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Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE 

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

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.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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موج موج پیاهنده،
زیر تهدید داعش ،گرمایش زمین ،ترامپ و...
انسان درحسرت جهانی تهی از خشونت و رجن...
با آرزوی سالی سرشار از سالمتی و شادی،
در سایه صلح و دوستی

سال نوی
میالدی
خجسته
باد

تصور کن هیچ بهشتی وجود نداشت
آسان است اگر بخواهی
زیر پایمان هیچ جهنمی نبود
و باالی سرمان فقط آسمان بود
تصور کن تمام مردمان دنیا
فقط برای امروز زندگی می کردند
تصور کن هیچ کشوری وجود نداشت
تصورش سخت نیست
چیزی برای کشتن و کشته شدن وجود نداشت
و هیچ دینی هم نبود
تصور کن تمام مردمان دنیا
در صلح زندگی می کردند
شاید مرا خیال پرداز بخوانی
ولی من به تنهایی اینطور فکر نمی کنم
در آرزوی روزی هستم که تو نیز به ما بپیوندی
و دنیای همه ما یکی شود
تصور کن هیچ مالکیتی وجود نداشت
بعید می دانم بتوانی
حرص و طمع وجود نداشت و البته هیچ گرسنه ای
و انسان ها برادرگونه می زیستند
تصور کن تمام مردمان دنیا
تمام دنیا را با هم قسمت می کردند
شاید مرا رویاپرداز بخوانی
ولی من به تنهایی اینطور فکر نمی کنم
در آرزوی روزی هستم که تو نیز به ما ب ی
و دنیای همه ما یکی شود ...

banonnne
ee

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

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

(خضر)
الیت
صرافی

John Lennon - Imagine

 ص38-39 :

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

   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
H3G 1M6
info@expertfx.ca

اجارهآپارمتاندرمنطقهمرفه

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

با 25سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

 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

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...
Tel :

www.paivand.ca

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

(514) 996-9692

GUY

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

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

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

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

فیروزهمتیان

انتقـال ارز

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

!We Sell Laptop Accessories

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

فارکس

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

www.ICPimmigration.com

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

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

• استخر و دوربین مدار بسته
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل
•  5دقیقه پیاده تا مترو
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریا ل
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان

......... $ 749.00
......... $ 899.00
......... $ 1,299.00
......... $ 1,679.00

1.5
3.5
4.5
5.5

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

Tel.:
) 514
451-7117

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

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

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

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

Caspian Travel

:>> 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

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

Tel:514-421-0111

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 495 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

NEW RAV4 hybride 2016
PRICE COMING
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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

COMPLETELY
REDESIGNED

بامدیریت

الکس پورقناد

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 November 3rd, 2015 and January 4th, 2016 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 2016 Corolla CE (BURCEM AA), dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation
and preparation charges and air conditioner tax (if applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

c

www.paivand.ca since 1993

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

New
ModelUnit
Unit:
Model

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

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

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

رامین عباسى

از بانک هاى معتبر كانادا

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

ـــــــــــ
Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

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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THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما

 -تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب -گزینه های چندگانه :لیز ،فاینانس و خرید نقدی

آغا
ز فروش مدلهای:
2016 RAV4,
BRID
2016 RAV4 HY N
& YARIS SEDA

 -قیمت ها و خدمات ویژه

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها -شروع نرخ ها :از صفر درصد

2016 Yaris Sedan
Premium Package

SALE

2016 RAV4 AWD SE

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

Mehdi Bon

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com

info@2021atwater.com
مجتمع مسکونی  2021اتواتر

در قلب مرکز شهر مونتریال
جنب مترو اتواتر
جنب سینما ،مراکز خرید متعدد
جنب کاجل داسون
و نزدیک دانشگاه کنکوردیا

برگزارمیکند..

 ص38-39 :

با امکانات فوق العاده
سرویس سکوریتی  24ساعته
استخر و باشگاه ورزشی عالی

This classically elegant
residential building,
located in a prestigious
area of Montreal
)(bordering Westmount
-----------------ALL RENOVATED
!WITH A NEW LOOK

Tél. 514-935-1268

5
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ایران درسوریه...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

مرگ شاعری از موج و رویا؛ فرامرز سلیمانی

تو هم که رفتی رفیق!

" پزشک ادیب"هم رفت و" پژمرد
دستانی که باغ را
جوان می داشت"و زایش " خاطره
خفته اش خارو خارا
بود ،که می خلید به گلویش".
فرامرزسلیمانی:
----------اثر محمد صدیق،
اهل ســفربود و دریا و دریائی ها.
هنرمندمقیم
می گفت" دلم کــه می گیرد راه
مونتریال
می افتم ،همه هوائی میشن ،من
دریائی ".
ِ
وقت برگشــتن از یکی از همین
سفرهایدریائی نوشت:
در دی ماه سال  1366اندیشه ی
"آنها که فکر می کردند ســفر
" موج سوم" در شعر معاصر را
کار مشکلی ســت البُد هرگز
در مجله دنیای سخن منتشر
گوشه ای از آثار فرامرز سلیمانی:
سفر نکرده بودند که بدانند باز شعــــر :خط ها و نقطه ها (شــعرهای کرد ،در مجلــه ای که عضو
گشــت از سفر چه کار مشکل امریکا ،ســال  ،)1360خموشــانه (ســال هیئتدبیران اش بود وبه سال
تری ست" )1(.شاعر دریائی ها  ،)1360سرودهای آبی ،آوازهای ایرانی (سال  1368مســؤلیت سردبیری
جسم و جان نا آرامی داشت اما  ،)1368از گلوی ســرخ سهراب  ،رویائی ها ( اش را به عهده گرفت .بعد از
نه به ناآرامی فکرواندیشه اش  .ســال  ،)1368دریا به لهجه نیما می خواند ،یورش حکومتیــان به کانون
هر آنچه دور و برش بود ،یا در نیمائی ها (فارسی و انگلیسی) ،شب رویائی ها نویســندگان ایــران از ثابت
ذهن داشت را نو می خواست ،)1380( ،سبز و سفید و سرخ ( ،)1378شبانه
قدمان "گروه ادبی سه شنبه"
ِ
های باغ سنگی(فارسی و انگلیسی .)1378
موجی نو بود.
شــد ،گروهی که به یاد روز
"
اســت
پژوهــش " :شــعر ،شــهادت
تشکیل جلسه هفتگی کانون
"خروش سبز
(ســال  ،)1358نقــد و گزینش شــعرهای نویسندگان ،که سه شنبه ها
نیستانی( ،)1369بارورتر از بهار ،نقد و بررسی
می خزد
برگزار می شــد ،نام گذاری
شعر زنان ایران ( ،)1370نقد و معرفی نقاشی
برگام خزه
شده بود.
های محمد صدیق
وموج
ترجمــه :دگردیســی شاعر ،هرمان هسه "گروه ادبی سه شنبه بهدنبال
که می چرخد
( ،)1367بلندی های ماچو پیچو ،اسپانیا در تضیقــات و محدودیت هائی
بر سرموج
قلب من ،عاشقانه ها از پابلو نرودا ژورنالیسم که همراه با تعطیل و اشغال
تا دریا شود)2( ".
ادبی و هنری :سردبیرمجله یدنیای سخن ،کانون نویسندگان و سانسور
جنگ ادبی موج ( چاپی و اینترنتی) به زبان کتاب و مطبوعات بود در سال
پزشک متخصص زنان و زایمان فارسی و انگلیسی.
 1363شکل گرفت و بهدنبال
بود.
یزشکی :سردبیر نشــریه پزشــکی یامــا ،جلسات ادبی ،به مشارکت در
های
کتاب
،
جلد)
سی
پزشکی(
فرهنگنامه
او بــه من می گفــت و من به
فعالیت های انتشاراتی کتاب
او " ،کــه مــا را چه به طبابت درس و آموزش پزشکی و بهداشت.
{>> ادامه در صفحه}10 :
رفیق !" " .پزشــک ادیب "
مان( )3یکی از پُرکارترین
شاعران،مترجمان،منتقدان
و ژورنالیســت های ادبی و
هنری میهنمان بود .به سال
هــای  58-59در حالیکه
پژوهش " شــعر ،شهادت
معرفــی
اســت "( )4را در
ِ
شعر سیاســی منتشر می
کرد به شعر" موج سوم در
سفر معاصر ایران" نیز می
اندیشید.

