
کبک صرف کند تا بتواند کبکی ها
را قانع نماید که گذشته را فراموش
و باردیگر به آنها اعتماد کنند.
محافظه کاران نیز از سویی برای
بازگشــت دوباره به قدرت باید در
کبــک بیش از پنج کرســی و یا
بیشتر را از آن خود کنند چیزی که
در حال حاضر از آن دور هستند.
رای اعتماد گســترده در کبک به
ان دی پی میتواند ضامن حداقل،
تشکیل دولت اقلیت نئودموکرات
باشــد و بیخود نیســت که آقای
مالکر در تبلیغ های انتخاباتی که
در کبک پخش میشــود به رای
دهندگان این استان میگوید کاری
را کــه با جک لیتون پنج ســال
پیش شــروع کردند با وی ودراین
انتخابات به مقصد برســانند .اگر
هدف جلوگیری از دستیابی دوباره
محافظه کاران به قدرت است رای
دادن استراتژیک و کاربردی در این
انتخابات در کبک و انتاریو حیاتی
است.
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هن ب گ عط سم
م نشست فت ل محف
ی
ق
س
د ی ی و ر ی و ی هب ل ما وز وی ل و ر یا ن با ت
از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن خواهر و عزیز دلبندمان

شادروان بانو مهوش مصفا

از همه مهربانانی ،که در سوگ بزرگ مرگ پدر و پدر همسر،
از راه های پیوند های تلفنی ،درج پیام های همدردی در روزنامه
و شرکت در برنامه پرسه ،با ما،
همدردی نمودند ،سپاسگزاری کرده،
برای همگان تندرستی وشادمانی آرزو داریم.

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود و با درج پیام های همدردی
در نشریات ،ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

همدردی

و خانوادهاى وابسته :

شیرین و بهروز شریف نایینی

گرمی آغوش مـهرش را ندا رد آفتاب...

با احترام خانواده مصفا

حكیمى،فرگودرزى،بزرگزاد،ابراهیمى

دوستان ارجمند،

جناب آقای رسول ترک
خامن فرانک عزیز  ،فرزندان برومند،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبند و عزیز خانواده تان

زنده یاد محترم ،خامن رحیمه شبویی جم
در زنجان ،خود را صمیمانه شریک می دانیم.
برای شما آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.
__________________

خانواده های خدیر ،ادهمی ،مشعوف ،ولوی،
حاجی احمدی ،اصغر نژاد ،درخشانی،ترابی ،
ناصری ،عابدی ،بایرامی ،صرافی ،سالمتی ،جوانی،
سیمائی ،مولوی ،جاویدی ،امیراصالنی،
پورشفیعی ،نصر اصفهانی،شکرائی و بخشی

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همدردی

سرکار خامن ها شیرین و شهال رئیس زاده
جناب دکتر شریف نائینی ارجمند
و جناب مهندس اسدیان
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت پدر و پدرهمسر عزیز و مهربان تان،

زنده یاد جناب آقای رحمت اله رئیس زاده

همــدردی
سرکار خامن آرزو تبریزی
مدیرمحترم مدرسه فارسی زبان وست آیلند
ما نیز در اندو ِه از دست دادن پدر عزیزتان با شما شریکیم.
با آرزوی تندرستی ،آرامش و بهروزی برای شما و خانواده.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان ،و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

بزرگ خاندان شما را در ایران،
به شما ،به همسران مهربان تان و به یکایک اعضای خانواده
ارجمندتانتسلیتگفته،
برای روح آن عزیز آرامش ابدی و برای فرد فرد بازماندگان
محترم بردباری و تندرستی آرزومندیم.

خانواده تقی زاده ،خانواده فامیلی،
خانواده قربانیان ،خانواده فالح طوسی
خانواده نصیری ،خانواده رفعت پناه،
خانواده علیزاده ،خانواده منفرد،
خانوادهدولتشاهی،
خانواده حسینی (پیکوت) ،خانواده امیری
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بامن

ک
بدون ُید!

ورزش
یوسف تیزهوش

FRISBEE

یا بشقاب پرنده !

برگزیده :فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...


ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻣﻴﮕـی :ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺭﻭﻣﺎﻧـی ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
طرف ﻻﻳﮏ ﻣﻴﮑﻨﻪ!
ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑـی
ﺑﮕـی :ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﻣﺎﭼﺖ
ﮐﻨﻪ!

به بعضیا باس گفت:
اینقــدر روزا زود میگــذره،
نفهمیدیم تو کی واسه ما آدم
شدی!!

دختره اگه یه کپی از قیافش
ببره بهزیستی ،بهش وام خرید
ویلچرتعلقمیگیره!
اونوقت تــو پروفایلش زده:
چشماتو ببند ،منو تصور کن،
ماهو دیدی؟
یعنیکاکتوس اگه اعتماد به
نفس اینو داشت سالی سه بار
انار می داد!


حواسمونباشه
اگه پشت سر کسی
حرف مــی زنیم،
حداقل جلوش خم
و راست نشیم!


کاش می شد وقتی بعضیا خیلی خوب
و مهربون می شن،
بهشون تافت بزنی همون جوری بمونن!
یا پیف پاف بزنی در همنو حالت بمیرن..
در اوج خداحافظی کنند!


گاهی وقتا
فرهنگ یعنی :
بدون اجازه کسی
از او فیلم و عکس
نگیریم.
فرهنگیعنی:
میــزان درآمد و
حقوق دیگران به ما
ربطی ندارد.
فرهنگ یعنی :
کسی تو گوشی خود عکسی
به ما نشــان داد ،عکس های
قبلی و بعدیش را نبینیم.
فرهنگیعنی:
تا در جمعی نشستی ،سریع 2
تا اصطالحی که در یک کتاب
خوانــده ای را به رخ دیگران
نکشی.
فرهنگیعنی:
خودت را صاحب نظر ندانی تا
رسیدی به کسی در مورد مدل
مو و رنگ مو آرایشش و چاقی
و الغری او نظر دهی.
فرهنگ یعنی :لهجه دیگران را
مسخرهنکنیم.
فرهنگیعنی:
تا از خونه کسی بیرون آمدیم
و در را بستیم شروع نکنیم به
بدگویی و غیبت از میزبان.
فرهنگیعنی:

دوستهایت را مقابل
جنس مخالف ضایع
نکنی.
فرهنگیعنی:
آشــغال از ماشین
بیروننریزیم.
فرهنگیعنی:
از چشــمی درب
خانه مــان ،رفت و
آمد همسایه ها را
چکنکنیم.
فرهنگیعنی:
تا کسی برایمان کادو خرید،
سریع قیمت آن را در نیاوریم.
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فریزبی،بعنوان
یک ورزش در
جمع ورزش
های المپیک
راه یافــت.
ایــن ورزش
که در ســی
سال گذشته
عالقمنــدان
پر شــما ر ی
رادر دنیا جلب
کرده اســت،
رســما در بازیهای المپیک آینده
انجام خواهد شــد .ورزش فریزبی
یک ورزش مختلف برای آقایان با
بانوان در بازی مشترک می باشد.
تاکنــون  62فدراســیون ورزش
فریزبــی در کشــورهای مختلف
تشکیل شده و حدود  128مسابقه
به اجرا درآمده است.
این ورزش عالقمندان بســیاری
در آمریــکا بخصوص در شــهر
سین سیناتی و کانادا .همچنین
کشــورهای فرانســه ،بلژیــک،
سوئیس ،هند ،پاکستان و مالزی
تسهیالت الزم را برای توسعه این
ورزش فراهم نموده اند.
فریزبیدر کشور مالزی بیشتر مورد
توجه قرار گرفته وامکان برگذاری
المپیک آینده قرار گرفته .حضور
ورزش های بیسبال و اسکواش در
المپیک نیز مورد بررسی می باشد.


یه روباهی از یه شتر میپرسه:
عمق این رودخانه چقدره؟
شتر جواب میده :تا زانو.
ولی وقتی روبا ِه توی رودخونه

میپره ،می بینه آب از سرش
آنچــه را برای خــود نمی
هم گذشــته و همینطور که تایگر وود ،قهرمان معروف گلف
پسندی...
داشته دست و پا میزده میگه :دنیا
ببری!
کادو
میری
جا
یه
نگه دار
تو که گفتی تا زانو!
شتره میگه :خوب تا زانوی من ،دولت ســوئد برای جذب ســریع
نه زانوی تو!!
پناهجویان در بازار کار و همچنین

یکی
از
داریــم
که
موقعــی
امکانات رفاهی باالتر در این کشور،
شرکت
این
اگه
میشد
خوب
مشورت میگیریم یا راهنمایی ســوئد را به مقصد محبوبی برای
ایزیالیف ،یک پوشــک بزنه
میخوایم ،باید شــرایط طرف پناهجویان جنگزده تبدیل کرده
واسه نسل جوون،
مقابل و خودمون را هم در نظر است.
بگیریم .لزوما "هر تجربه ای در سوئد هم در ســالهای اخیر
کــه طفلکی ها هــی از پای
که اون داشته ،برای ما مناسب راســتگرایان علیه سیاستهای
اینترنــت پــا نشــن برن
پناهنــده پذیــری اقدامــات
دستشویی!
نیست!
مختلفــی انجــام دادهاند و حزب
«دموکراتهای سوئد»در انتخابات
اروپا و هجوم پناهندگان  >> ...ادامه از صفحه12 :
آخر این کشــور ،وضعیت بهتری
نسبت به سالهای گذشتهداشت.
در روزهای  ۱۰و ۱۱مرداد ،مخالفان بیش از  ۵۰۰پناهجویی را که موقتا اســت «دولت و قانون با تمام قوا
بــا اســکان پناهجویــان در یک در آنجا اسکان داده شده بودند ،از با خشونت راســتگرایان افراطی سیاستهای اروپا
مبدا پناهجویان مشــخص است:
فروشگاه بزرگ مصالح ساختمانی آنجا خارج کرد.
برخورد خواهد کرد».
در شــهر هایدناو ،به دعوت حزب هر چند آلمان با موج کمســابقه به آتش کشیدهشدن یک اقامتگاه سوریه ،بهواسطه جنگداخلی.
راستگرایناسیونالدموکراتآلمان خارجیستیزی روبهروست ،اما در پناهجویی در شهر هایدناو ،آنگال افغانستان،بهخاطرناامنی.
به خیابانها آمدند و با پلیسدرگیر سوی دیگر دولت ،قانون ،گروههای مرکل ،صدراعظم آلمان را به آنجا عراق ،ظهور خالفت اسالمی.
چــپ ،رســانهها و بخشهایی از کشاند .پیشتر وزیر اقتصاد آلمان به فلسطین ،بحران۶۰ساله.
شدند.
در شــهر وایســاخ در جنــوب مردم علیه نژادپرستان وارد میدان این شــهر رفته و در بازدید از این ایران ،سرکوب و اقتصاد ناکارآمد.
کمپ ،آتشافروزان را «بیسر و پا» لیبی ،ســومالی ،اریتره و ســایر
غربی آلمان ،بامداد دوم شــهریور شدهاند.
کشــورهای فقیر آفریقا ،به خاطر
ماه ،جایی که قرار بــود اقامتگاه یکشنبه ،اول شــهریور ،تعدادی خوانده بود.
غم نان و اخیرا بالکان ،که هنوز از
پناهجویان باشد به آتش کشیده از هــواداران جنبش آنتیفا (ضد
بزرگ
میزبان
دومین
سوئد،
شوک بحران مالی در جهان بیرون
شد و تمام سه طبقه آن سوخت .فاشیســت) که بــرای حمایت از
همان شــب در ناوئن در شــرق پناهجویان در مقابل محل اقامت پناهجویان
نیامده است.
آلمان ،سالنی که قرار بود به مدت آنها در شهر هایدناو تجمع کرده سوئد دومین مقصد پناهجویان در سیاستهای بازدارنده اتحادیه اروپا
چهار ماه محل سکونت پناهجویان بودند ،بــا راســتگرایان افراطی اروپاست.
برای جلوگیری از ورود پناهجو ،در
در ســال  ،۲۰۱۴این کشــور برابر چنیــن انگیزههای موجهی،
باشد ،در آتش سوخت.
درگیر شدند.
برلین ،یکــی از باالترین آمارهای رســانهها در اقدامی کمســابقه ،میزبان  ۸۱هزار و  ۳۰۰پناهجو ناکارآمد اســت .واقعیت این است
حضور خارجیاندر میان شهرهای آتشافروزانوحتیتجمعکنندگان بوده است.
که اروپا تنها بخش کوچکی از بار
علیه پناهجویــان را «نئونازی» و در ســال جاری هم این کشــور «آوارگی» در جهــان را به دوش
آلمان را دارد.
بعدازظهر ســوم شــهریور ،اداره «نژادپرســت» خواندند .خشونت پس از آلمان بیشترین پناهجو را میکشــد .مثال بخــش زیادی از
سالمت و تامین اجتماعی این شهر علیه پناهجویان به جایی رسیده میپذیرد.
مردم جنگزده ســوریه ،در اردن،
به بمبگذاری تهدید شد و پلیس که وزیر کشــور آلمان اعالم کرده شــرایط اقتصادی خوب و تالش لبنان و ترکیه ساکن شدهاند و تنها

تایگــر وود از
همســر زیبای
 30ســاله خود،
خانم لینزی وون
 Lindsey Vonnبعد از ســه سال
زندگی مشــترک جدا
شد.
خانم وود دومین همسر
تایگر وود می باشد .خانم
وود از قهرمانان معروف
اسکی آمریکا است که
در مســابقات المپیک
اسکی ســال  2010و
 2014بــه مقــام اول
نائل گردید .جدائی این
قهرمانان در مجله لوس
آنجلســی اعالم گردید.
همچنیــن خانــم وود در صفحه
فیس بوک خود این خبر را بدون
ذکر علت جدائی اعالم کرده است
و تنها اشاره نموده که جدائی من و
تایگروود بدلیل مشکالت بسیاری
بــوده و اغلب اوقات مــا به علت
گرفتاریهای ورزشی از یکدیگر جدا
بودیم .همچنین
اظهار داشــته
است که احترام
و ستایش بسیار
برای تایگر وود
قائل است.
تایگــر وود 39
ساله تاکنون 14
بار عنوان قهرمانــی گلف دنیا را
بدســت آورده و از این راه صاحب
ثروت بسیاری گردیده است.