جنـــایت مشروع و قانونی
علیهبشریت!
 2دی -درپی صدور بیانیه نشست
دوهفته پیش ژنــو درمورد یافتن
راه حل برای بحران سوریه ،جمعه
گذشته18 ،دسامبر ،شورای امنیت
سازمان ملل قطعنامه ای را به اتفاق
آراء تصویب کرد که در آن ضمن
تأکید برلزوم حفــظ "حاکمیت،
استقالل ،اتحاد و تمامیت ارضی"
سوریه ،خواستار تشکیل یک "نهاد
حکومتی انتقالی فراگیر با اختیارات
اجرایی کامل" شــد .در قطعنامه
 2254از بان کــی مون ،دبیرکل
ســازمان ملل خواســته شده که
طرف هایدرگیر را "برای مذاکرات
رسمی درمورد یک فرآیند انتقال
سیاســی بنابر بیانیه ژنــو ،بیانیه
 14نوامبر  2015گروه پشتیبانی
ســوریه و با هدف رسیدن به یک
راهکار سیاسی پایدار برای بحران،
دراسرع وقت تا اوایل ژانویه "2016
گردهــم آورد .دراین قطعنامه 6
ماه برای تشــکیل دولت انتقالی و
 18ماه برای تدوین قانون اساسی
جدید پیش بینی شده که باید به
برگزاری انتخاباتی آزاد و براساس
"باالترین استانداردهای بین المللی
شفافیت" منجر شود.
با آن که اتفاق آراء کشورهای عضو
شــورای امنیت ســازمان ملل در
تصویب این قطعنامه گامی مثبت
اســت ،اما در قابــل اجرا و عملی
بــودن آن می تــوان تردید کرد.
دلیل عمده این تردید ،منافع غالبا
متضادی است که درسوریه باهم
برخورد می کند و آن را به صورت
کالف سردرگمی درآورده که گره
های کور بسیاری دارد که گشودن
آنها کار یک قطعنامه شورای امنیت
نیست .کالف سردرگمی که شامل
گروه های داخلــی دارای عالیق
متفاوت و حتــی متضاد ،مطامع
کشــورهای منطقه و کشورهای
قدرتمند خارجی و ســازمان های
بنیادگرای تروریستی است.
تارنمای "رادیو زمانه" درتاریخ 20
دســامبر در تحلیلی به قلم فواد
اویسی می نویسد:
«شــکل و مفاد این قطعنامه تنها
نشــان از عــدم اجماع سیاســی
طرفین برای اتمام قاطع و مسالمت
آمیز بحران سوریه دارد .قطعنامه
به تعیین سرنوشت سیاسی رژیم
بشار اسد نمی پردازد ،موضوعی که
خط قرمز گروهی از ســهام داران
این بحران محســوب می شود...
موضع بانیان این قطعنامه نسبت به
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آینده جبهه النصره و مردمان کرد
شرق سوریه همچنان در هاله ای از
ابهام باقی مانده ،گروه هایی که به
تنهایی بخش قابل توجهی از خاک
و عمق استراتژیک بحران سوریه را
مدیریت و تعیین می کنند».
بخــش دیگــری ازایــن تحلیل
نیز اشــاره به ایــن دارد که« :این
قطعنامه مشــخص نمی کند که
چگونه طرفیــن داخلی و خارجی
درگیردرسوریه را به پذیرش آتش
بس وادار خواهدکرد .جبهه داعش
به طور قطــع عضو این آتش بس
نخواهد بــود .قطعنامه به درهم
تنیدگی بحران ســوریه با جنگ
داخلی کنونی عراق نیز نمی پردازد.
مجموعــه این عوامــل ،همراه با
اشاره ضمنی روسیه به توانایی این
کشور برای افزایش حضور نظامی
درســوریه ،نزدیکی دوباره روابط
ترکیه و اســراییل ،شــکل گیری
ائتالف های جدید و بی سابقه (بین
دولت های حــوزه خلیج فارس،
ترکیه و مصر) بــرای مهار حضور
فزاینده ایران در منطقه ،و درنهایت
عزم عربســتان به تولید و تعبیه
فنــاوری اتمی با کمک تکنولوژی
روســی ،ازعبور بحران سوریه به
مرحله ای جدید اما شاید نه چندان
متفاوت حکایتدارد».
قطعنامه  2254سازمان ملل چند
روز پیش از گزارش  23دســامبر
سازمان عفو بین الملل صادرشد.
گزارشی که در آن روسیه به حمله
به مناطق مسکونی ،کشتار زنان و
کودکان ،پرتاب بمب های خوشه
ای و ارتکاب جنایات جنگی متهم
شده است.
آنچه که بیش از پیش به پیچیدگی
و ابهام بحران ســوریه می افزاید،
نقش مخــرب و ویرانگر حکومت
آخوندی اســت که از کیسه مردم
نگونبخت و به فقرکشیده شده ی
ایران به شــرط بندی روی اسب
مرده می پردازد .نقشــی که زیان
و خسارت آن برای مردم ایران اگر
بیش از ماجرای غم انگیز هسته ای
و فرجام "برجام"ی آن نباشد ،کمتر
از آن نیســت و مانند آن برمبنای
یک توهم بناشــده است .توهمی
که ســوریه را "عمق استرتژیک"
حکومت پنداشته و به گفته آخوند
مهدی طائب ،رییس قرارگاه عمار
سپاه پاسداران ،حفظ آن بر حفظ
خوزستان مقدم است!
{>> ادامه در صفحه}13 :
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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

1246
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Ramin Mahjouri
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
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 انتشار
می یابد )،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 خـود را 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...

زردها بیهوده قرمز نشدند
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بردیوار
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
گرده روشنی مرده برفی
همه کارش آشوب
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار
زردها بیهوده قرمز نشدند
قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بردیوار
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست
گرده روشنی مرده برفی
همه کارش آشوب
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار
من دلم سخت گرفته است از این
میهمانخانه ی مهمان کش روزش تاریک
من دلم سخت گرفته است از این
میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک
که به جان هم نشناخته
انداخته است
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن نا هشیار که به جان هم نشناخته
انداخته است
چند تن خواب آلود  .مشتی ناهموار
چند تن نا هشیار  .چند تن خواب آلود

کبــک...

تصویب قانون مراقبت های پزشکی در پایان زندگی

برای زندگی و مرگ ام ،خود می خواهم تصمیم گیرنده باشم

برف

نیما یوشیج
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پیکر بی جان
انسانی ،مانند
کسی که برای
نخســتین بار
نظاره گر چنین
صحنه ای بوده
ام ،سخت متاثر
می شدم.
شــکی نیســت کــه از
دســت دادن هرعزیزی،
سبب دلشکستگی و تاثر
اطرافیانش می گردد.
حرفه
در طول  35ســال
Quebec appeal court rules
ام ،آموختــم که چگونه ملت ها و assisted-dying law can go ahead...
فرهنــگ های مختلــف در مقابل
پدیده مرگ ،عکــس العملی متفاوت جنون و افسردگی پیش می برد.
دارند.
در حالی کــه در فرهنگی دیگر هم بر
در فرهنگ ما ،با اینکه اکثر مردم براین فرض یک مادر با ازدست رفتن عزیزانش
باورند که برگی از درختی نمی افتد مگر عمیقا اندوهگین می شود ،ولی این تاثر
به خواست و اراده خداوند ،ولی در مقابل نماد بیرونی ندارد .براستی چگونه است
این پدیده عکس العمل ها گاه بسیار حاد که بر خوردها در مقابل اتفاقات یکسان،
می شود .بی قراری ،شیون و زاری بیش اینگونه متفاوت می شوند؟!
از اندازه که حتی گاه بازماندگان را تا مرز

االهه شکرائی

هر گلی روزی می شکفد
و روزی دگر می پژمرد...

همواره در مقابلــه با مرگ
هر انسانی در طول تجربیات
حرفه ای ام ،عمیقا اندوهگین
میشــدم .خصوصــا در مورد
افرادی که شاهد درد و رنج بسیارشان
بوده ام .هرچند واقفم که روزی می آییم
و روزی هم مــی رویم و هیچ زندگانی
ای ماندگار نیســت ،اما باز هم با دیدن

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

سال ها پیش ،با شکل گرفتن
وصیت نامه بیولوژیک در کبک
به این حرکت پیوستم .نه برای
تقســیم ارث و ثروت که برای
زیستندر شرایطی انسانی.
تدوین این وصیت نامه مبنی
برایــن بــود که هرکــس در
شــرایطی که هنوزبــر قوای
عقالنی اش تسلطدارد ،تصمیم
بگیرد که در چه شرایطی دیگر
حاضر به ادامه حیات از طریق
مداخالت پزشکی بی رویه نیست.
خانم «سو رودریگز» که مبتال به بیماری
نادر و العالجی بود ،ســالها درخواست
پایان دادن به زندگی خویش را داشت.
در نهایت هم با ســفر به هلند که این
امر در آنجا قانونی بود ،در کمال انسان
دوستی ،شفقت و احترام ،به زندگی خود
پایانبخشید.
{>> ادامه در صفحه}8 :

DevelopExperts

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

وب سایت WEB Development..................................................................
اپلیکیشنموبایل Mobile App Development........................................
بازار یابی اینترنتی Electronic Marketing...........................................
بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

کبک :وصیت نامه بیولوژیک
زیسنت در شرایطی انسانی

Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

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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www.paivand.ca since 1993
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9
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یکشنبه ها:
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57 Westpark D.D.O

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

 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

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk
وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

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

Tel.: 514-261-6886
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دلیل برای اهمیت انتخابات مجلس دهم

اســحاق جهانگیری ،معاون اول تری قرار می دهد.

ترینtre
مهمV e
رئیس toC
ایــرانMکهorte
جمهور( 4
رئیــسK1
-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
)uآنها این است که
رویای
شــورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی نیز اســت ،اخیرا گفته
اســت اگر نتوانیــم در انتخابات
مجلس برنده باشیم ،کارمان نیمه
تمام می ماند.
ایــن جمله بــه خوبــی اهمیت
انتخابات مجلسدهم را روشن می
کند .اما چرا معــاون اول روحانی
با چنین صراحتی از نگرانی های
سیاسی و انتخاباتی حرف می زند:
•
این نخستین انتخاباتی است که
دولت حســن روحانی برگزار می
کند .انتخابات تســت سیاســی
و اجتماعــی مهمی بــرای دولت
محسوب می شود .نحوه مواجهه
دولت با مسئله ردصالحیت ها و
همچنین نتیجه انتخابات ،در واقع
می تواند تصحیح کننده بسیاری از
قضاوت ها و یا آغازگر قضاوت های
تازه درباره دولت روحانی باشد.
•
این نخســتین انتخابــات پس از
دوران تحریــم اســت .در صورت
شکســت دولت در این انتخابات،
پازل هــای داخلی دولت تکمیل
نشده و توافق هســته ای ایران از
کارآمدی سیاســی الزم برخوردار
نخواهد بود .شکســت دولت می
تواند تبعــات اقتصادی منفی هم
داشته باشد .کابینه اقتصادیدولت
در حال حاضــر از نظر اقتصادی
منسجم نیست ،زیر فشار سنگین
مجلس هم قرار دارد ،یک شکست
انتخاباتی می تواند مثل یک ضربه
آپرکات ،دولت را گیج تر و خسته
تر کند.
•
در صورت شکســت در انتخابات،
دولت همچنین از نظر روانی تحت
فشار قرار می گیرد .این فشار قطعا
در دو ســال آینده که به انتخابات
ریاست جمهوری  96نزدیک می
شویم ،مخالفان را در موقعیت قوی

6886-162 -)415( :.léT

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
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

کبک :قانون پایان زندگی...

از دیگر کشــورهائی که این امر را
قانونی می دانند می توان به سوئد
و سوئیس اشاره کرد که متاسفانه
نادرند کسانی که به چنین امکاناتی
دسترسیدارند.
الزم به ذکر اســت که این اقدام با
اوتانازی بسیارمتفاوت است.
به عنــوان مثال در این مســیر،
تصمیم آگاهانه «کوروش» جوان
از همشهریان مونترالی خودمان،
برای پایان دادن بــه زندگی اش
که همراه با درد و رنج فراوان بود،
ســتودنی است و چون این امر در
کبک قانونی نبود ،همراه با خانواده
به اروپا سفر کرد تا به زندگی این
چنینی ،پایانداده باشد.
از آن روزهــا تا به حال این تالش
مســیری بس طوالنی را در کبک
پیموده است.
کمکهای پزشکی برای مردن ،به
بحث های زیادی در سطح اجتماع
چه به لحاظ قانونی ،چه به لحاظ
پزشکی و مذهبی دامن زده است.
نهایتا قانون مراقبتهای پزشکی در
پایان زندگی ،در مجلس کبک با
اکثریت آراء همه احزاب به تصویب
رسید.
این قانون با چارچوبی محکم برای

>> ادامه از صفحه7 :

جلوگیری از هر گونه سوء استفاده
تدوین شده است.
از جمله اینکه
 فرد باید خود در شــرایط تسلطکامــل بر قوای عقالنی و رســما
خواهان این حرکت باشد.
 دو نفــر از پزشــکان آن را تائیدکنند و
 یک کمیســیون پزشکی آن راقابل اجرا تشخیصدهد.
ایــن قانون قرار بــود از تاریخ 10
دســامبر و تصادفا مقــارن با روز
جهانی حقوق بشر ،قابل اجرا باشد.
بیماران بسیاری در لیست انتظار
برای فرا رسیدن چنین روزی بودند
اما در مقابل اعتراض افرادی چند
به دادگاه عالــی کانادا ،این قانون
موقتا معلق و قرار شــد فرصتی
یکساله به مراجع قانون گذاری و
پزشکی کانادا داده شود تا قانون را
در سراسر کانادا قابل اجرا گرداند.
ولی دادگاه عالی کبک با اعتراض
به اینکه نه تنها قوانین جنائی کانادا
بر دادگاه تجدید نظر کبک اولویت
ندارد ،بلکــه قوه قضائیه هم نمی
تواند در قوه مجریه دخالت نماید،
آن را رد کرد و در نتیجه این عمل
در کبک از  22دسامبر قابل اجرا