دوچرخــه ســوار
کانادائــی ،علیرغم
مشکالت بی شمار
جسمی کماکان در
سن  36ســالگی با قدرت روحی
باال به تمرینات خود ادامه میدهد.
او در ســن  14ســالگی در شهر
 CHARLEBOISکبــک در اثر
تصادف با یک راننده مست دچار
شکستگی بازو دست چپ شد که
موجب گردید مدتی از تمرینات
خود دور باشد.
وی همچنیــن در ســال 2010
در تعطیالت خود در کشــور کوبا
مبتال به بیمــاری ویروس خاصی
شــد که باعث ناراحتی شدید و
عدم اســتفاده کامل از پای چپ
خود شــد .همچنین این ویروس
اختالالت شــدیدی در دستگاه
گــوارش وی بوجــود آورد .وی
تاکنون  12بار مورد جراحی قرار
گرفته .لیکن با همه این مشکالت
و اثرات آنها بر سیســتم مغزی او،
همچنان با روحیه قوی و محکم
به تمرینات خود
ادامه می دهد.
ورزش برای او
لذت بخش می
باشد.
ضربت سختی
بــر مــخ او و
ســر د ر د ها ی
شــدیدی بوجــود آورده .ایــن
دوچرخه ســوار «معلول» رقابت
های  35کیلومتر را در یک ساعت
انجام می دهــد.او در نظر دارد در
ســال  2016و  2020در رقابت
های  35کیلومتر توکیو شــرکت
نماید.

آنها که توان مالی و شــانس فرار
داشتهاند ،ممکن است خود را به
اروپا برسانند.
مجموع این عوامل ،مدیترانه را به
یکی از بزرگترین گورستانهای
جهان تبدیل کرده است:

بازگرداندن بخشی از پناهجویان
است.
همچنین اتحادیــه اروپا تصمیم
گرفته قایقهای قاچاقچیان را در
دریای مدیترانه منهدم کند.
برخورد با آوارگان ســوری ،عراقی
و افغانســتانی اما شــکل بهتری
دارد .طبق قانــون دوبلین ،همه
پناهجویان باید در همان کشــور
عضــو اتحادیه کــه از طریق آن
به اروپا وارد شــدهاند ،درخواست
پناهندگی بدهند .آلمان اما تصمیم
گرفته دیگر این قانون را در مورد
سوریها اجرا نکند.
همچنیــن شــهروندان ســوریه
اگر مشــکلی برای اثبات سوری
بودنشان نداشــته باشند ،بدون
مصاحبه و تنها از طریق پر کردن
فــرم ،در چهار مــاه پناهندگی
میگیرند.
 ۲۳مرداد ماه ،کمیسر اتحادیه اروپا
در امور مهاجرت گفت که بحران
کنونی ،بدترین بحــران آوارگی از
زمان پایان جنگ جهانیدوم است.
بحرانی که کانــون آن خاورمیانه
جنگزده و آفریقای فقیر است و
اروپا بار اندکــی از آن را به دوش
میکشد ،اما سیاستهای مبتنی
بر منافع کوتاهمدت داخلی ،باعث
شــده اتحادیه اروپا نتواند در این
زمینه به یــک راهکار درازمدت و
جامع دست یابد.

خامن ماری ایو کروتو
Marie-Ève Croteau
most successful international para-cyclist

بیش از  ۲۳هزار کشته در  ۱۵سال
اخیر.

اما پناهجویانی که از این گورستان
جان ســالم بهدر میبرند ،قربانی
سیاستهای نادرست اتحادیه اروپا
در تقسیم پناهجویان میشوند.
فرانســه و انگلیــس ،دو کشــور
بــزرگ و قدرتمند اتحادیه اروپا،
با وجود چنین افزایشی در تعداد
پناهجویان ،پذیرش خــود را در
ســالهای اخیر کاهــش دادهاند
و چهار ماه اســت که درخواست
یونان و ایتالیا برای تقسیم  ۶۰هزار
پناهجو بین کشــورهای مختلف،
بینتیجه مانده است.
در حالــی کــه تعداد زیــادی از
کشــورهای اروپایی ،به بهانههای
اقتصــادی و فرهنگــی حاضر به
پذیرش پناهجو نیســتند ،راست
افراطی با ســوار شــدن بر موج
خارجیســتیزی ،در حال رشــد
است.
مدارا با سوریها ،مقابله با آفریقا

پاییز پیشرو ،اجالســی در مالت
برگزار خواهد شــد کــه یکی از
موضوعــات اصلی آن ،بررســی
قــراردادی بین اتحادیــه اروپا و
برخی کشــورهای آفریقایی برای

•

•
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کنشگران زن و توافق هسته ای

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

باشد که عشق
آمنه کرمی

بهاره

هدایت

بسوزاند قفس را

از محدودیــت هــای تنگ زندان
عبور کند و فراتر از آن به «روابط
انسانی» به «عشــق» ،به موانع و

در خانه بازداشــت می شــود ،او
را تصور می کنم در  ۲۸ســالگی
که در لحظه ی تحویل ســال ۸۸
جلوی زندان اوین با  ۱۶نفر
دیگر دستگیر شده؛ و او را،
هنگامی که شــامگاه نهم
دی مــاه  ۸۸به جرم
همبستگی با جنبش
سبزدستگیر می شود
و زندانــی می ماند تا
امــروز ....دختــر ۳۴
ساله ای را تصور می
کنم که ماه ها یا سال
هایی را بیش از موعد مقرر در بند
مانده و می مانــد .گویی زندان را
"تقدیر" خود پنداشــته .من نمی
خواهم جای او باشم...».
آری بهــاره هدایت این افتخار زن
بودن مان که شش سال زندان را
با صبوری پشت سر گذاشت و آن
زندگی درخشــان اش را به رخ ما

مینااعتقادی

 24مرداد -مدرســه فمینیســتی :با
پخش خبر توافق تاریخی هستهای،
گروههایی از مردم شــادی و هلهله
کردند .گویی سهم ما ایرانیان به شادی
گــذرا در خیابــان و افراختن پرچم
ایران و ساعتی پایکوبی ،محدود شد.
کنشگران جنبش زنان نیز این پیامد
را به فال نیــک گرفتهاند و با تئوری
«بازشدن فضای اقتصادی در نهایت
منجر به باز شــدن فضای سیاسی و
اجتماعی خواهد شــد» خوشبینی
خود را از این مذاکرات اعالم کردند و
بر آن هستند که دولت در این میان
نیمنگاهی به وضعیت حقوق بشــر و
حقوق زن خواهد داشت.
به رغم ساعتی شــادمانی و علیرغم
فضای مثبت ایجاد شده در مناسبات
بینالمللی که دولتمردان به خوبی
از آن اســتفاده خواهند کرد ولی بنا
به گفته برخی تحلیل گران ،به واقع
هیچ رابطه علی بین این دو امر وجود
ندارد و توافق هستهای لزوماً منجر به
تأثیرگذاری در فضای اجتماعی ایران
نخواهد شد.
در خصوص دولتهای اقتدارگرا نیز
ایــن امر اگــر در بلندمدت منجر به

 25مرداد -مدرسه فمینیستی:
این روزها از هر طرف خبر تنبیه
و جریمه کردن زنان را می
شــنویم .از یک طرف الیه
و طــرح و قانــون مصوب
می کنند تا زنان شــاغل را
به خاطــر «بدحجابی» یا
«کم حجابی» در محل کار
«جریمه» نقدی کنند،
بهاره هدایت دو
و از طــرف دیگــر با
سال دیگر در زندان
زیرپا گذاشتن «قانون
دشواری ها،
ماندگار شد!
خودشــان» ،زنانــی
به محدودیت
همچون بهاره هدایت
های انســانی و...
را «جریمه» می کننــد و او را به بپردازد.
رغم پایان دوران محکومیت اش وقتی بهــاره در فروردین ســال
در زندان اوین نگــه می دارند؛ و  1391از زندان برای عشــق اش،
یا مادران زندانی (همچون نرگس امین احمدیان ،می نویسد:
محمدی) را با قطع تماس تلفنی با «راســتش نه این حــرف که می
فرزندان شان «جریمه» می کنند! گویند "زندان هیچ تأثیری ندارد"
اما بـــــه راستی چرا این چنین حــرف دقیقی اســت و نه آن که
می گوید "کام ً
می کنند؟
ال شکننده است"
چرا زنان شــاغل کــه پس از این درســت می گوید ..ما اینجا در
 17اکتبر :روز جهانی علیه فقر
همه سال تالش برای تحصیل و دنیای دیگری زندگی می کنیم،
و خشونت زنان است
علم آموزی؛ و به رغم سهم اندک خیلی دور ..وقتی که برگردیم ،نه
شــان در بازار رسمی کار (که زیر ما دیگر آن آدم های سابق ایم و
راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر
 15درصد است) و به رغم مقاومت نه شــما..من از این فاصله ها می
و خشونت بر 5محور:
در مقابل این همه ممنوعیت علیه ترســم »...قلب ات به تپش می
آزادی ،برابری ،عدالت اجتماعی ،
شاغل شدن شان ،باالخره توانسته افتد و به زن بودن ات افتخار می
صلح ،همبستگی
اند با چنگ و دندان شغل شان را کنی.
حفظ کنندف باز هم مورد هجوم چون می بینــی آن دختر جوان
بداندیشان قرار می گیرند و به بهانه یکه تازدفتر تحکیم وحدت ،امروز
بهبود مناســبات اقتصادی شود اما
کم حجابی« ،جریمه» برای شان چقدر بالیده و عمیق شده است.
نکشید ،امروز دیگر این بی قانونی لزوماً نمی توانــد از اقتدارگرایی آنها
تصویب می کنند؟
دیگرش
شاید وقتی بهاره در نامه
نمی
بر
هم
ما
تابد.
نمی
بر
را
آشکار
بکاهد و سرانجام ،با اعالم موارد اهم و
و خــدا می داند کــه این مصوبه به امین در فروردین ســال  1393تابیم و از مسئوالن می پرسیم که مهم ،بحث مطالبات حقوقی و بنیادین
چقدر بهانه به دست افراد مغرض می نویسد:
چرا و به استناد به کدام قانون آئین بــه تأخیر و در نهایت به فراموشــی
خواهــد داد برای اخــراج زنان از "امروز چهار ســال و دو ماه از اون دادرسی باید بهاره هدایتدر زندان بیانجامد .فرضیهای که با آشکار شدن
روز میگذره و من هنوز عاشقتم .باشــد وقتی از خردادماه امسال برخی نشانههای آن ،فضای ایجاد شده
محیط های کاری.
پس از این توافــق را برای مطالبات
چــرا زن جوانی همچــون بهاره عاشــق صــدای اقیانــوس! من طبق قانون باید آزاد می شد؟
هدایت که یک تنه توانســت در سنگینی قلبم رو از دوریت حس مسئوالن قوه قضائیه باید بدانند حقوق بشری کافی ندانسته و حتی
ســال  ،1384در شــورای تماماً میکنــم ».همه ما بــه زن بودن این ظلم به بهــاره هدایت ،ظلم بیم آن می رود که این فرصت ایجاد
مردانــه مرکزیت دفتــر تحکیم و عواطف زنانه و انســانی مان می به زن بودن همه ما زنان اســت و شــده به تهدید علیه حقوق بنیادین
چنین ظلمی فراموش نمی شود و شهروندان از جمله حقوق زنان تبدیل
وحدت ،سر بلند کند و تنها دختر بالیم.
شود.
تصمیم گیرنده در این شــورای این زن جوانــی که کار و فعالیت چون لکــه ای تیره در تاریخ باقی
قصدم از ورود به این مطلب پاشیدن
باشد« ،جریمه» می شود و به رغم اش ،که قلم و نــگاه تیزبین اش ،می ماند.
بذر بیاعتمادی و ناامیدی به فراآورد
هدایت
بهاره
کــه
دانیم
می
پایان دوران حبس اش همچنان که صبــوری و دوراندیشــی اش همه
توافق هستهای نیست چرا که به گفته
در زندان نگه داشته می شود؟
سبب افتخار همه ما به زن بودن باالخره از آن دخمه تنگ و نمور خود آقای روحانی می توان تهدید را به
به راستی چرا؟
پشت
از
دیگر
ای
نامه
شــود،
می
سرافرازی
با
اند،
نامیده
زندانش
که
فرصت و در نهایت به تعامل رساند ،اما
شــاید برای آن که وقتی بهاره در آن دیوارهای سیمانی روانه کرده بیرون خواهد آمد ،ولی روسیاهی نگاهی کوتاه به عملکرد و فضای ایجاد
دفتر تحکیم وحدت چنین زنانه و نوشته:
در حبس نگه داشــتن غیرقانونی شده نشان می دهد که فعاالن حقوق
بالید ،همه ما هم به زن بودن مان «دختری را تصور می کنم  ۲۵ساله اش بر چهره افــرادی که چنین بشر و جنبش زنان باید هشیارانه عمل
بالیدیم .و شاید برای آن که وقتی که به قوانین نابرابر معترض است ظلمی را بــه او روا می دارند باقی نمایند و نگذارند فرصت به تهدید ودر
بسیاری از پسران همتایش ،کشور و دستگیر می شــود .دانشجویی خواهد ماند .پس او را هرچه زودتر نهایت به ناکامی تبدیل شود.
را ترک کردنــد و از آن مجموعه را تصور می کنم  ۲۶ســاله که به آزاد کنید تا تاریخ قوه قضائیه کشور در این مقال قصد بر این نیست که تنها
فقط چند نفرشان از جمله بهاره ،سیاســت های دولت در دانشگاه این همه آلوده به زن ستیزی و زن نهاد مسوول را قوه مجریه بدانیم و بار
هر اقدامی بر دوش او نهاده شود ،ولی
ماندند ،باز هم بــه زن بودن مان معترض اســت و کنار  ۵تن دیگر هراسی نباشد.
رئیس قوه مجریه به عنوان عالیترین
افتخار کردیم.
تحصن کرده و بازداشت می شود... .باشد که عشــق عمیق بهاره به
مقام اجرایی مسئول کشور در قانون
بهاره
های
نامه
که
آن
شاید هم برای
۲۷
کنم
می
تصور
را
دختری
ساله
کند
رها
و
بسوزاند،
را
قفس
زندگی،
اساسی شناخته شده است و به عنوان
هدایت از زندان ،همیشه توانسته که صبح روز پیــش از ازدواجش پرندگان را....
پاسدار قانون اساسی نقش کلیدی در
•

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

Facebook.
com/
paivand.
montreal

به ما بپیوندید!