می باشــد و هیچ پزشکی در این
زمینه تحت پیگــرد قرار نخواهد
گرفت.
از آنجــا که دولــت هارپر همواره
مدافــع قوانین واپســگرا ،چون
حمل ســاح ،قطع بودجه های
انساندوستانه به کشورهای نیازمند
و مخالف سقط جنین و ...و ...بود،
با روی کار آمدن دولت جدید که
قوانینی از این دســت بخشی از
وعده هــای انتخاباتی آقای ترودو
بوده اســت ،امید می رود که در
کانادا هم به زودی شکل قانونی به
خود گیرد.
من بر این بــاورم که اگر در بدنیا
آمدن خویش نقشــی نداشته ام،
بــرای زندگی و مرگ ام ،خود می
خواهم تصمیم گیرنده باشــم و
هرگز کیفیت زندگی را با طول آن
تاخت نخواهم زد و حاضر نیستم
کــه لحظاتی را بــا درد و رنج بی
حاصل سپری کنم...
تا نظر شما چه باشد.
با امید به اینکه بــه بحث دراین
زمینه در جامعه ایرانی دامن زده
شود.
•

دولت روحانی در ســال  96تمام
شود .شکستدر اولین تجربه الزاما
به معنای شکســت کامل نیست.
یاران محمود احمدی نژاد هم پس
از ریاست جمهوری  ،84در اولین
تجربه انتخاباتی شان در شوراهای
شهر و روستا شکســت خوردند
ولی قافیه را به طور کلی نباختند.
موقعیت دولت روحانی اما اندکی
متفاوت تر است.
احمدی نژاد پس از آن شکســت
مــی توانســت کمــاکان روی
اصولگرایــان حســاب کند ولی
روحانی نمی تواند حساب جدی
بــاز کند .در واقــع ،مجلس دهم
حتی اگر ترکیبی شــبیه مجلس
کنونی داشته باشد ،معنایش این
اســت که دولت کماکان در حوزه
های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی،
َکت بسته است .بهانه و توجیه هم
در سیاست ،محدوده زمانی خاص
خــودش را دارد و در صورت ادامه
وضعیت موجود،در بهترین حالت،
دولت متهم به مماشات ،زد و بند و
یا بی عرضگی می شود.
•
در نمایی کلی تر ،در طول دو سال
گذشــته ،موقعیت سیاسی میانه
روها در ایران رو به تقویت و ترمیم
بوده است .این انتخابات می تواند
این موقعیــت را تقویت کند .اگر
تندروها موقعیت کنونی خویش
را در مجلس حفظ کنند ،کماکان
آزاردهنده خواهنــد بود و فضای
سیاســی ایران در وضعیت تعلیق
و ابهام باقی خواهد ماند .بنابراین
تعیین تکلیف تندروها مهم ترین
مسئله انتخابات پیش رو است.
•
بدنه اصالح طلبان پس از انتخابات
 88بــرای دومین بار اجازه عرض
اندام سیاســی یافته است .تجربه
حضور آنها در انتخابات شــورای
شهر تا حدودی با موفقیت همراه

بود .در انتخابات مجلس به دلیل
تیغ ردصالحیت امــکان حضور
حداکثری را ندارند ولی بازگشت
آنها به سیاســت فعــا از کانال
مجلس ممکن است.
•
در سیاستداخلی ،بازیگران تازه ای
ظهور کرده اند و آرایش سیاسی در
حال تغییر است .پیش از انتخابات
مجلس پنجم ،اختالفات هاشمی
رفسنجانی و جامعه روحانیت مبارز
به ظهور حزب کارگزاران سازندگی
منجر شد و اکنون همان موقعیت
را علی الریجانی پیدا کرده است .او
قدرت تشکیل حزب را نداشت ولی
قدرت مانــور در انتخابات را دارد.
بازیگران تــازه اصالح طلب مثل
محمدرضا عارف و صادق خرازی
و همچنین نیروهای وابســته به
محمود احمدی نژاد هم می توانند
بخشی از معادله انتخابات را تغییر
دهند .حزب اعتدال و توســعه به
عنوان حامی دولت نیز یک بازیگر
تازه محسوب می شود .انتخابات
مجلس یک تست مهم برای همه
بازیگران تازه است .این تست می
تواند در آینده سیاسی آنها نقش
مهمی ایفا کند.
•
اصولگرایــان ایرانی در شــکننده
ترین شرایط سیاســی قرار دارند.
آنها مایل هستند تندروهای داخل
طیف شــان منزوی تر شوند و یا
شکست بخورند ولی فعال مسئله
اصلی احتمال شکست خودشان
است .اگر آنها نتوانند در انتخابات
برنده شوند و اکثریت را در دست
گیرند ،سایر نهادهای مخالفدولت
در خــارج از مجلس نیز موقعیت
ضعیف تری خواهند داشــت .در
واقع مجلس در فضای سیاســی
کنونــی یک ابزار فشــار حقوقی
قوی بر دولت محسوب می شود.
جنگ قدرت در بیرون از مجلس
در جریان اســت و از دست دادن
مجلس یعنی باخت مضاعف.
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اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
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9
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
مرگ آســان در بلژیک محدود به لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
بیماری به
مردمحادثه
رابطه اثــر
روزی بر
رابطه بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
ایــرانیابا دارو
پزشکان حرف زدهاند.
دچار شد،
برگشت
غیرقابل
کمای
بتوانند به این گروه بپیوندند.
عجیبی است .هر چه به
تواند هر
بیمار می
اتانازی
دارند ،بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظر میرسد کبک در آیندهای
اعتماد
کنند.به دارو
اعتمادند
او رابی
را
درخواستش
بخواهد
که
لحظه
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
انبوهیها کرد.
اکثرابلژیکی
است که
هایدهه
خانوادهیک
 5آذر:
ایرانی
مرگنیازی به
این کار
اتانــازیو یابرای
لغو کنــد
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
حساب ر
آســانورا د
همان
از داروهــای تاریخ گذشــته
پزشک نیست.
حضور
استان کبک هم فکــر نمیکنند و مثــال خیلی از حــرف و حدیث درباره پیامدهای
قانونی
دارو
دارند ،به
کردهدراند.خانه
نگذشــته
قانونی بلژیکیهــا
دانشگاه
پروفســور
بلژیک
ایــن قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااینبــهپزشــک
رساندن
یکتصویب
حال به
در در
مثل
نباتویا حداکثر
مثل نقل و
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
بروکســل
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
شــود،
نگاه می
دارویی
گیاهان
گذشــته بیش از
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
رســانهها
دهد.
موضوع ،ارایه می
شــدنبیمارانش
سیصد نفر جدی را به
ورهســت را با
آسان» ماهبه نام ناتان
«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
بیوتیک
ی
آنت
بقالی،
و
ت