حمایت و حفاظت از حقوق بنیادین
مندرج در قانون اساســی را بر عهده
دارد .لذا در این مقاله با ذکر برخی از
موارد ،سعی شده توجه کنشگران را
به این امر جلب نموده و بیان نماییم
که برای گرفتن حقوق حقه خود باید
پیشاپیش و مقتدرانهتر از قبل عمل
نماییم.
از مواردی که می توان نام برد اظهارات
اخیر رئیس جمهور در ســفر استانی
خود به سنندج است ،که در پاسخ به
اعتراض خبرنگاری در خصوص عدم

وجود یک وزیر ســنی و یا استاندار اگر کلید اعتدال توانست آرای مردمی
سنی ،بیان داشت «در کشور این همه را با خود همراه ســازد ،اگر این کلید
کارمند ،این همه فرماندار ،این همه اعتدال عاجز از گشــودن قفل های
معاون اســتاندار در سراسر کشور .ما خشــونتی که در جامعه به صورت
معاون وزیر از اهل سنت ،سفیر داریم نهادین وسیستماتیک با دست های
از اهل سنت» .این اظهارات هرچند پنهان و آشــکار مطالبات مردم و به
بی پاســخ نماند و بیان شد که حتی ویژه آینده سازان این جامعه را نادیده
یــک کارمند ســنی در
می گیرد ،آیــا توان
وزارت امور خارجه وجود توافق هستهای آن را خواهد داشــت
تا این نســل فعال و
ندارد .امری که شاید برای لزومًا منجر به
مسلمانان شیعی پایتخت تأثیرگذاری در پــر از مطالبه را برای
نشین امر مهمی نباشد اما
انتخابات آتی همراه
اجتماعی
فضای
اگر قضیه از بعد حقوقی و
کند؟
انسانی نگریسته شود می ایران خنواهد
و آیا ایــن روش بی
شد...
تواند آغازگــر اقدامهای
توجهی به مسائلی که
کنشــگران
بعــدی برای
بانیان متعدد دارد از
فعــال حقوق اقلیت
جمله آنانی که
ها و البته زنان باشد.
در آن دخیــل
زیرا حق دسترسی
هســتند آنانی
سیاسی
به پستهای
که دستور می
برای همه افراد فارغ
دهنــد و آنانی
از نــژاد جنــس و
که اجــرا می
مذهب در محدوده
کننــد و آنانی
باید
قانون اساســی
کــه ســکوت
فراهم باشــد ،امری
مــی کننــد
که به نظر میرسد
منجر نخواهد
رئیس جمهور از آن
شد تا با خطر
در رقابت انتخاباتی
بیاعتمــا دی
خود از آن بســیار
و بیاقبالــی
بهــره گرفــت اما
مردمــی قرار
گویــا در ایــن اظهار
گیرنــد و فاصله
نظر کامال بیخبر بوده است و یا اگر دولــت و ملت افزونترگــردد امری
استاندار و سفیر سنی در کابینه خود که دکتر طباطبایــی از آن به عنوان
داشته تاکنون به جامعه به طور کامل ریشــههای انحطاط ایــران نام برده
معرفی نکرده اســت تا وحدت میان اســت؟ واگر این اتفاق افتد نه فقط
ملت ودولت شکل و قوام گیرد .چنین امنیت ملی بلکه تمایت ارضی نیز در
ســؤالی باید از سوی کنشگران فعال خطر خواهد بود.
حوزه زنان نیز مطرح شود که چرا در سؤال این است آیا کلید اعتدالی برای
دولت و قوه مجریه سفیر زن نداریم؟ این منظور تعبیه شــده است یا این
فارغ از این که خیلی از پســت های کلید تمثیلی از عالم مثلی افالطون
کلیدی همچنان از دسترس زنان دور است که تنها بر روی مسائلی مهمتر
است.
از حوزه حقوق بشر قرار است به کار
از دیگــر اقدامهای دیگر و ســکوت گرفته شود؟ و آیا مسالهای مهمتر از
قوه مجریه بازداشت نرگس محمدی حقوق انسان هم وجود دارد؟
و متعاقبــاً بی توجهــی به وضعیت بی شــک این مثالهایی بودند و نمی
جسمانی وی در عدم ارسال ایشان به توان گفت تنها محدود به این موارد
بیمارستان بوده است .کنشگر زنی که است.
نه تنها در حــوزه زنان بلکه در حوزه اگرچه تنها دو نمونه بود ولی همین
حقوق بشر نیز فعالیتداشته و رسالت اتفاقات به ویژه پس از توافق هســته
دیگر اعضای جامعــه را نیز بر دوش ای که انتظار می رفت تا به باز شدن
خود حمل کرده و می کند .امری که فضای سیاسی منجر گردد می تواند
اگر هر یــک از اعضای این مرز و بوم منجر به نفض سه حق بنیادین شود.
تنها دو ساعت در روز از وقت خود را در اتفاق اول برابری نادیده انگاشــته
به آن اختصاص دهند نه تنها نتیجه شــد در اتفــاق دوم آزادی فردی و
آن عایــد ایران بلکه شــامل منطقه سیاســی و آزادی اطالعــات نادیده
خاورمیانه هم خواهد شد.
انگاشته شد و به طور کلی آزادی .اگر
محرومیت نامعلوم مــادر از فرزندان برابــری و آزادی رخ بربندد منجر به
خود که با عزیمت اجباری آنان توام بی امنیتی نیز خواهد شد و استقالل
گردیــد فرزندانی که در فقدان پدر و و خودمختاری نیز از این ســرا رخت
مادر بی سرپرست شده بودند و تنها خواهد بست.
نگاهی به چشمان پررنجشان حاکی از دو راه پیش روســت یا منتظر ماند و
ظلم رفته بر این خانواده حکایت می دید که آیــا دولت به پیمان پیش از
کند و حتــی فریاد جانکاه نرگس در انتخابــات خود وفــادار خواهد ماند
نام ه خود به دادستانی بی پاسخ ماند .و همچنان اندیشــید دولت در کنار
اکنون در کشمکش بیماری حتی از ملت است و برای ملت پس او باید به
سپردن وی به بیمارستان جلوگیری وظیفه و پیمانش وفادار باقی بماند و
به عمل می آید .نه تنها اصول قانونی تنها اقدام ما کنشگران این شود کهدر
در این حوزه نادیده گرفته شده بلکه دور بعدی اگر مطالبات مان برآورده
اصــول اخالقی نیز فــدای مصلحت نشــد رأی خود را از او دریغ کنیم و
جامعه شده است .پرسش این است یا راه حــل دوم وقایع را بازگو کرد و
که زن زنجور جدا شــده از فرزندان و حتی بیش از گذشــته و با باز شدن
همسر خود چه تهدیدی بر تمامیت ایــن فرصت ،خود را مجهــز و آماده
این مرز وبوم وارد کرده که این چنین کرد و با واقعبینی و دوراندیشی نقد
بر وی میرود؟
کنیم و طلبکار حقوق خود باشیم و
تمامی این اقدامها در روزهای پس از حق را بگوییم مانند نرگس محمدی
توافق هسته ای در حال انجام است ،و که از حقوق انسان دفاع کرد ،فارغ از
صدای فعاالن کنشگردر این خصوص این که این انسان سنی است یا شیعه،
تاکنون ره به جایی نبرده است.
دفاع کرد از حقوق متهمانی که از دو
به نظر می رســد در هیاهوی بعد از اصل بنیادین رعایت انصاف و عدالت
توافق هستهای سؤال مهمی که باید در دادرسی محروم شده بودند.
•
در پیشارویدولت قرار گیرد این است
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
تو چون خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را
--------------------ز دوستان دو رنگم همیشه دل تنگم
فدای همت دشمن شوم که یک رنگ است
--------------------ماجرای غم هجران تو گفتم با شمع
انقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد
--------------------غواص گر اندیشه کند کام نهنگ
هرگز نکند ُد ّر گرانمایه به چنگ
---------------------
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ادامه دار

اشعاری که مصراع دوم آنها
ضرب املثل است
خمیرمایه یدکان شیشه گر سنگ است
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
--------------------مرو به هند برو با خدای خویش بساز
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است
--------------------در جهان پیل مست بسیار است
دست باالی دست بسیار است
--------------------دانی که چه گفت زال با رستم گرد
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
--------------------بر ســر لوح او نوشته به زر
جور استــــاد به ز مِهر پدر
--------------------سایه ی حق بر سر بنده بود
عاقبت جوینده یابنده بود
---------------------

«آقای موفقیت!»

گفتار خنست:
ماجرا از کجا آغاز شد؟
keivan.nasirnia@gmail.com

هم اکنون
میلیون
ها نفر در
سراسر جهان
از آموزش
های مربوط
به وادی
«موفقیت»
استفاده می
کنند و طعم
شگفت انگیز
موفقیت را
می چشند!»

ســال  2012که به عنوان مشــاور
توسعه منابع انسانی "مرکز فرهنگی
ایرانیان مالزی" فعالیتداشتم" ،کانون
موفقیت و شادکامی"( )1را تاسیس
نمودم .آن زمان تصور نمی کردم که
درگذشت غیرقابل باور موسس مرکز،
اســتاد پویا ناصفــی نازنین ،آنچنان
بســاط مرکز فرهنگی را برچیند که
دیگر اثری از آثارش برجای نماند.
اما مرکز فرهنگی به کل برچیده شد
در این بازار اگر سودی است با درویش ُخرسند است
و دیگر اثری از آثارش برجای نماند!
مـنعمم گردان به درویشی و خرسندی
خدا ُ
یادم هســت که نام مســتعار "آقای
--------------------موفقیت" را اولین بار دوســتی از سر
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
لطف در همان مرکز فرهنگی به این
برون کن ز سر باد خیره سری را
بنده نسبت داد و بعد از آن با همین
--------------------نام مرا خطاب نمودند تا بعد که "آقای
خـفیه مرد
چرا گوید آن چیز در ُ
خوشبختی"( )2رادیو کوچه شدم!
زن مرد خسیس
که گر فاش گردد شود روی زرد
اما در واقع ماجرا از ســال ها پیش از
شبی با زن خوشگل خویشتن
--------------------آن آغاز شد.
چنین گفت مردی خسیس و قناس:
گوهر معرفت آموز که با خود ببری
عاشــق کتاب بودم و این عشــق از
که نصیب دگران است نصاب زر و سیم چرا بهر این پیرهن های شیک
دوران کودکــی پدید آمد .از خواندن
پیاپی تلف می کنی اسکناس
--------------------و داشتن کتاب لذت وافر می بردم و
گر این جمله می پوشی از بهر من
صـنع نرفت
پیر ما گفت خطا بر قلم ُ
می برم .ازهمان زمان بود که تصمیم
نمی خواهم اصال بپوشی لباس!
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
گرفتم لذت کتاب خوانی را بادوستانم
توفیق1338/3/4 :
--------------------سهیم شوم گرچه چند کتاب دوست
0000000000
ای که در روی زمین همه وقت آن تو نیست
داشــتنی به امانت رفــت و دیگر باز
دیگران در شکم مادر و پشت پدرند علت طالق!
نگشت!
چون زن و شوی را نفاق افتاد
00000000000000
تهران را دوســت می دارم چون یک
زن در اندیشه ی طالق افتاد
خیابانش بزرگترین محل عرضه کتاب
جست و با خشم رو به محضر کرد
ایران است ،اگرچه نامش شاهرضا بود
رباعی از خیام:
ناله از دست شوهرش سر کرد
واکنونانقالباست!بهتریننمایشگاه
را
مستان
مزن
گر می نخوری طعنه
زوبپرسیدصاحبمحضــــــــر
های دنیا را نمایشگاه کتاب می دانم،
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
که چه کرده است شوهر تو مگر؟
حتی اگر کتاب ها به زبانی باشند که
تو غره بدان مشو که می می نخوری
گفت :این لندهــــــور لنگدراز
نتوانم اسمشان را هم بخوانم!
صد لقمه خوری که می غالمست آن را
تازه پایش به کافه ها شده باز
لذت لمس کتاب ،صدای گوش نواز
هست هر شب به کافه ها گذرش
تــورق کتاب و رایحه مالیم کاغذ که
----------شده این کار شام تا سحرش
مشامم را نوازش می دهد همه و همه
کفـر چو منی گزاف و آسان نبود
گفت :هر شب به کافه هاست چرا؟
نوستالژی هایی هستند که تا همین
محکم تر از ایمان من ایمان نبود
گفت :می گیرد او سراغ مرا
اواخر نمی گذاشــتند با کتاب های
در دهر چو من یکی و آن هم کافر
(از روزنامه خبرهای روز آبادان)
الکترونیک کنار بیایم.
پس در همه دهر یک مسلمان نبود
1331/2/10
سال  1371بود و من در یک روز گرم
تابستان همینطور که طبق معمول
مشغول کتابفروشی گردی بودم ،در
کنج تاریک یک کتابفروشی خسته
وافســرده برای اولین بار چشمم به
جمال کتابی متفاوت منور گردید!
متفاوت از این رو که تا آن زمان چنین
موضوعی را ندیده بودم و یا شایددیده
اجســاد حدود پنجــاه نفر از او تعداد دقیق قربانیان را ذکر مهاجرت خواند .رهبران غرب
بودم و به آن توجهی نکرده بودم.
پناهجویان روز پنجشنبه  27نکرد .گزارش شده که این افراد بالکان روز پنجشنبه در اتریش
هر چــه بــود آن روز اتفــاق افتاد.
اوت داخــل یــک کامیون در در اثر خفگی جــان داده اند .گرد هم آمده بودند تا درباره راه
کنجکاوی و اشتیاق بیش از حد سبب
اتریــش پیدا شــد .یک مقام آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان های برخورد بابحران مهاجرت
شد علی رغم اینکه پیش بینی خرید
اتریشی تایید کرد که کامیون کشف این اجساد را هشداری گفتگوکنند.
کتاب نداشتم خریداری اش کنم .هر
نزدیک شهر پارندورف پیدا شد .به اروپا برای برخورد با بحران
چند برای خریدش جیــب هایم را
تکانــدم و در آن
گرمــای طاقت
ایستگاه انرژی
فرســا تــا خانه
روزهای خوب در راهند ...پیاده گز کردم،
امــا به زحمتش
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز
می ارزید .عنوان
دارد...
شرکت اپل روز پنجشنبه  27اوت از خبرنگاران گفته می شود آیفون
کتاب «بســوی
فق
ی
م
م
ن
برای پوشــش یک برنامه در تاریخ نه سپتامبر های جدیــد ،آیفون
کا ون و ت و ـشادکا ی
کامیابی  -نیروی "بهترین راه موفقیت ،کمک به موفقیت
دعوت کرد.
شــش اس و آیفــون
بیکــران» بود؛ دیگران است!"
اریانـیان مونتریال
سری
از
برنامه،
این
در
احتماال
رویترز،
به گزارش
باشند.
اس
پالس
شش
نـــوشته آنتونی
---------جدید آیفون ها و نسخه جدیدی از اپل-تی وی آیفون های به روز شده
رابینز  Anthonyیک رمــز بسیارســاده و روان برای
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
رونمایی خواهد شد.
اپل معموال پسوند اس
و موفقیت .اما این رمز ،مفهوم جدیدی
Robbins
برای شما که به دنبال موفقیت و
شرکت آمریکایی اپل ،معموال در ماه سپتامبر ،از دارند.
ترجمــه آقــای نیست!
شادکامیهستید....
تلفن های همراه جدید آیفون ،رونمایی می کند.
مهدی مجرد زاده حداقل می دانیم که در پیشــینه ما