سوپرمارک
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
دارو
دیگر می
داروهای
وو
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
احتمال
دیســتلمان
دکتر ویم
دات نت:
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
دیستلمان روزنامه را
هاینداشت
بیشتر
یک که
فروشند،از
قطعیبهناشی
العالج
ذهنی
__________
داروخانه
در
پول
مابقی
عنوان
به
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
زیادبیماری یا حادثه باشد.
Euthanasia
(Greek:
"good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
میبهشناسید
شود ،مردم
مشــتری
دادهدرمی
و رنج انسانها کرده است.
پزشک تیغ جراحــی برای تغییر
حضور
باید
درخواست
>>"death
the
practice
of
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارراکار به
یعنــی که
فــوتوهمبیمار
بازی
پزشــک
او ،خود
سیمون  ۷6ساله اضافه کرد
رفتهبابود.
نقشهرگونه
بدون
معالج
سفیکسیم
endingمثل
فیمتی
الطیف و گرا
۴5ع
برادرانووسی
های
ک
بیوتی
سالی
آنت
پولیوری
ســاده
پیراهنی
نظر آبی و
است.
شده
انجام
درستی
intentionallyها
آدم
نظرش او زجر
lifeنaکه به
هم او
قبل
از
که
بیمار
خود
دســتخط
بامیکنند هم نقــش داروخانه را،
ایرانin
order
هاto
relieve
pain
and
در
ک
بیوتی
ی
آنت
ترین
ف
پرمصر
از
کالو
ی
کوآموکس
و
عالقمندانش
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
روحینامش
او کــه
شود
را میفهمد و این را می
ساله ساله دیگری را به آن دنیا
هجده
دستکم
سالم
کنند
تجویز می
یکدیگروبادارو
برای
suffering.
خود ،حاضر شد.
میالدی
ســال
شود،
سرماخوردگی
برای
هستند که
خواند.
حتیاز چهره او نیز
عفونتهای ساده و حتی
ادی که
مارک و
فرســتاد.
نوشته
میواست
2002توجه
شود.قابل
ذخیره
حتیازاز
وقتیداد
شــرح
حاضران
پزشک او بــرای
شد
قانونی
بلژیک
در
یوتانازی
بودند،
مادرزاد ناشنوا
با
فراوان
های
مشاوره
از
کهبعد
حمایت از یوتانازی هر ساله
ویروسیکهجتویز میشوند!
سخاوتمندانه به همدارو میدهند
ساعته به
بدلیل دو
جلسهای
دیگری چگونه در
شــروع
زمینه
این
در
را
فعالیتش
اختالل
فهمیدند که
پزشک
باید
بیمار،
معالج
رو به افزایش است .تعداد
و البته عاشــق تزریق هستند ،از
قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
پزشک
گرفتهبا تابیمار و
رابطهای
که
متقاضیان در اولین ســال
نشانه آن
ســرم،
آمپول
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
هم این همه "تزریقاتی"در شهرها و تحقیقاتی که در این کنگره ارائه سفیکســیم و کوآموکسیکالو از
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
روستاهاســت،
بیمارپدیده
ای که
است.آنتیبیوتیکها در
رسیدهترین
پرمصرف
نبود و
سطح
چند در
در شد هر
ملیکرد.
عمل
دوقلوها
تقاضای این
داشته
وجود
ومرگ طبیعی
نفر
دیده می
باشــد،کشوری
کمتر
استان ایران هستند که برای عفونتهای
شهرستان
بیشتردر
همیادر بین
سطح ســاله
پیرمرد 6۴
شود.سوم و یک
پزشک
مراجعه به
دقیقا
که
رســمی
و
ملی
آمارهای
ســرماخوردگی
حتــی
و
ســاده
همگی
تقریبا
اما
بود،
شــده
انجام
همینطور روانپزشک یا متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر استان کبک کانادا درصدد است
همــانعجیــب
رابطه
الگوبــردارییازشوند.
ویروسی تجویز م
بودند
رسیده
مشابهی
ایــرانبهراآنبا به نتایج
کرده،
هموار
کارشان را
یوتانازیست
مردم فــرد
بیمــاری که
بلژیک قانونی
که تا با
الزامیکمی
صورت
دارو به
اســت کــه میبینیم،
این رو
خاص از
است.نشان دهند می
تصویری از
تواند
رابطهاین فرد
خانواده
میشــود.
دیده
مبتالست،
وضع کند.
مشابه
راحتی
بــه
وجود ندارند یا
"سه
ایننسخه
هم هر
اقالم
متوسط
خبرداردهد.
موضوعبه دست
ایرانیاناز با دارو
در وقتی
اتانازی
انجام
درخواست و
یــازمان
بین
داســتان به
بلژیــک
شدند که در
دفندرلباس
مراسم کفن و
باید برای
زمانی باید
دسترسیک ماه
دستکم
دیستلمان
نرســیده و
پایان
فاصلهاما بر
نیســتند،
که
دکتردر حالی
است
چهار قلم"
این تا
تحقیقاتی که
اساســی
اساس بر
پوشیدن
های ایران منتشر می
باشد.
داشته
هســتند تا
اقالمصدد
همراهانش در
وجوددر
آنچه
رســانه
دنیا
دارویی در
ارائهد.شــده" ،ایران یکی از ومیانگین
کنگره
اینترنت،
در
شده
ساخته
کلمه
یک
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
در
آســان
مرگ
است .کشــور توسعه
قلم"در این
یوتانازی را
شده،
باالتریــن مصرفکننده های دارو "دو
فراتر از این
اتانازی کرده،
بلژیکی
بالغی
بینهر فرد
بلکه
نیست،
بیماران
باید قوانین
همکه
گوید
عرضه واو می
همسایه دهند.
آکسفورد
دیکشنری
سال"
"لغت
در
"ایران

ناپذیرند
جدایی
تقاضا از
کشــورهای
قیاس با
بیســت در
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
تواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
نظرلغت
آکســفورد
دیکشنری
"سلفی"است" و
مصرف
اول دنیا از
کشور
(")Selfieبودجه دارویی ایران در و نســخهها نشــان میدهند که
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
روزی
هم
مجانین
و
بیمار
کودکان
و
شود
سالاین
کرد.
"۲۰۱3
سال
داروعنوان
را به
اعالمده
بعد از
آسیا
"لغتدر
اســت و
گذشته ،از پانصد میلیون به بیشترین تقاضا کجاست؛در چهل
برایاند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
کمای
بپیوندند.
این گروه
بتوانند به
آمریکا
پاپ
ستاره
مادونا،
فوربس
مجله
گزارش
به
آن
از
و
اند
ساخته
کاربران
را
لغت
۳میلیارد دالر رسیده است".
چین رتبه دوم را دارد".
تا پنجاهدرصد نسخهها یکداروی
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
میتواند هر
بیمار
کنند.
اتانازی
تگرا
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
نظر
معنای به
از
مادونا
سال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
در
گذاری
این
قانونی شده در
تحقیقات ارائه
بررسی
مصرفی
بخواهدداروی
که درصد
۲۰"     
قانونیی
دوریک آنت
در
بیوتیک و
تزریقــی و
به
یوتانازی
خطرات
تجسم
را
درخواستش
لحظه
بلژیک
مشابه
چندان
نه
روشنکنســرت و فروش آهنگ
هماجرای
طریق
هایی
مصرفبه عکس
خودســرانهاین لغت
میکنند .اشاره
استفاده
نکات دیگری را
کنگره
ایران
در
هایشیک
نســخهها
کند.چهارم
تصویبیک
طور حدود
همه این
حساب
نیازی به
این کار
کنــد و
لغو
میلیــون یورو) درآمد
میلیون دالر (۹۲
میآید .البته۱۲۵
.)self
(portrait
میگیرد
برایخود
فرد از
است که
تجویزکنندگان
همدر
کند،
نیست.درصد مردم می
پزشکچهل
حضورشود و
می
تجویز
(کورتون)
کورتیکواستروئید
داشتهخیلی
باره مثــال
کنند و
نمی
فکــر
پیامدهای
درباره
حدیث
حــرف و
لیدی گاگا
مادونا،
زیادی از
است.ازبا فاصله
بیشتر
عکسهایی با رواج هــر چه
چنیــن
پزشکان
باید
رسمی
صورت
به
که
مصرف
دارو
خودسرانه
ایران
است.
شده
عنــوان
بلژیکی
هاییک
بلژیک
در
کانادا
میلیوندر
7۹قانــون
ایــن
تصویــب
دالر
جووی با
یکدالر و بن
میلیون
هــا او را بــهبا ۸۰
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
گوشی
کنندگان
ف
مصر
درباره
هم
و
باشند
کنند".
ی
م
قــرص
دگزامتــازون،
آمپــول
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
میرســد با
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
بیمارانازباشند.
که قاعدتا
ایرانی