اجساد حدود پنجاه پناهجو داخل یک
کامیون در اتریش پیدا شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتمال رونمایی از آیفون های جدید
در ماه آینده میالدی

کرمانی.
برای مــن کتابی نامتعارف
بود چون دنیایش متفاوت
بود .آن زمان خیلی از پایان
جنــگ نگذشــته و حال و
هوای مملکــت هنوز کامال
عادی نشده بود .و آن کتاب
حال و هوایــم را دگرگون
ســاخت و مــن چنــد بار
خواندمش و من ،دانشجوی
موفقیت شــدم و کماکان
هستم!
به جرات می توان گفت که
کتاب "بسوی کامیابی" پیش قراول
کتبی بود که از نویسندگان مختلف به
تدریج ترجمه و راهی بازار ایران شد.
کتاب هایی که حول محور موفقیت
می گشتند .موفقیت در کار ،زندگی،
ازدواج ،همسرداری ،تحصیل ،تجارت
و غیره و غیره.
به نظرم حوالی همان ســال یا سال
بعدش بود که ســرو کله یک مجله
متفاوت هم در بازار ایران پیدا شد.
مجله موفقیــت .آن مجله هم کامال
متفاوت و جدید بود .شــاید جامعه
بعد از انقالب به دلیل شرایط جنگی
و جنــگ زدگی پــس از آن فضای
پرداختن به چنین موضوعاتی را تا آن
موقع ایجاد نکرده بود.
طی ســال های بعد افرادی در ایران
شروع به نشر ،ترویج و آموزش مباحث
موفقیت نمودند که شاید معروف ترین
هایشان در آن اوایل آقای احمد حلت
بود و این اواخر هم آقای دکتر علیرضا
آزمندیان و آقای محمود معظمی که
البته بنده افتخار بهره گیری از آموزش
های تمامی این بزرگواران را داشته ام.
ناگفته نماند که آنچهدر ایران و توسط
هموطناندر باب موضوع موفقیت نشر
پیدا می کرد و می کند به واســطه و
برگرفته از جنبشی است که از اواسط
قــرن نوزدهم در برخی کشــورهای
توسعه یافته خصوصا آمریکای شمالی
آغاز شــد و هم اکنون جهانی شده
است .آثار ترجمه شده تعدادی از این
چهره هــای جهانی همچون آنتونی
رابینــز آمریکایی و برایان تریســی
 Brian Tracyکانادایــی در ایران نیز
با اقبال عمومی مواجه شد .تمامشان
انســان هایی موفق بودنــد که می
خواستند دریچه ای نو به سمت ذهن
بشری بگشایند و رویکرد جدیدی در
زندگی معرفی کنند .می خواســتند
کمک کنند .کمک کنند به موفقیت
دیگران.
سوالی که آن روزها ذهنم را مشغول
کــرده بود این بود که براســتی چرا
چنین می کنند؟
تا اینکه بعد از ســال ها به این جمله
طالیی رسیدم.
جمله ای که شعار من است:

ایرانیان یافت می شود .همه
ما شــنیده ایم کــه "از هر
دســت که بدهی از همان
دســت می گیری" و یا "تو
نیکی می کــن و در دجله
انداز که ایزد در بیابانت دهد
باز" یا "گندم از گندم بروید
جو زجو".
مفهومــی قدیمــی که به
اشکال گوناگون در تمامی
تمدن های بشــری وجود
داشــته و در دوران معاصر،
معرفی و علمی شده است.
هم اکنون میلیون ها نفر در سراسر
جهان از آموزش های مربوط به وادی
"موفقیت" استفاده می کنند و طعم
شگفت انگیزموفقیت را می چشند.
تعداد افــرادی که مســتقیم و غیر
مســتقیم به این موضوع پرداخته و
آن را نشــر می دهند ،به شکل قابل
مالحظــه ای افزایش یافته ،ابزارهای
رسانه ای هم سرعت و قدرت ترویج
آن را صد چندان نموده اند .این روند
روبه رشد همچنان ادامه دارد.
اما براستی دلیل آن چیست و چرا
چنین پیشرفتی دارد؟
این سوال مدت ها به ذهن من قالب
شــده بود تا به تدریج از میان پاسخ
های ممکن ،اساســی تریــن آنها را
دست چین کردم.
مهم ترین آنها این بود که

موفقیــــــت ریشــه در علم
روانشنـاسیدارد.

اما چطور و چگونه؟
چرا موفقیت را می تــوان مرتبط با
روانشناسیدانست؟
چهره های جهانی موفقیت اساسا در
مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
چرا آموزش هایشان اثربخش است؟
چرا این آموزش ها در شاخ آفریقا یا
شرقی ترین نقطه آسیا یا سردترین
مناطق قطب شمال به طور یکسان
عمل می کنند؟
افرادی نظیر ناپلئون هیل Napoleon
 Hillنویســنده آمریکایــی کــه در
نخســتین ســال های قرن نوزدهم
ســبک مــدرن "ادبیــات موفقیت
شخصی" را معرفی نمود دقیقا از چه
صحبت می کنند؟
موضوع این اســت که تمامی فعاالن
این عرصه ،دانسته یا ندانسته در مورد
یــک "راز بزرگ" صحبت می کنند.
رازی که انســان را متحول می کند.
رازی که جهان را تغییر می دهد.
اما این چه رازی اســت؟ چه رازی در
مباحث موفقیت نهفته است؟
در گفتار دوم پرده از این راز برخواهم
داشت.
•

" )1کانــون موفقیت و شــادکامی ایرانیان
مالزی" در سال  2012به عنوان زیر مجموعه
" مرکــز فرهنگی ایرانیان مالــزی" ایجاد و
همزمان با تعطیلی مرکز فرهنگی در ســال
 2013تعطیل گردید.
" )2آقــای خوشــبختی" نام مســتعار
نویســنده ،مجری و گوینده مجموعه برنامه
های موفقیت "رادیو اینترنتی کوچه" است
که در سال  2012خلق شد.
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رژیم را به تصویر میکشد ،تبدیل گردید و
در تاریخ ماندگار شد .در تهران نیز تعداد
زندانیان سیاسی در زندان اوین به حدی
رسید که در ســال  ۵۹بندهای مستقل
زندانیان سیاســی بوجود آمدند .کمیته
مشترک و سلولهای  ۲۰۹اوین میزبان
دستگیریهای جدید بودند.
آغاز جنگ ایران و عراق نیز همانطور که
خمینی گفت "نعمتی" برای حکومت بود
تا با استفاده از احساسات ملی و مذهبی،
افــکار عمومی را منحرف ســاخته و به
تثبیت پایههای قدرت خود بپردازد.
البته تحلیل زمینهها ،اهــداف ،و نتایج
جنگ خــود مقاله مفصــل جداگانهای
میطلبد که در اینجا از آن گذر میکنیم.
ده ماه پس از آغاز جنگ ،کشتار و سرکوب
سراسری کمونیستها و دیگر مخالفین
دولت در دستور کار قرار گرفت .نقشهی
این سرکوب را از ماهها قبل پرورانده و ابتدا
با اطالعیه معروف دادستانی آغاز گردید.

تاکنون نام  ۱۵هزار نفر از کسانی که در دهۀ
اول حاکمیت اسالمی اعدام شدند ،مشخص
شده و بیشک بسیاری هنوز ناشناخته
ماندهاند...

درتاریخهرملتیدورانهاییهستند
که از اهمیت ویــژهای برخوردارند.
مقاطع مهمی که تاثیر آن بهطور مستقیم
حداقل بر زندگی یک نسل خواهد بود .در
تاریخ معاصر ایران نیز میتوان از سالهای
انقالب مشــروطیت ،اواخر دههی  ۲۰و
اوایل دههی  ۳۰که در نهایت به کودتای
 ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲ســرکوب اتحادیههای
کارگــری و احــزاب مخالف و اســتقرار
دیکتاتوری محمدرضاشــاهی انجامید و
قیام تاریخی توده های زحمتکش ایران
در سال  ۵۷علیه نظام سلطنتی ،برسرکار
آمدن دولت اسالمی ،سرکوب تشکلهای
کارگری و احزاب چپ و رادیکال و قتلعام
هزاران مبارز و کمونیســت در طول یک
دهه به عنوان دورانهای مهم تاریخی نام
برد.
شکلگیری ارتجاع اسالمی از دل انقالبی
که با خواســت آزادی و عدالت اجتماعی
و بر شــانههای کارگران ،زحمتکشان و
جوانان و با خون آنها شعلهور شده بود،
آغاز یــک دورهی مهم از تاریخ این ملت
است.
اهمیــت بیان این موضــوع بهویژه برای
نسلیست که نه انقالب شکست خوردهی
 ۵۷را به چشــم دید و نــه از دههی اول
برقراری حاکمیت اســامی خاطرهای با
خود دارد .دهــهای که حاکمیت جدید
با بهرهگیری از تمامــی ابزارهای خود از
جمله ارگان های سرکوب دولتی و دین
به نابودی تمامی دســتاوردهای انقالب
خونین  ۵۷نشست .دههای که با دو اتفاق
تاریخی به پایان رســید .پایان جنگ و
اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان
.۶۷
در پروســهی انقالب  ۵۷که در نهایت به
قیام مسلحانهی  ۲۱و  ۲۲بهمن انجامید،
کارگران و زحمتکشان به دستاوردهایی
رسیدند.
شــکلگیری شــوراهای کارگــری در
تعداد زیــادی از کارخانجات و نیز دیگر
تشکلهای مســتقل کارگری همچون
ســندیکا و آزادیهای سیاسی از جمله
نتایج این انقالب نیمه کاره بودند.
دانشگاهها در نتیجهی حضور دانشجویان
کمونیست و مبارز به سنگری برای پیشبرد
اهداف انقالب از جمله آزادی تبدیل شدند.
در کردستان و ترکمن صحرا شوراها شکل
گرفتند .بهویژهدر ترکمن صحرا شوراهای
سراســری خلق ترکمن بــه یک قدرت
منحصر به فرد تبدیل گشته و به نمونهی
از اعمال حاکمیت از پایین تبدیل شــد.
گروههایی از معلمان تشکلی به نام کانون
مستقل معلمان را سازمان دادند و در آن
متشکل شدند .حتا در پادگانها و مراکز
نظامی نیز شوراهای پرسنل انقالبی ارتش
شکل گرفت و حضور نیروهای کمونیست
و انقالبی محســوس بود ،نشــریه سرباز