در سال
(ادالت
بزرگساالن
باید بیش
گذشــته
 ۳۳۹ماه
ســردمدار
روزها
"هرایــن
ســرطان
رســانهها
سرماخوردگیموضوع،
سیصد نفر جدیشــدن
طرفین جمع
که دور هم
بروکسل
است.خورد که چهار برابر در
بارهوکنند.
در این
تمرکز بیشتری
شمالنیست
تردیدی
یوتانازی می
بار دارو
کپسول
کدئین
استامینوفن
رابطه کلد)،
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
بلند
لیست
به
دیستلمان
یهای
حرف
هم تا به
شدند
دیســتلمان به
دکتر ویم
منبع:ازنشنالپست
دات نت:
وجود روزنامه
گذارند ،با
تاثیــر م
است".احتمال بر
استاندارد جهانی
شایعترین
ســیلین
آموکسی
__________
خود را به ما
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
نشانیکنند.
قولگوش
مرگ
شــما
که
پزشــکانی
همه
زیاد با
ایمیلتجویز
دیناروند،
دکتر
درباره به
آگاه اینکه
داروی
مصرف
"سرانه

کنید:هستند.
ایمیلدر ایران
داروهای مصرفی
Euthanasia (Greek: "good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
می
info@paivand.ca
تزریقی چهــار برابر جوامع منطقی دارو با "شیبی
کند" بهتر البته این آمار و ارقام با بررســی
death">> the practice of
جین
شلوار
یک
با
بلکه
بود،
نکرده
به
کار
که
یعنــی
بیمار
فــوت
او،
آمار
دســت میآید و
ها به
توسعه یافته است و سرانه کلی شده ،اما بررسی میلیونها نسخه نسخه
intentionally
ending
a life
پولیوری
پیراهنی
مصرفانجام
درستی
ســاده وکنگره
آن در این
آبی ونتایــج
است.استاندارد که
شدهبرابر
دارو سه
فروش
نسخه به
painکه بدون
داروهایی
in order
to relieve
ارائه and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
جهانی است".
رسمی
شده مکررا به این نتیجه منتهی میرســند طبیعتا در آمار
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
است که:
شده
رئیس
دینارونــد،
رســول
دکتر
حاضران شــرح داد که منعکسنمیشود.
در بلژیک قانونی شد او بــرای
یوتانازی
که
وجــود
"بــا

ایــران
داروی
و
غــذا
ســازمان
فرایندهــای با وجود تقاضای زیــاد برای دارو،
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
میگویــد" :در زمینــه تجویز و آموزشــی در مورد تجویز منطقی ارائه اطالعات چنــدان محلی از
مصرف منطقــی دارو حدود  ۲۰دارو ،شــاخصهای نسخه نویسی اعــراب ندارد ،تجویــز دارو بدون
سال است که در وزارت بهداشت پزشکان با استانداردهای جهانی ارائه اطالعات کافی انجام میشود،
به صورت جدی برنامههایی را اجرا فاصلهدارد"،
بیمــاران از عــوارض ،تداخالت
میکنیم ،اما احساس میشود که " دانش پزشــکان در مورد دارویــی و رژیم غذایی مناســب
دستاوردهای خوبی در این زمینه تداخالت دارویی کافی نیست" و
بیاطــاع میماننــد ،اطالعات
نداشتهایم و نمیتوانیم سرمان را " پزشــکان اغلــب تجویز در بهتریــن حالت شــفاهی ارائه
باال نگه داریم".
منطقی ضد التهاب غیر استروئیدی میشوند و راهنما یا بروشور کتبی
"ما میپذیریم که مصرف و تجویز را در نظــام ســامت نادیده می در اختیار آنها قرار داده نمیشود
دارو در کشــور غیرمنطقی است ،گیرند".
و اگر هم احیانا بشود ۲۲" ،درصد
کنیم که
یکنمی
اما قبول
ساختهشده در اینترنت،پزشــکان اما بــه این افراد دستور دارویی را به درستی
کلمه
دارو را
مصرف
باالترین
دیکشنری آکسفورد نکته اشاره میکنند که نمی خوانند و  ۲۵درصد هم نمی
سال"
"لغت
"شهید کن
داریم".
فرهنــگ درمانی مردم توانند آن را به درســتی تفســیر
"سلفی" ()Selfie
دیکشنری آکســفورد لغت
را
خودت
اعالم
"به عنوان مثال
آنها را مجبور به تجویز کنند".
ترامادولکرد .این
 "۲۰۱3اعالم
را به عنوان "لغت
دومینسال با
تجویز
زیاد،
دارویی
اقالم
شودرا ایران
می
مســکن
مصرف
دیگر،
نکتــه
آمریکاها
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپ
اشتباهآن برای
دوبارهاند و از
کاربران اینترنت ساخته
لغت
شبکههای اجتماعی در اینترنتداروی تزریقی و تجویز
تگفکننده دارو در
مصر
ضــد
های
مســکن
بخصــوص
مادونا از
است.
سال بوده
پردرآمدترین خواننده
گذارییادرمصرف کن با ترامادول
کند
ی
م
بیوتیــک
ی
آنت
است
جهان
هایش از
اســتروئیدی
غیــر
التهابــی
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
دارو در ایران از چین دوباره تباه شو
۱۲۵از این کار
.)selfاگــر آنهــا
( portraitو
درآمد و
ایبوپروفن
( ۹۲دیکلوفناک
جمله
میلیــون ویورو)
میلیون دالر
است که فرد از خود میگیرد
با ترامادول
داشته بیمار
خودداری کنند،
عکساینها
اســت.
باالتــر
است .با مسک
بخصوص
تریاکی
شبه
فاصلهنهای
لیدی گاگا
مادونا،
زیادی از
هایی با رواج هــر چه بیشتر
چنیــن
سیاه
شو
سیاه
است 7۹.میلیون دالر
جووی با
بن
و
دالر
میلیون
۸۰
با
هایی
شبکه
در
وفور
به
هوشــمند
های
گوشی
اطالعات نادرســتی
از کار آنهــا رضایــت ترامادول
ترامادول
اینستاگرام با
شو
معاونقرار دارند.
گفتهو سوم
های دوم
بهدر
درآمد
میشوند.
مشاهده
فیسبوک و
سراغ
نخواهدداشت و
نظیرد".
هستن
پژوهشــی مرکز
رتبه به
من
با
باز
در ایــران کنگــره
پزشکی خواهد رفت که تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم
اشتباه کن
میکند.
اگرآورده
بپیوندید:را بر
توقع او
کیفیت،
المللــی
اینترنتییرویه
تهران" ،مصرف ب
پزشــکی
انتشار
خواهید از
پیوند،
بلند ایمیل
لیست
بینبه
را
خود
زندگی
تیکهــا ی
شوید ،نتیبیو
آ
پیوندتجویــز و
ایمنــی،
کنید:یهای
ایجاد بیمار
ماسبب
مسکبهنها
ایمیل
خود را
نشانی ایمیل
تباهآگاه
بصورت منظم
کن!"
 info@paivand.caو
وســیعالطیف
مصرف منطقی دارو
{>> ادامه در صفحه}10 :
شاهیننجفی
گرانقیمتــی مثــل
آبان امسال برگزار شد