و انقالب نیز از ســوی هواداران سازمان
چریکهای فدایی خلق در ماههای اول بعد
از قیام و در چند شــماره انتشار یافت .بر
بستر چنین شــرایطی و با بهرهگیری از
آزادی ناشی از انقالب تودهها ،سازمانهای
کمونیست و چپ و رادیکال توانستند به
فعالیت علنی روی آورده و به سازمانهایی
سراسری تبدیل شوند.
ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق
برجستهترین سازمان انقالبی این سالها
بود که توانســت از یک سازمان محدود
و مخفــی به ســرعت به یک ســازمان
سراســری تبدیل و تشکیالت خود را در
سراسر کشور گسترش دهد" .کار" ارگان
سراسری ســازمان بر سر هر چهارراهی
در تهران به فروش میرفت .نشــریه کار،
گاه با تیراژ  ۲۰۰هزار عدد به چاپ رسید.
کتابها آزادانه و بدون محدودیت منتشر
شده و روبروی دانشگاه تهران هر کتابی
برای خرید در دسترس بود.
این شرایط بســتر مناسبی را برای رشد
آگاهی تودهها فراهم کرده بود .دیکتاتوری
سلطنتی به عنوان یک مانع مهم در برابر
رشد آگاهی تودهها محو شده و در حالی
که قدرت جدید هنوز کامل مستقر نشده
بــود ،فعالیت آگاهگرانهی ســازمانهای
چپ و کمونیســت که بــر واقعیتهای
اجتماعی اســتوار بــود ،زمینهی جذب
تودهها و رشــد آگاهی آنهــا را فراهم
آورده بــود و این را میتوان در رویآوری
هر چه بیشــتر تودهها به ســازمانهای
رادیکال و کمونیست آن دوران به خوبی
دید .حاکمیت سیاسی جدید که از رشد
آگاهی توده ها و گسترش روزافزون نفوذ
و اعتبار کمونیستها درمیان کارگران و
زحمتکشان وحشــت داشت ،مهمترین
وظیفه ای که دربرابر خود قرارداد ،نابودی
دستاوردهای انقالب و تثبیت حاکمیت
ســرمایه بود و این همان دســتور کاری
بود که جنگ هشت ساله باید درخدمت
آن قــرار می گرفت وبه کشــتار هزاران
کمونیســت و مبارز در طــول یک دهه
انجامید.
در واقــع قیــام مســلحانهی تودههــا،
سردمداران آتی جمهوری اسالمی را نیز
غافلگیر کــرده و برخالف میل آنها بود.
همانطور که ایــادی خمینی در حالی
که نظام سلطنتی با قیام تودهها در عمل
سرنگون شده بود ،در تهران با بلندگو به
خیابانها آمده و میگفتند خمینی هنوز
اعــام جهاد نکرده اســت و یا آن جمله
مشــهور مهدی بازرگان اولین نخســت
وزیر دولت اســامی که گفت "ما باران
میخواستیم اما سیل آمد" .از فردای قیام
بهمن ،دولت اسالمی با تودههایی روبرو
شد که تجربهی قیام مسلحانه راداشتند .با
کارگرانی روبرو بود که در بسیاری از مراکز
کارگری همچون صنایع نفت شوراهای

خود را بوجود آورده
بودند .ســندیکاهای
خیاطان ،کفاشــان،
بافنده سوزنی و غیره
نیــز شــکل گرفته
بودنــد .اقلیتهای ملی
بهویژه در کردســتان به خروش آمده و
خواهان رفع ســتمی بودند که سالها بر
شانههای آنها سنگینی کرده بود .با زنانی
روبــرو بود که خواهان برابــری بودند .با
سازمانهایی انقالبی روبرو بود که به یک
نیروی تودهای تبدیل شده بودند.
در چنین شــرایطی دولت اســامی به
رهبری خمینی ،از همان روز اول نابودی
نتایج برشمرده را در دستور کار خود قرار
داد .با فتوای خمینی در رابطه با حجاب،
با افروختن آتش جنگ در کردستان که با
کشتار و حتا قتلعام مردم چندین روستا
از جمله "قارنا" که با بریدن ســر مالی
سنی مذهب روستا آغاز شد (همان کاری
که امروز داعشیان میکنند) و با هجوم به
ترکمنصحرا و خوزستان.
طولی نکشــید که دفاتر ســازمانهای
سیاســی نیز مورد تهاجم قــرار گفته و
بسته شــدند .از تابســتان  ۵۸که دفاتر
ســازمانچریکهای فدایــی خلــق و
مجاهدین خلق بسته شدند ،کمتر از یک
سال نیز طول کشید تا دولت کلید بسته
شدن دانشگاهها را که بعد از بسته شدن
دفاتر سازمانها به یکی از معدود مراکز و
البته مهمترین مرکز فعالیت علنی تبدیل
شــده بودند ،روشن کند .اردیبهشت ۵۹
دانشگاهها با هجوم نیروهای نظامی و شبه
نظامی و تحت عنوان "انقالب فرهنگی"
بسته شدند.
شــوراهای کارگری نیز در امان نماندند.
تهاجــم به خانه کارگرکــه درآن مقطع
محل تجمع و جلســات کارگران پیشرو
وانقالبی بــود ،و در اختیار گرفتن آن از
اولین اقدامات دولت بود .در پی تظاهرات
پُرشــکوه اول ماه مه سال  ۵۸که صدها
هزار نفر در آن شرکت کرده و خانه کارگر
سازمانده آن بود،دولت اسالمی به اهمیت
خانهی کارگر پی بُرد .از همین رو بود که
با حمله به خانه کارگر توسط گروهی از
اوباش که برخی از آنان همچنان در آنجا
حضور دارنــد و تصاحب آن ،خانه کارگر
را به خانه مزدوران ســرمایه تبدیل کرد.
ســپس نابودی شــوراهای کارگری و به
موازات آن تشکیل شوراهای اسالمی در
کارخانهها آغاز شد .بسیاری از کارگرانی
که عضو شــوراها بودند از کار اخراج و یا
حتادستگیر شدند.
اعدام زندانیان سیاسی نیز از همان ابتدا
آغاز شــد بویژه در کردســتان و سپس
در ترکمن صحرا و بــا اعدام چهار رهبر
"شوراهای سراسری خلق ترکمن" .عکس
اعــدام تعدادی از آنها در کردســتان از
جمله احسن ناهید دانشجوی  ۲۲سالهی
دانشگاه پلی تکنیک و از فعالین سازمان
چریکهای فدایی خلق که بر روی برانکارد
برای اعدام آورده شــده بــود به یکی از
عکسهای تاریخی که گوشهای از جنایات

تمام این تصمیماتدر جلساتی که اسناد
آن را همان زمان ســازمان چریکهای
فدایی خلق ایران  -اقلیت در نشریه کار
منتشر نمود گرفته شدند.
در آن جلسات ســازمانهای مخالف به
چند دسته تقسیم شــده و نقشهی راه
برای ســرکوب آنها ترسیم شد .ناگفته
نماند که یکی از ســران تصمیمگیرنده
در این جلســات بهزاد نبوی وزیر مشاور
وقت ،از سران سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی و از رهبران اصالحطلبان کنونی
بود ،محسن سازگارا و اسدالله الجوردی
از دیگر شرکت کنندگان در این جلسات
بودند (نگاه شود به نشریه کار شماره ۱۱۲
تاریخ انتشار  ۱۳خرداد .)۱۳۶۰
 ۳۰خرداد ســال  ۶۰نیــز تیر خالص را
برای اجرای ســرکوب سراسری شلیک
کرد .ســعید سلطانپور شاعر ،نمایشنامه
نویس ،دبیر کانون نویسندگان ایران و از
اعضای ســازمان چریکهای فدایی خلق
که در شب عروسیاش دستگیر شده بود
یکی از اولین کسانی بود که به جوخهی
اعدام سپرده شد .تابســتان سال  ۶۰با
اعدام و کشــتار وسیع مخالفان سیاسی
از جمله کمونیستها آغاز شد .برخی از
روزها بیش از صد نفر در اوین پشت بند
 ۴که محل تیرباران بود ،اعدام میشدند.
حتا نوجوانان زیر  ۱۸سال نیز از اعدام در
امان نماندند.
تمامی اعــدام شــدگان در دادگاههایی
محاکمه شدند که از ابتداییترین حقوق
خود بــه عنوان یک زندانی از جمله حق
داشــتن وکیل محروم بودند .قاضی تنها
براساس نظر بازجو حکم را صادر میکرد.
احتیاجی هم به مطالعه پرونده نداشت.
نظر بازجــو و اطالعاتی کــه در جریان
بازجویی با شکنجه بدست آمده بود برای
صدور حکم کافی بود ،نه مرجعی بود تا
به این احکام رســیدگی کند و نه امکان
اعتراض به حکم وجود داشــت .نه فقط
اعضا و کادرهای ســازمانها که بسیاری
از هواداران و فعالین ســازمانها حتا در
شــهرهای کوچک اعدام شدند .برخیها
در زیر شکنجههای وحشیانه جان باختند،
برخی معلول شــدند و بر جسم و جان
بسیاری نیز زخمهایی ماندگار برجای ماند.
کف پای بســیاری از آنها در اثر ضربات
کابل و زخمهای ناشی از آن چرک کرده
و به دلیل عفونی شدن "گوشت اضافه"
آورده بود .برخــی از پاها آنچنان در اثر
کابل داغان شــده بودند که در زندان بر
روی پای آنها عمل جراحی انجام میشد.
نبی (علی) جدیدی از اعضای ســازمان
چریکهای فدایی خلق ایران -اقلیت و از
کادرهایی که در بخش کارگری سازمان
فعال بود ،از جمله زندانیان سیاسی بود که
در اثر ضربات کابل انگشتهای پاهایاش
را از دســت داد ،دستگیری تا اعدام وی
تنها  ۶ماه طول کشید.
در آن مقطع ،دولت اســامی از آنجایی
که با کمبود کادر برای بازجویی از زندانیان
سیاسی و گسترش ضربات به سازمانهای
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مبارز و انقالبی روبرو
بــود ،از دانشــجویان
خط امام که ســفارت آمریکا را اشــغال
کرده و اغلب آنها بعدها از سران جریان
اصالحطلب شدند اســتفاده میکرد که
یکی از سران آنها یعنی سعید حجاریان
در شــکلگیری وزارت اطالعــات نقش
مهمی ایفا کرد و به معاونت این وزارتخانه
رسید.
تاکنون نام  ۱۵هزار نفر از کسانی که در
طی دههی اول حاکمیت اسالمی اعدام
شدند ،مشخص شده و بیشک بسیاری
هنوز ناشناخته ماندهاند .بسیاری نیز در
نبردهــای خیابانی و در جریان تعقیب و
گریزهای نیروهای امنیتی بهدام نیروهای
سرکوب افتاده و جان باختند .چند تن از
اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای
فدایی خلق ایران -اقلیت همچون احمد
(هادی) غالمیان لنگرودی ،یدالله (نظام)
گلمژده (کهدر خانه فرامرز مینامیدنش)،
سیامک (اســکندر) اسدیان ،محمدرضا
(کاظم) بهکیش اینگونه جان باختند.
در این میان میتوان از کشتار سراسری
زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷به عنوان
نقطهی پایان این سالها نام برد .کشتاری
که عریانتر از هر کشــتار دیگر ،جالدی
رژیم اسالمی و ترساش از کمونیستها و
دیگر جوانان مبارز و انقالبی را به روشنی
روز آشکار کرد.
اما چرا رژیم در تابستان  ۶۷به آن
جنایت هولناک دست زد؟!
این مهمترین سوالیســت که باید به آن
پاسخ داد.
واقعیت این اســت که دولت اســامی
مدتها پیش از پذیرش قطعنامه به این
نتیجه رسیده بود کهدر جنگ به بنبست
رسیده و باید به جنگ پایان داد و طبیعی
بود که شــرایط جامعه بعــد از جنگ با
شــرایط دوران جنگ تفاوت پیدا خواهد
کرد .رژیم توانسته بود در طول سالهای
جنگ پایههای قدرت خود را با گسترش
و تقویت دستگاههای نظامی ،بوروکراسی
و مذهبی و با سرکوب مخالفین سیاسی
نسبت به ســالهای اول بعد از قیام ،۵۷
تثبیت کند .اما به رغم همهی اینها زندان
و زندانیان سیاسی مانند استخوانیدر گلو
مانده بودند.
رژیم همپا با سیاستهای سرکوبگرانهی
خود در سطح جامعه ،در داخل زندان نیز
بویژه از اواخر خرداد سال  ،۶۰با سرکوب
و فشــار بیحدوحصر بــر روی زندانیان
سیاســی تالش کرد تا آنهــا را در هم
شکسته و حداقل به آدمهایی منفعل در
عرصهی سیاسی تبدیل کند .توابسازی
به سیاســت اصلی رژیم در زندان تبدیل
شــد .اما به رغم تمام این فشارها و حتا
عقبنشــینیهای تاکتیکی بســیاری
از زندانیان در ســال  ،۶۰جــو زندان با
گسترش مقاومت زندانیان که در برخی از
بندها بویژه از سال  ۶۱آغاز شد ،آرام آرام
تغییر کرد .از همین رو بود که برای نمونه
زندانبان سلولهای انفرادی گوهردشت
(پاییز  )۶۱و یا تابوت را در قزلحصار (از
سال  )۶۲بهراه انداخت.
اما با هیچکدام از آنها نتوانست مقاومت
زندانیان سیاسی را در هم شکند.
برعکس آنچه کــه در زنــدان رخ داد
گســترش مقاومت و مبــارزه زندانیان
سیاســی بود ،زندانیانی کــه با حداقل
امکانات و در شــرایطی بســیار سخت،
پرچم مبارزه را برافراشته،در برابر زندانبان
قدعلم کرده و به شرایط غیرانسانی زندان
اعتراض میکردند.
تنها در زندان اوین بیش از  ۲۰۰زندانی
سیاسی به رغم پایان یافتن حکمشان از
زندان آزاد نشــده بودند .و همین گروه از
زندانیان سیاسی بودند که در بند  ۴زندان
اوین در ســال  ۶۶و در مدت تنها چند
ماه  ۳بار دســت به اعتصاب غذا زدند .در
آن شرایط سخت که تنها امکان زندانیان
سیاســی مالقات ســه هفته یا دو هفته
یکبار آنها با خانواده ،آنهم با گوشــی
و از پشت شیشــه بود ،زندانیان سیاسی
ملی کش با خواست آزادی بیقید و شرط
زندانیان سیاســی دست به اعتصاب غذا
زدند .آنها در نامهی اعالم اعتصاب غذای
خود ،از هر گونه پیش شرط برای آزادی
زندانیان ملیکش بهعنوان تفتیش عقاید