کانـــادا...
فرهنگ دارویی...
ایران:

در حالی که سال گذشته به 143۲
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
نفر رسیده است.
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴ﺩﺍﺧﻠﯽ ۳۷۴۷
درصدد است
استان کبک کانادا
Vol.
20
no.1136
01,
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ2013 :
PAIVAND:
www.paivand.ca
۲۴
ﺗﺎ
۲۱
ﺍﺯ
 Dec.ﻭ
ﺟﻣﻌﻪ
 2016ﺗﺎ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ


ﺳﺎﻋﺕ PAIVAND: Vol. 23 
no.1246
Jan. 01,
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since 1993

Euthanasia

آیامرگخودگزین
آموکسیبخورباکدئین'
بزن،
'دگزا
کبک
(یوتانازی)در
قانونیمیشود؟

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

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

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

Immigration Consultant of Canada
ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
 Councilﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ
Regulatory
)(ICCRC
ﺩﻭﻟﺕﺑﺎ ﮐﺑﮏ
ﺭﺍﻩ ﻧﺯﺩ
ﺛﺑﺕﺍﺯﺷﺩﻩ
ﺧﺎﻁﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ
Governmentﺭﺍﻩ
ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ
Registered
with the
of Quebec
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
Consultations,
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
Renewal of Temporary
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ

C
S
A
I
www.centrecsai.org

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ
 65سال سابقه کمک به مهاجرین
با

& Resident Visa

آماده شوید!

Citizenship Applications

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
برای ادامه حتصیلtoو بازار کار
Immigrate
ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ ،ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
کالس
ه
ا
Canada
ی
ف
ر
ﺷﺎﻣﻝ:
ا
خــدمات ما شامل:
>>
نسه

  نیمه و Federal, Quebec

انگلیسیبیاموزید!

قت 
  رای

ﺗﺧﺻﺻﯽفرانسه
½ ½ کالس های
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
(زیر نظر اداره مهاجرت)
ﮔﺫﺍﺭی
و
مهاجرتی
مشکالت
رفع
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪهای
½ ½ مشاوره
اجتماعی ونامنویسی کالس های انگلیسی
Including: Investor,
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻳﺎ
ﻫﻣﺳﺭ
ﮐﻔﺎﻟﺕ
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
Spousal or Parental
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
کاریابی و ادامه تحصیل
ﮐﺑﮏدرﻳﺎامور
مشاوره
½½
================================
Sponsorships, Skilled
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
Workers, Canadian or
ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
ﺑﺎ وﺗﻌﻳﻳﻥ
مصاحبه کاری
شرکت در
Quebec Experience
دعوتنامهﻓﺎﺭﺳﯽ
تنظیم ﺷﻳﺭﻳﻥ
½ ½ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﻥ
رسمی
Class Program.
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺑﻪ
ouکردن
اصل
ﺻﺣﺑﺕبرابر
ﺷﻳﺭﻳﻧﯽاسناد و
½ ½ تایید
------------------------------------------------------------------مدارک à la poursuite de vos
études
with appointment
استفاده از اینترنت
کالس
½½
آموزش ﺗﺎ ۱۸
ﺗﻣﺎﺱ ۱۲
ﺳﺎﻋﺎﺕ
(marchéباà l’intégration du
کامپیوتر وdu
travail
only
ناچیز)
هزینه
پرداخت
www.mariacottone.com
COURS
ANGLAISهایEN
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
 DEﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
 JOURﮐﺎﻣﯽ
ETﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
SOIRﺍﺯ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
هایDE
جمعی
دسته
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
کار:
ساعات
(
۰۲۱
)
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺑﺎ
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ
غیرهDISPONIBLES, TEMPS PLEIN
ET
TEMPS
PARTIEL
چینی و
اتاوا ،سیب
و سفر به کبک،
>>دوشنبه تا جمعه
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
۱۸۷۴
alphabétisation • présecondaire
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
4ونیم بعدازظهر
ﺳﺎﻋﺕصبح
•)(DESﺍﺯ 8و نیم
۲۴• secondaire
 ۲۱تاﺗﺎ
 pourﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ
l’admissionﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺍﻳﺭﺍﻥ:
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ
ﺍﻭﻗﺎﺕ
au cegep
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

گا
Provincialن
Or the
Nominee Programs

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS

• pour les
programmes
professionnels
980 St. Antoine
west
suite 308d’études
Montreal,
Quebec H3C 1A8
Inscriptions pour
le jour:
__________________________________
__________________________________
Tel:
514-656-8178
)(Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
4, 12 et
novembre 2013
deSocial
9:00 d’Aide
à 11:00
Centre Social d’Aide
aux18
Immigrants
Centre
aux Immigrants
Point de service à Verdun

6201 rue Laurendeau

Session:
le 2 décembre
21
ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
Montreal,ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
Surﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
QC H4E 3X8
rendez-vous seulement
Inscriptions
pour
le soir:
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻣﻥ
ﺑﺎ
ﻟﻁﻔﺎ
ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﺑﻪ
ﮐﻣﮏ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
17:00-19:00ﻣﻥle 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350
Facebook:Session:
Nutritionleand
Well Being
with
Maria
13 janvier
au 27
mars
2014Cottone
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
بیاموزید!
انگلیسی
تحصیل و بازار کار
ا برای ادامه
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

نامنویسی کالس های انگلیسی

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUSوقت نه
نیمه
روزانه و شبانه:متام وقت یـا
à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail
PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
DE JOUR ET DE SOIR

à l’intégration du marché du travail
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation
• présecondaire
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN
ET TEMPS PARTIEL
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour les programmes d’études professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels

کالسهایروزانه:
نامنویسی
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
Inscriptions
pour
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014

les 9, 17, 23 et 30 novembre; 10 décembre, de 9:00 à 11:00
Inscriptions pour le soir:
Session: le 7 décembre 2015 au 24 mars 2016

le 3, 4, 11 décembre
کالسet
نامنویسیle 8
janvier 17:00-19:00
هایشبـانه:
Session:
le 13 janvier
au le
27soir:
mars 2014
Inscriptions
pour
Inscriptions
le secondaire:
;le 3 décembre
les 5, 7 et pour
13 janvier
2016, de 17:00 à 19:00
Session:
au 9:00
24 mars
2016
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مونتریـال... 2015 :
پیـروزیها،ناکامیها،چالشها
سلین کوپر :گازت مونترآل