Demo.shorai@gmail.com
نام بردند .در یــک کالم فضای زندانها
پیش از تابستان  ۶۷مقاومت و مبارزه بود.
زندانها به مرکزی برای پرورش کادرهای
جنبش تبدیل شده بودند .رژیم شکست
مفتضحی را در زنــدان خورده بود .برای
همین نیز به دنبال راه چــاره بود .رژیم
بهخوبی میدانســت که در صورت پایان
جنگ ،مبارزه و اعتراض زندانیان سیاسی
اوج بیشتری خواهد گرفت و از همین رو
به دنبال یــک راه حل قطعی برای حل
مساله زندانیان سیاسی بود.
از همیــن رو بود که رژیم کارشناســان
ُخبرهی خود را برای تحقیق و ارائه گزارش
به زندان فرستاد که عطاءالله مهاجرانی،
وزیر ارشاد کابینهی خاتمی یکی از آنها
بود.
در پاییــز  ۶۶مهاجرانــی بــا حضور در
زنــدان اویــن و از جمله بازدیــد از بند
زندانیــان ملیکش کــه در آن مقطع از
جمله پیشتازان مبارزه در زندان بودند و
گفتوگو با تعدادی از زندانیان گزارشی
تهیه کرد که بیشــک مورد اســتفاده
تصمیمگیرندگان اصلی بــرای قتلعام
زندانیان سیاســی در تابســتان  ۶۷قرار
گرفت .پیــش از این نیــز گاه زندانیان
سیاســی قدیمی به صورت ناگهانی به
کمیته مشترک برده شــده و بازجویان
کمیته مشترک که ازدانشجویان خط امام
بودند با آنها به گفتوگو مینشستند.
همــهی اینهــا در واقع بــرای این بود
که رژیم بتواند با کســب گزارش و نظر
عوامل ُخبرهی خود به تصمیمی در مورد
زندانیان سیاسی برسد .رژیم میدانست
که پایان جنگ میتواند آخرین فرصت
برای او باشد و البته از این فرصت استفاده
کرد .در واقع زندانشــعلهی فروزانی بود
که به عنوان آخرین سنگر مقاومت باید
خاموش میشد و این را جمهوری اسالمی
با توجه به مبارزات مردم در سال  ۵۷که
یکی از خواستها و شعارهایشان آزادی
زندانیان سیاسی بود ،بهخوبی میدانست.
و این گونه بود که تابستان  ۶۷رقم خورد.
هزاران زندانی بــدون اینکه بدانند چه
خبر اســت به پیش "هیئت مرگ" برده
شدند و باز بدون آن که بدانند این هیئت،
"هیئت مرگ" است .بدون طی هر گونه
مراحل دادرسی ،بدون اعالم اتهام ،بدون
داشتن وکیل ،حتا نمیدانستند که این
به اصطالح دادگاه است .همانطور که در
جواب یکی از زندانیان سیاسی که پرسیده
بود این سوالها را برای چه میکنید گفته
بودند میخواهیم بندهایتان را تفکیک
کنیم و با این سوالها و پاسخها تصمیم
میگیریم که چگونه تفکیک کنیم و چه
کسی را به کدام بند بفرستیم.
در جریان این به اصطالح دادگاهها ،برای
کمونیستها تنها گفتن این که مسلمان
نیستم کافی بود تا به عنوان مرتد حکم
اعدامشــان صادر شود .مجاهدین نیز در
پاسخ به این ســوال که اتهامات چیست
اگر میگفتند "مجاهد" و یا حتا "هوادار"
حکمشــان اعدام بود ،چرا که این پاسخ
به معنای "منافق" بــودن بود و دیگر به
ســواالت بعدی نمیرسید ،همان کاری
که امــروز داعشیان میکنند .برای آنها
هم کافیست تا مسلمان نباشی حتا اگر
از فرقهی دیگری باشــی باز "رافضیات
خوانند" و حکمات "اعدام".
آری حکومت اسالمی با قتلعام مردم در
کردستان و بریدن سر مالی "سنی" ده
"قارنا" آغاز کرد و با کشتن هزاران زندانی
سیاسی در زندان آن هم بدون محاکمه،
یک دهه را به پایان برد .دههای که جنگ
خانمانسور را نیز با خود داشت .دههای که
نام جالدی به نام خمینی را با خود دارد و
امروز اصالحطلبان حکومتی از بازگشت به
دوران او به عنوان معبود خود یاد میکنند
و سعی در تطهیر او را دارند .همانها که
آن روزها بر سر قدرت بودند ،همانها که
جنگ را برافروختند ،همانها که نقشــه
ســرکوب و قتلعام مخالفین را چیدند،
همانها که در زیر شــکنجه ،یا با تفنگ
و یا با طناب دار هزاران زندانی سیاسی را
به قتل رساندند .اما نه تابستان  ۶۰از یاد
خواهد رفت و نه تابستان .۶۷
نشریه کار
شماره ۶۹۹
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فروش کامیون
فروشاستثنائیکشنده
تک کابین
2012 International
Prostar
بسیارتمیز
وبا گارانتی معتبر
تلفناطالعات:

Tel.: 514-839-4955
aout01Pd

استخدام

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسه تلفن:

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

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
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

شیـرینی

Rose pastry

514-430-0430

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

onlyaug15

رستوران بـرای
فــروش

یکرستورانایرانی
 +یک فست فود
با فروش باال
دریکمركزخریدشلوغ
باتمامیوسایلو
اجارهپایینوبلندمدت
بهعلتمسافرت
به فروش می رسد.

Tel.: 514-458-5220

شـیراز

Facebook:Rose pastry

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

کیترینگ
esfahaniazdec01

sep13fulyr

پرستــار

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

514-503-7391

Tel.: 514-467-7807

از اینپسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

aznov15U

آموزششنا

توسط مربی خانم
با  ۱۵سال سابقه
فارسی،فرانسه،انگلیسی
جلسه اول رایگان:

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

514-778-1358
azsepfre

azapr2015khadijeU

تدریس فارسی

اجاره آپارمتان
دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

abaee:azsepfree

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

bagheraz15may

استخدام

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel. 514-965-1358

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین 814-7700 ................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح 366-1509 .......................

است
ک خدام
نید!

Tel.: 514-675-4405

Tel. 514-887-3535

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

ای
رانی

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف 223-6408 ..........................................
آپادانا 933-1719 ..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
کاظم تهرانی 971-7407.................................
علیرضــازوار 712-2615 ..........................
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................

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 مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

PARTICIPATE in our
CO

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

MMUNITY

(آرش کشوری)

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

2233336

514-

•
•
•
•
•

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

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

اطلس 485-8585 .............................................

تبلیغات

پیوند 996-9692 ...............................................

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران 889-8765 .............................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

داروخــانه

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

naghdiazfeb01U

جویــایکار
پرستار ،با ١٠سال سابقه
كاردربخشهایمراقبتهای
ویژه اطفال و بزرگساالن
در كانادا،
عضونظامپرستاری
آمادۀ پرستاری كودك
(از ١روز تا ٥سال)
و یا سالمندان شما
(درمنزلیابیمارستان)
اعظم -تلفنتمــاس:

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

مراکز پخش پیوند

®لوگوی پیوند®

مرکزشهرمونتریال:

ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
----------------------------------فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...

ارز

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

شریف

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

علیپاکنژاد296-9071....................................

تاکـسی

جای شما در این صفحه
خالی است!

برای ما بنویسید اما...

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی 737-6363 ..................................

پزشــکی

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
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؟...

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

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

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

آنـان را استخدام کنید!
----------------

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

لوئیزداداشزاده288-4864............................

بیمه و مشاور مالی

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
کارواش و...

Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

همــه روزه در
تپشدیجیتال

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

toendofmay2010P

خدمات
آرایشی

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

College,University
High-Shool

نیـازمنـدی هـای پیوند
tillnov1Pd

azfeb01U

ازدواج

(514) 430-4388

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
ایرانى و •تزیین سفره
عقد ،با 20سال سابقه در
خدمتشما

آموزشختصصی

فروشاستثنائی

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

چند تخته قالی با
کیفیت عالی ایرانی،
به قیمت بسیار مناسب
بفروشمیرسد:
(فریدون)

azjan’12paid60+120ak

info@polymerrecycle.
com

نیماازاگوسترایگان

اوکازیون عالی

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

Tel.: 450-443-2222

Tel.: 514-991-6819

فروشفرش

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

tavakoliaug1P

حسابـداری

www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

شرکت تولیدی واقع در
ساوث شور Rive Sud
• جهت اپــراتوری
دستگاهتولیـد
• نیاز به تکنسیسن برق
یا مکانیک دارد
تلفناطالعات:
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دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـال

گان پیوند )

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
507-0773 ........................... Laptop FSO

کلیسا

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

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

شادی 678-6451 .............................................

کبابسرا 933-0-933 .....................................
شومینه 564-9790 .........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

شماره شما در

این لیست نیست؟

کــــارواش

هما 484-2644 ..................................................

کلینیککایروپرکتیک

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتابفروشی

تپش 223-3336 .................................
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

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...........................

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

نازگلفالح697-0225.....................................

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

موسیقی (جشن ها)

وحیــد 983-1726 .................................

وام مسکن

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

پـارس 290-2959 ........................................

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

عینک سازی

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
آریــــــان 777-4447 ................................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
بهروزباباخانی 606-5626 ...........................
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

نخستين انيميشن جهان
ميدهد كه آنها هم در شهرك سازيهاي صنعتي توسعه
درختچه
يك
و
بز
به
منقوش
وقتي ايتالياييها به سفال
پايدار را جدي نگرفتهاند .بررس��يها نش��ان ميدهد كه
رسيدند ،شايد نميدانستند كه نخستين انيميشن جهان
در ش��هر صنعتي شهرس��وخته براي روشن كردن موتور
 سال  21شماره  10  1230شهریور 1394
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اند .بزي كه در پنج حركت برگ درخت را
را كش��ف كرده
كارگاههايي چون س��اخت س��فال و جواهرات از درختان
نخس��تين
انقالب
از
پس
كه
بود
س��جادي
اين
خورد.
مي
منطقه به عنوان سوخت استفاده كردهاند .باستانشناسان
PHOTOGRAPHY
بار مسأله انيميشن شهر س��وخته را مطرح كرد«.دالرام
مهــد کــودک الگار
 PROFESSIONALس��وخته چوبها رس��يده
در كاوشهاي خود به بقاياي
عکسپاسپورتی
كيمنش» كارش��ناس ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني
پوشش گياهي
بين رفتن
و آن را س��ندي در راس��تاي از
since
1990
در نانـز آیلند ثبت نام میکند
کانادایی:اندازهسرحتما
هم اعتقاد دارد كه آن مرد يا شايد هم زن شهر سوختهاي
منطقهميدانند.
بایستیرعایتشود
اي��ن تصاوير را از روي منظومه كه��ن و معروف «درخت
_______
شهر سوخته؛ هفدهمين اثر جهاني ايران
50 X 70
مهد کودک الگار در نانز آیلند
عکسسیتیزنی
آسوريك و بز» ساخته است .داستاني كه به كل كل ميان
در نهايت ش��هر س��وخته اگر در فروردين ماه س��ال
برای نگهداری و پرورش کودکان
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
زن،
سیتی
پاسپورت،
های
عکس

درخت و بز و فخرفروشيهاي آنچه دارند مربوط ميشود،
آينده بتواند جواز ورود به آثار جهاني يونس��كو را كس��ب
 ۱۸ماهه تا  ۵ساله شما
بایستیدقیقباشد
PR
کارت
و
کارت،
مدیکال
در نهايت اين بز اس��ت كه ميتواند درخت آسوريك را از
_______
•آموزش و مکالمه گام به گام
كند ،پس از تخت جمش��يد ،پاسارگاد ،چغازنبيل ،تخت
التحصیلی
فارغ
و
خانوادگی
های
عکس

عکس
زبان های انگلیسی و فرانسه
ميدان به در كند و ش��واهد و داليلي را رو كندیكه نشان
س��ليمان ،ميدان نقشجهان ،گنبد سلطانيه ،بم و منظر
کارت35 X 45 PR
ن
• ورزش • نقاشی و کاردستی
دهد از آسوريك مفيدتر است.
ایرا دام
فرهنگي آن ،بيستون ،كليساهاي آذربايجان ،مقبره شيخ
خ
• بهمراه برنامه سالم و متنوع تغذیه • توسط کارآزموده
ما تضمینی و
های
عکس
جراحي مغز
��ور را به يكي از مهمترين
شوشتر ،كاخ گلستان،
صفيالدين اردبيلي ،سازههاي آبي
است ید!
5301 Queen Mary, H3X 1T9
در زمینه های آموزش کودکان و بهیاری از کانادا
متناسب با درخواست های
ن
پيدايي
شهر،
اين
هاي
يافته
انگيزترين
شگفت
از
يكي
ک
ي شهر سوخته تبديل كرد،
اصفهان
جامع
مسجد
تبريز،
تاريخي
بازار
ايراني،
هاي
باغ
برای اطالعات بیشتر با شیال تماس بگیرید :
(نبش دکاری )
SNOWDON
ادارات مربوطه می باشد
ا
ی
ر
ا
ن
35 X 45
است.
سوخته
شهر
در
مغز
جراحي
ترين
كهن
هاي
نشانه
چشمي كه نه به خاطر رنگ
و ب��رج گنبد قاب��وس به عنوان هفدهمين اث��ر ايراني در
ی
Tel.: 438-383-1333
كه به دليل مصنوعي بودن جمجمهاي از ب
12ديا! 13ساله كه در  4800سال
فهرست جهاني يونسكو قرار خواهد گرفت .فهرستي كه
دختريخری
پيش ،پزشكان آن ديار براي درمان بيماري هيدروسفالي
ود كرد.
هم ميتواند در زمينه كارشناس��ي به شهر كمك كند و
اس��تخوان
کالسیک هم اين كه ش��هر سوخته را در مسير گردشگران جهاني
ر س��ال همچنان در كاسه (جمع ش��دن ماي��ع درجمجمه) بخش��ي ازایرانی و
شما :قرار دهد .شهري كه دومين آتش سوزي در  1800سال اوکـــازیونعالی
شناسان
باستان
خانم ایرانی جویای کار
کودکاندلبند
سكلت جدا نشده بود .البته جمجمه او را برداش��ته و جراحي كردند .به
پايانيتمامبرمراحل
نقطهتا پایان
خودرو من
تهیه
برای
تمدن و رستوراندرمرکزشهر در رستوران یا کافی فــــروش
زنده
عمل
اين
گویندگی شهر ميگويند كه دخترك مدتها بعد از
دوست
عارفی
هلیا
فن در مصر و
مهاي مصنوعي
پيش از ميالد به گفته منصوري
ضمانت.
بازرسی.
خرید.
(
تدریس فنون گویندگی
زبان
ارشد
کارشناسی
دارای
شاپ ،دارای مدرک
پالک)براي برای فـروش
بار
نخستين
براي
كه
بود
سجادي
اين
هم
باز
است.
مانده
به
متعلق
سجادي
آشپزی سالن آرایش
زيادي
هاي
حرف
آن
هاي
خاكستر
اما
بود
فرهنگش
وام خودرو .بیمه و
به گفته برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
و سابقه انواع
با تــــراس بزرگ
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و همچنین خدمات
روي
پيش
را
شناسان
باستان
بهشت
در
جمجمه
جراحي
در ناحیه وست آیلند
گفتن دارد.
به کودکان،
و انواع آش و سوپ و
نزدیکبهکنکوردیا
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
بعد از فروش
با  11سال سابقه فعالیت
امکان تدریس به زبان های
مصاحبه های کاری و یا رادیو
ارزان
کرایه
با
•
الملل
بین
دسر
هستم.
شما
کنار
در
فارسی
و
انگیسی
فرانسه،
• مشتری ثابت
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
ثابت
مشتری
با
•
دالر
10
ساعته
نیم
باشد
ی
م
تعویض
و
فروش
خرید
شامل
خدمات
سفارشات
گونه
همه
•
• به دلیل مسافرت
دکلمه و...
دالر
15
:
دقیقه
45
شـــرح
ول با دو
مسافرت
علت
به
•
5512
• در ناحیه شلوغ
توسط :رضا هومن
پذیرفتهمیشود:
یک ساعته 20 :دالر
SAMI
Service
•
سرویس
سامی
تلفنتماس:
(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
Tel.: 514-292-6688
Tel.:
Tel. 514-652-1014
يک�ی از
ش�رح ابتدا
 514-996-1065دو
وتلویزیونوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل
ع�ادی و
«ش�رحهای رادیو
ارای دوواجرای برنامه
ش�رحها را با م�داد حل کردهTel.:438-994-1194
helia_1984@yahoo.com
وسائل
حمــل و نقل
وخوانندگی باگروه های موسیقی
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
• مسکونی • اداری
ایرانی )
جواب پاپ

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

مدن

رز

نیازمندیهای

514-488-7121

تدریسپیانو

توجه توجه

kabirazsep1U

جویای کار

ja Pdtoendaug15

azm1junefree

jamal az feb15

pteojune2015

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

1

2

3

4

5

6

7

8

ی 12 11
 9ان10

ایر

زری

• کارگو • فرودگاه
 •15کبک
 •14اتاوا
13تورونتو
•
• ارسال بار زمینی

)

جدول ويژه

دام
خ
1
افقي:
514-299-2550
است ید!
کن
داشت!-
2
-1گوس��فند فربه -بع��د از ليگ • عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
برت��ر معتبرترين ليگ فوتبال در • ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
3
شوري در
كشور انگليس است
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
حمام
بازسازی
•
آشپزخانه
بازسازی
•
 -2آموزش -آش��فته -جايگزين • تکمیل انواع فرم ها
قابل4توجهخامنها
تیم دکتر مالکی در خدمت
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
كت��ر از
آشپزخانهكاغذ براي ديوار
• نقاشی • کابینت رنگ و
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
5
قهـوه
فال
مهندسین
سازمان
در
عضویت
•
شگل
از
يكي
بيگانه-
پرسش-
واژه
-3
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
6
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
ورق
و
ي��ازده!-
با سال ها سابقه در خدمت
شماهاي تهران
بزرگراه
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
ی
7
رفیعی)
(بهنام
شماست
رضایت
ما
هدف
شاد
توسط
 -4از رس��انهها -نويسنده كالغ-
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
514-441-4295
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
 ،هنگام-
دزد
(514) 678-6451
8
مترجم رمسی
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
مترجم رمسی
 -5آق��اي آلماني -در آن مكان-
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
9
فرانسوی و مترجم رمسی
سروران
نغمه
گ��ذرگاه
عضورسمیانجمنمترجمانکبک ،محمودایزدی
پاي��گاه كارمند از نظ��ر دريافت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی،
10
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.
عضوجامعه مترجمین کبک
حقوق -خوب
ترجمه
تأیید
ترجمهو
خاطره حتویلداری یکتا
º
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امضاء
تصدیق
دعوتنامه و
■
به یک نفر منشی دفتر آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
رسمی اسناد و مدارک،
به11چند نفر ویترس
Tel.:514-518-4568
فرانسه-
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•عضوجامعهمترجمان -6كش��وري در ق��اره آفريق��ا -
با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
فورا نیازمند است.
• باتجربه •
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایران
و
کبک
رسمی
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
•ترجمهرسمیکلیه ضرباهنگ -تيزلطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
12کار در رستوران
برای
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ل -موي
مدارک و خدمات مربوط به -7خ��وراك -پيدا كردن -توافق
کبابسرانیازمندیم.
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
Cell.:
514-246-8486
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13
نزدیکمترومک-گیل
ي
و صلح
Tel.: 514-933-0-933
ترجمه
Location:
ترن��ج-
14
Downtown Montreal
 -8(514) 675-0694نوعي برنج مرغوب -موسيقي
near Pl. des Arts
www.paivand.ca
انی
باایرانی
Call, text or e-mail for an
(438) 390-0694سياهان -غلبه
15
ر
ک
ـ
ی
م
ـ
appointment
ار
ا خدا
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
ان قبيله
مشارکت
با
اختالل
مرض
قديم-
سرگرد
-9
514-889-8765
است
کنید!
!
nsarvaran@hotmail.
نید
خود،
كبد -كمدين معروف
 پخشدر
وسیع
com
ک
يم -كشيش کامیونیتیرا
پايتخت يمن جنوبي –شهری در افغانستان -انديشمند
-10
مترجم رمسی
514 585 - 2345
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
تقویتکنید
ژاد روسي
شهریاربخشی
 -11عيد جدولي -باران شاعر -قاره ما -عمل نفس كشيدن
رضانوشادجمال
ساعت
دعوتنــــامهرسمی،
كوچك
بزرگ -ريز
 -12هافبك چلسي -خم
بهترینوشیرینیها
با
مترجم رسمی و عضوجامعه
ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ارک
د
م
ترجمـــه
هبندي كتاب -رنگ






 



مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
شماآهو -مرد بخشنده
شكم
كيسه
جسم هادي
-13
زيرهای
جشن
الكتريسيته -برای
Bureau de Traduction Farhang
-------------مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
ش
514-562-6453















































زياد -اندوهگين
مساحت
داراي
يكرو-
ضد
-14
Tel.: 514-575-7080


514-624-5609
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مهدکودک


«اينجه ممد» -ريزه علف
 -15نويسنده
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کوچولو
دوستان
خصوصی:
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
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 6107 Sherbooke W.
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Tel.:
514-484-8072
ظام اجتماعي و نظام دودماني

________________
بلیت
فروشکلیه
عمودي:
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محیط
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خانه
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ها و کنسرتها
ح خورشيد -نوبت بازي



 -1مجسمه -اكوتوريسم


برنامه
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مجری
ست
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دهید!
ديدن بيمار رفتن -منفك
تحویلبه
 -2ردياب-








¶


¢







¢

£
















¢





©



¸




½







¶



¶



·
³



دیجیتال
تپش
در
روزه
همه


£


ساله
ماهه تا 5
 -3از 4
يكرو
و
نظامي
موزيك
–
عدسي
مركز
محبت-
مراسم
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سنت
کت
قلب
در
لوک
Tél.:
)(514
223-6408
ب
ا
ه بلند
شاطر
 -4كشور آسيايي-
ایرانی
عقد ایرانی
Tel.: 514-651-3232
Tél.: (514) 561-6408
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ممسك
كرده-
خشك
زردآلوي
پوشيدن-
اس

بچه -مانند
 -5ماتيك-
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صدايTel.:
514-550-7903
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خالص -موي بلند سر زنان

 -6عالقه -بگرد! -حنا -به سيگار زنند
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سنگينوزن -براي اين كه
 -7صليب -گناهان -عدد ترتيبي
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دوستي-
روبيان-
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هشتم
سوره
محبوب-
خوراكي
 -9بابا -نام
خفف گوهر -نوعي خار




 











 



rezadavoudi78@yahoo.fr
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farhangtranslation85@mail.com
)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
  -10هم��ان ي��ك اس��ت-
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5511های
جدول
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5780 Sherbrooke
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Tel.:
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Quebec Experience Program

)Programme d’Experience de Quebec (PEQ

ضعیف است .شاخص حساسیت به
نور در این دوربین تا عدد حیرت
آور  25600واحد قابل افزایش بوده
fessionnelles (DEP – diploو همیشه و در تاریکترین جاها نیز
)ma of vocational studies
followed by an attestation
میتوان بخوبی تصویربرداری کرد.
سرعت تصویربرداری این دوربین de spécialisation profession-
nelle (ASP – attestation of
نیز یکی دیگر از ویژگیهای آن بوده
)vocational specialization
و میتوان با آن در هر ثانیه  6عکس
attesting to a minimum of
به صورت «رگباری» تهیه کرد.
1800 hours of training and
سیستم اتوفوکوس ایندوربین نیز
leading to a particular trade.
------بسیار قوی و دقیق بوده و در حالت
The following tests and
اتوماتیــک ،بــر روی  61نقطه از
diplomas are recogتصویر فوکوس کرده و تصویر کامال
nized by the Ministère:
واضحی ارائه می نماید.
• the Test d’évaluation du
بدنهدوربین از آلیاژ منیزیم و بسیار
français adapté pour le
محکم و بادوام است.
Québec (TEFAQ) of the
Chambre de commerce
همیــن ویژگی باعث شــده که
et d’industrie de Paris
این دوربین ،یکی از سنگینترین
;)Île-de-France (CCIP
دوربینهای هم رده خود باشد.
• the Test de connaissance
گونه
ســاختار فیزیکی آن نیز به
du français pour le Québec
ای اســت که از ورود گرد و غبار (TCF-Québec) of the Centre
و رطوبت به دوربین تا حد زیادی
international d’études péda;)gogiques (CIEP
ممانعتمیکند.
• the Test d’évaluation du
«فایو دی» ،همانند سایر دوربین
français (TEF) of the CCIPهای حرفه ای ،قادر است با فرمت
;IDF
 JPEGو  RAWهمزمــان عکس
• the Test d’évaluation du
بگیرد.
français pour le Canada
سرعت شاتر دوربین نیز بسیار باال
(TEF Canada) de la CCIP;IDF
بوده و در ســریع ترین وضعیت،
• the Test de connaissance
میتواند در یک هشت هزارم ثانیه
du français (TCF) of the
باز و بسته شود .با چنین سرعت
;CIEP
باالیــی میتوان حتــی از حرکت
• the Diplôme d’études en
گلوله شلیک شده نیز با وضوح باال
langue française (DELF) of
عکسبرداری کرد.
;the CIEP
• the Diplôme approfondi de
از ویژگی های بســیار جالب این
langue française (DALF) of
دوربین ،تمیز کــردن اتوماتیک
the CIEP.
سنسوردر هر بار استفاده ازدوربین
______________
است.
The above information can
در صورتی که مجبور باشــیم در
be found on the Quebec
جایی عکسبرداری کنیم که صدای
Immigration website.
For more detailed informaباز و بسته شــدن شاتر به گوش
tion on the PEQ program
نرسد و بخواهیم در سکوت نسبی
please contact our office
عکسبرداریکنیم،ایندوربینقادر
Monday through Friday
به عکاسی «کم صدا» نیز میباشد.
from 10:00 to 18:00
این ویژگی در زمان عکسبرداری از
Keep safe, stay healthy and
جانوران ،کاربرد فراوان دارد.
make sure laughter is in
your everyday life.
عکسبرداری در وضعیت  HDRاز
_________
دیگر مزایای ایــن دوربین بوده و
Maria Cottone
میتوان از هر کادری ،حداقل سه
Registered Canadian Immiعکس یکسان تهیه و سپس بدون
gration Consultant
هیچ نرم افزار دیگری ،آنها را بر هم
Registered with Quebec
منطبق و مونتاژ کرد.
Immigration
mariacottone@hotmail.com
باتری بســیار خوبی نیــز بر روی
www.mariacottone.com
این دوربیــن ارائه میگــردد که
ساعتها کار کرده و خیال عکاس را
راحت میکند .بارها پیش آمده که یک مزیت دیگــر این دوربین آن
نگارنده ،با یک شارژ کامل ،حداقل است که میتوان به طور همزمان،
 1800عکس را در یک شب ثبت عکسها را بر روی دو کارت حافظه
ذخیره کرد کــه اگر به هر دلیلی
کرده باشد.
بــر روی بدنه ایــن دوربین هیچ کارت حافظه اول از کار افتاد ،هیچ
فالشی تعبیه نشده و حجمدوربین فایلی از بین نرفتــه و در صورت
به ســخت افزارهــای مفیدتری لزوم ،از کپی دوم عکسها استفاده
اختصاص داده شــده اســت .در کرد.
عوض میتوان براحتی بر روی آن یک قابلیت جالب این دوربین بی
نظیر آنســت که میتوان بر روی
فالش خارجی نیز نصب کرد.
میتوان منوی دوربین را به یکی از خود دوربین ،فایلهای  RAWرا به
 25زبان دنیا تنظیم کرد .با توجه طور نسبی رتوش کرد.
به این همه هموطنان ما تســلط مانیتور روی دوربین نیز بسیار با
کاملی به زبانهای مختلف داشته و کیفیت بــوده و ریزترین جزئیات
مشکل زبان نداریم ،منوی دوربین تصاویر را به نمایش در میآورد.
به زبان فارسی عرضه نشده است! از ایرادات این دوربین ،وزن باالی

Conditions to satisfy as Québec graduate or future graduate

معرفیدوربین

Canon 5D Mark III

چه عروسی ست در جان که جهان ز عکس رویش
چو دو دست نوعروسان تر و پرنگار بادا !
با این شــعر زیبا از شاعر پارسی کودکی تا همیــن اآلن با دوربین
گوی ،موالنــا جالل الدین محمد «کنون» کار کرده ،ارادت خاصی به
بلخی (که گویا منتقد هنری عکس این برند داشته و همیشه مدلهای
نیز بوده اند) پنجاه و یکمین مقاله مختلف این دوربین را به دوستان
را آغاز میکنیم!
توصیه می نمایم.
تا بحال  50مقاله در مورد تکنیک دوربین
Canon 5D Mark III
های عکاسی در شرایط مختلف در
بدون شــک یکــی از بهترین و
«پیوند» به طبع رسیده است.
برای پربارتر کردن این مقاله دنباله کاملتریــن دوربینهای دنیا بوده و
دار ،بخش دیگری را به آن اضافه خیلی از عکاســان آرزو دارند که
روزی بــا این دوربین خارق العاده
میکنی .م
اگر اغراق نباشد ،هر روز تعدادی عکاســی کنند .این دوربین ،یکی
از دوســتان ،در مورد اینکه فالن از دوربینهای رفلکس فول فریم و
دوربین و یا فالن وسیله عکاسی را حرفه ای بوده که هم در استودیو
بخریم یا خیر از بنده پرسشهایی و هم در فضــای باز بخوبی عمل
را مطرح میکنند .به همین دلیل نمــوده و جوابگوی همه نیازهای
سعی میکنم هر چند وقت یکبار ،یک عکاس حرفه ای است.
یکی از دوربینها و ادوات عکاسی سنســور بزرگ ایــن دوربین ،به
را که مزیتهای فراوانی نســبت به راحتی فضای کافی برای جا دادن
بقیه دارنــد ،معرفی و مزایای آنها  22،3مگاپیکسل را فراهم کرده و
را بزبان ساده برشمارم ،تا دوستان عکسهایی با رزولوشن عالی تهیه
عزیز بتوانند پاسخ سواالت خود را میکند .همچنین ایــن دوربین،
قابلیت فیلمبرداری  HDبا کیفیت
پیدا کنند.
به عنوان شــخصی کــه از دوران باال را داشته و در حد یک دوربین
فیلمبــرداری حرفــه ای،
ویدئوهای بی نظیری به ثبت
تلفناستودیوفوتوبوک:
میرساند .قابلیت صدابرداری
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMاین دوربین نیز در حد حرفه
پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک :ای و قابل تنظیم میباشد.
WWW.FACEBOOK.COM/
از ویژگی هــای دیگر این
STUDIOPHOTOBOOK1
دوربین ،قابلیت فوق العاده
اینستاگرام:
عکاسی در هر شرایط نوری،
STUDIO.PHOTOBOOK
حتــی در نورهای بســیار

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

ÁH#¾Îoe#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#ÁIÀ#½r»oQ#¾Ã±¨#½k¹¹¨#Ho]H
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www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

under the Programme de
l’expérience québécoise as
a skilled temporary foreign
worker if the selection
conditions are more advantageous for you.
----------You are not eligible for the
Programme de l’expérience québécoise if:
• you hold a bursary with a
clause stipulating a return
to your country, unless you
have already fulfilled this
;condition
• you have started a new
study program in Québec.
• more than 36 months have
elapsed between the time
you completed your study
program in Québec and the
date on which you submitted
your application for a Certificat de sélection du Québec.
Eligibles diplomas
Québec diplomas eligible
under the PEQ are:
• a Bachelor’s degree (uni;)versity undergraduate
• a Master’s degree (and an
;)MBA
;• a doctorate
• a Diplôme d’études collé– giales techniques (DEC
diploma of college studies,
;)technical training
• a Diplôme d’études professionnelles (DEP – diploma
of vocational studies) lasting
;1,800 hours of study
• a Diplôme d’études pro-

آن و همچنین بزرگ بودن نسبی
آن است که بسیار دست و پاگیر
بــوده و در زمان عکاســی های
طوالنی ،دست و گردن عکاس را
حسابی خسته میکند.
قیمت بدنه ی این دوربین (بدون
هیچ لنزی) در حال حاضر حدود
 3000تــا  3200دالر (به اضافه
مالیات) میباشد که نسبتا دوربین
گران قیمتــی اســت .البته این
دوربین در ســال گذشته گرانتر و
بیــن  3400تا  3700دالر متغیر
بود که اخیرا قیمت آن کاهش یافته
است.دلیلدیگر کاهش قیمت این
دوربین ،ورود سری «فایو دی اس»
با بیش از  50مگاپیکسل به بازار

You must satisfy all of
the conditions of the
Programme de l’expérience québécoise at
the time of submission
of your application for a
Certificat de de sélection du
Québec:
• have the intention of
settling in Québec to hold
;a job
• have lived temporarily in
Québec with the primary
goal of studying and have
respected the conditions of
;your stay
• have lived in Québec for at
least half of the duration of
;your study program
• hold an eligible Québec diploma or expect to complete
your study program within
six months of the date of
submission of your applica;tion
• demonstrate advanced
intermediate knowledge of
;oral French
• undertake to provide for
your needs and, where
applicable, those of your
spouse or de facto spouse
and dependent children
included in your application
for a Certificat de sélection
du Québec, for a minimum
;period of 3 months
• be at least 18 years old and
hold a valid passport and,
if you are submitting your
application from Québec, be
legally residing in Québec
at the time of submission of
your application.
• If you hold a post-diploma
work permit, you can also
submit your application

میباشد.
برخی اطالعــات فنی این متن از
وبســایت  canon.caترجمه شده
است.

•

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

اسپشیال این شماره:

------عکس دوران بارداری:
 10عکس دیجیتال در استودیو،
چاپ و رتوش  4عکس در ابعاد
متوسط  5در  7اینچ و یک عکس
بزرگ با ابعاد  8در  12اینچ به
انتخابمشتری

کــال به مبلغ  70دالر
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

PECHES
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

2 Chicken Brochettes de Poulet
3 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

ONTARIO BLUE GRAPES
RAISINS BLEUS D’ONTARIO
1.5 L

GREEN ZUCCHINIS

ENGLISH CUCUMBERS

COURGES VERTES
$2.18 kg

CONCOMBRES ANGLAIS

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

Take out only
Pour emporter seulement

HUMMUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

JUS DE MANGUES SHANGRILA
1.5 L

SALADE BETTRAVES
350 g

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

BEET SALAD

AKHAVAN GREEN LENTILS

TZATZIKI WITH MINT
TZATZIKI À LA MENTHE
$6.58 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

ASTRO YOGURT

LENTIL SALAD

YOGOURT ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
Assorted / Assortis
750 ml

SALADE DE LENTILLES
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

RIZ BASMATI PRÈT À MANGER
500 g

SPECIAL

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

FROMAGE FETA BULGARIEN
DOUBLE CRÈME
$13.18 kg

EA.
CH.

AKHAVAN POPCORN
KERNELS

MAÏS À ÉCLATER AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

LB.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

514 343-4725 ext: 2245

Halal

FILETS DE POULET DE GRAIN
0.98 kg

Halal
Halal

LB.

BOEUF HACHÉ
$9.98 kg

Halal
Halal

Halal

CANOLINA CANOLA OIL

400 g

Halal LB.

EXTRA LEAN BEEF CUBES

HUILE DE CANOLA CANOLINA
3L

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$13.18 kg

EA.
CH.

Halal

Halal

ARVIDO EXTRA VIRGIN
AVOCADO OIL

RAISA’S HONEY

LB.

GROUND BEEF

EA.
CH.

BAKLAVA

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

GRAIN FED
CHICKEN FILLETS

CUISSES DE POULET DE GRAIN
kg

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE AL
DAYAA
3L

Halal LB.

FRESH LEG OF LAMB

GIGOT D’AGNEAU FRAÎCHE
Pr. of / Pr. de Québec
$15.38 kg

HUILE D’AVOCATS EXTRA VIERGE ARVIDO
1L

299

EA.
EA.
CH.
CH.

EA.
CH.

Franchising available

jonathan@doublepizza.ca

CONFITURE AUX FIGUES OU
COINGS CORTAS
750 ml

MIEL RAISA
500 g

EA.
CH.

AL DAYAA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

EA.
CH.

EA.
CH.

BULGARIAN DOUBLE CREAM
FETA CHEESE

CORTAS FIG OR
QUINCE JAM

OIGNONS
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

GRAIN FED CHICKEN LEGS

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

EA.
CH.

EA.
CH.

READY-TO-EAT
BASMATI RICE

EA.
CH.

LB.

NEW CROP/NOUVELLE RÉCOLTE
ONIONS

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

RIZ BASMATI JAHAN BRUN, BLANC ou
SELLA
4 kg

EA.
CH.

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

ROMA TOMATOES

MELON D’EAU EN ENTIER
99¢ kg

LB.

JAHAN BROWN, WHITE or
SELLA BASMATI RICE

EAU DE FLEURS D’ORANGER CORTAS
300 ml

AKHAVAN RED LENTILS

LB.

LB.

CORTAS
ORANGE BLOSSOM WATER

EA.
CH.

LB.
TOMATES ROMA
$2.18 kg

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
SHANGRILA MANGO
JUICE

WHOLE WATERMELON

MELONS HAMI
$1.74 kg

EA.
CH.

LB.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

HAMI MELONS

Halal
Halal
Halal Halal
Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

LB.

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

PEACHES

CAVENDISH

READY TO EAT

EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

Take out only
Pour emporter seulement

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
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چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

كاندوى بس
یار زیبا و م
در
ن
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س
ب
 ٣اطاق خوا
ك تاون
آب با من ب و  ٣حمام و زیر زمی هاس داراى
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ره دلپذیر رودخانه و پ اقع در كنار
ار
ك
در
e
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Saintقیمت Anne-de-B
0
0
 649,0دالر

ر مونتریال
ن سرمایه گذارى د هر آپارتمان
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كه
مسكونى  ١٢واحدى خوب نزدیك
ك ساختمان
د ،با درآمد
واب میباش
ی
رستوران و
طاق خ
كت،
داراى  ٣ا طار ،اتوبوس ،سوپر مار ست ایلند)
ی یرفون (و
بایستگاه ق
خوب پ
ش میرسد
مدرسه در منطقه  2دالر بفرو
,999,000
بقیمت
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کارهای
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ق
و
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a
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sale at e cial lot for
xce
location llent
$1,100,0 :
00

عالقمن
د
ا
ن
ب
ه
س
رمای
م رستـورانبس ه گذارى
ودفررن با غذاهاى ایرانى و یارشیک
خاور میان
وش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
و امك ى ( D.D.Oوست ای ى در محل
ان گ
لند)
به سترش در
س
را
س
ر
ك
ی
انادا
ق مت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

یك و حمام
هش
طاق خواب با اشپزخان و  ،ایستگاه
نزدیك متر
اپارتمان یك ا در سن لوران
 ١٩٩٩٠٠دالر
م واقع
عدد ،قیمت
طبقه دو شگاهاى مت
وبوس و فرو
ات

نینوسگیورگیزنیا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله،
مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی ،اینک در سه مکان بزرگ و مجهز
درخدمتنیازهای شما
میوه جات خشک
 حواله پولی سریع و
) 2550 Lapiniere (Brossard

مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval
 انواع ظروف زیبا و
Tel.: 450-934-7744
قالی های ترکی زیبادر
اندازه های مختلف ) 2116, ch de Chambly )Longueuil
 CD و  DVDافغانی تازهTel.: (450) 396-6464 ...

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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 Mailing Address:
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

behrooz@babakhani.ca

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  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


پروانه زندی

Cell.: 514-909-4765

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

Tel.: (514) 933- 8383

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

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

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

UNION MONDIALE

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

هدیۀ من به شما:
 1000دالر جهت هزینه محضر






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Amir

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

بهمدیریت:
بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1863 Ste-Catherine W. H3H 1M6 (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