 27دسامبر :مونترآل ،بازهم زمان
آن رسید که به پشت سر بنگریم
و دریابیــم کجا بوده ایم و به کجا
می رویم.
بگذارید با نگاهی اجمالی به چالش
هایی که با آنها رودررو بودیم آغاز
کنیم.
تا آنجا که بــه روابط بین اتحادیه
های شــهری و دستگاه مدیریتی
کودر [شــهردار] مربوط می شود،
سال بسیار زیباتراز آنچه آغاز شده
بود به پایان رسید.
روابــط کارگران همچنان پرتنش
است.
سال با این خبر نامبارک به پایان
می رسد که حدود  2400کارگر

عضو اتحادیه بــه دنبال برگزاری
یک مجمع عمومی در  8دسامبر
درساعات کاری برای گفتگوهای
پیش رو با شــهرداری مونترآل ،از
کار تعلیق شدند.
مدیران اتحادیــه و رهبران نیز با
مجازات های دیگری روبرو شدند.
امیدوارباشــیم که درسال جدید
روابط بین اتحادیه ها و شهرداری
هماهنگ تر باشد.
درعرصه اقتصادی ،گزارشی
جدید نشــان مــی دهد که
مونترآل عالیمی از رشد نشان
می دهد ،اما همچنان از بیشتر
شــهرهای قابل مقایسه در
آمریکای شمالی عقب تر است.
شــاید به ویژه از آن رو که شهرما

ایران :فرهنگ دارویی...
کلیویدر ایران شده" و مسکنهای
ضد التهابی غیر استروئیدیدر این
زمینه متهم ردیف اول هستند.
پس از آنکه اداره کل نظارت بر دارو
در مهر  ۱۳۸۰دیکلوفناک تزریقی
را ممنوع کرد ،ترامادول جایگزین
آن شــد و از آن به بعــد یکی از
شایعترین دالیل مسمویت دارویی
در ایران "مصــرف بیش از حد و
خودســرانه" ترامــادول خوراکی
است.
"اســتفاده از ترامــادول به عنوان
داروی ترک اعتیاد و دسترســی
آسان به آن و عدم ممنوعیت آن
به عنوان داروی شبه مخدر" باعث
شده مســمومیت با ترامادول "به
صورت گستردهای" افزایش پیدا
کند.
اما با وجود مصرف بیش از حد دارو
در ایران ،به گفته دکتر دیناروند،

فرامرز سلیمانی...

ها و مجله ها پرداخت)5("...
سرودن شعر و انتشــار دفترهای
متعــدد ،نقد ادبی ،ترجمه شــعر
شــاعرانی همچون نــرودا و لورکا
و گرد آوری دفترهای شــعرهای
امریکا و اســپانیا ،روزنامه نگاری و
انتشار ُجنگ های ادبی بخش های
دیگری از فعالیت های فرهنگی و
هنری او بودند.
سال  1369مطب اش را که پاتوق
اهل فرهنگ و هنرشده بود ،بست و
ترکدیارکرد.
" نشانی دائم مرا می خواهی؟
نشانی دائم من آواره گی ست
آواره گی مگر نشانی دارد؟
آواره گی مگر نشانی می خواهد؟
آواره گی مگر دائمی باید باشد؟
)6("...............................
او اما سختدلتنگ " شهر کودکی"
اش بود:
" به رویاهایم می بینمت اکنون
نه باغ سبز کودکی ام را می یابم
نه خانه یی که در آن زاده شدم
و نه برج ساعت قدیمی را.
نام خیابان های شــهرعوض شده
است

>> ادامه از صفحه9 :

"در بسیاری از موارد مصرف دارو
بسیار پایینتر از نیاز واقعی است؛
در مواردی چون کنترل قند خون
و دیابت ...مصرف دارو کمتر از حد
معمول است".
راهحل البته بســیار آشــنا است،
آموزش کافی پزشکان و داروسازان
و آگاهی رسانی و ارتقای دانش و
فرهنگ دارویی مردم.
اما مصرف زیاد دارو یک وجه دیگر
هم دارد ،وجه اقتصادی.
طبیعی است که فروش باال برای
نهادها یا کسانی سودآور است و از
این رو حفظ وضع موجود برایشان
مطلوب.
از این رو دکتــر دیناروند راه حل
دیگری را هم مطرح میکند:
"راه اجرای درســت پروتکلهای
تجویــز دارو ،نسخهنویســی
الکترونیک اســت ،این امر فقط

می باید نظام آموزش دانشگاهی
اش را بازسازی نموده و مهاجران
را جذب بازارکار نماید.
مسئله سرمایه انسانی نباید کمتر
از ارزش آن ارزیابی شود .نوسازی
شهری مستلزم نوسازی اجتماعی
اســت .امیدوارباشــیم کــه این
گفتمان در ســال توجه بیشتری
جلب کند.
همچنین ،تجربــه هایی درزمینه
زیرســاخت ها داشــتیم که مایه
شرمساری مان شد.
مجرای فاضالب انجامید.
«فالش گیت» (رسوایی سیفون!) این امر ،به دالیلی نادرست،
از جمله این موارد است که موجب ســرخط خبری در سراسر
ریخته شدن حدود  5میلیارد متر دنیا شــد و زمــان چندان
مکعب فاضالب به رودخانه ســن غروربرانگیزینبود.
لوران شــد که به تعمیر اساسی اما ،مونتــرآل فرصت های
زیادی برای جشن گرفنت نیز
داشت.

شهر خود را از چنگال دهها سال
ریاضت ،رسوایی های قومی،
ضعف اقتصادی ،فساد و عدم
ثبات سیاسی رها می سازد و
دراین راه درمسیری نویدبخش
گام برمی دارد.
ــــــــــــ

در جبهه سیاسی ،انتخابات
فدرال جایگاه مونترآل را در
منظر کانادا بازســازی کرد .پس
برعهده سازمان غذا و دارو نیست از سال ها نداشتن تماس با دولت
و بیمهها باید به این موضوع ورود فــدرال ،اکنون مونتــرآل مجددا
کننــد؛ چرا که مصــرف و تجویز جایی برسر میز دارد.
منطقــی دارو بیتردیــد به نفع جاســتین ترودو ،نخســت وزیر،
همراه با شــماری از اعضای تازه
بیمههاست".
و در نهایــت اینکه مصــرف دارو منصوب شدهدولت ،ازجمله مالنی
در کشــور یکسان نیســت و در ژولی ،وزیر میراث کانادا ،اســتفان
اســتانهای مختلف تفاوتهایی دیــون ،وزیر امور خارجه ،و مارک
دیده میشود .دسترسی به پزشک گارنو ،وزیر حمــل و نقل همه از
و دارو و تــوان مالــی بــرای این شهر مونترآل هستند.
خدمات در نقــاط مختلف ایران این خبر خوبی است زیرا موفقیت
یکسان نیســت و این خود را در مونترآل به تــداوم تعهدات همه
سطوح دولت بستگی دارد.
آمارها نشان میدهد.
بر این اســاس آذربایجان شرقی بنابر قانون اساسی کانادا ،شهرها
و قم بیش از ســایر استانها برای «مخلوق استان ها هستند» .رشد
دارو هزین ه میکنند و استانهای فزاینــده مونتــرآل نیازمند حل
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و مسایلی اســت که هنوز در حوزه
اختیارات فدرال یا استان قراردارد.
البرز کمتر از دیگر نقاط کشور.
•
درعرصــه تعهــدات کشــوری و
کارآفرینــی ،مونتــرآل همچنان

>> ادامه از صفحه6 :
و نام مدرســه یی که سالها پیش فریاد می زند " ()7
درآتش سوخت
از ساحل که برمی گشتیم می گفت
اکنون
برویمدر "ترسا خانه"( )8بنوشیم ،و
تنها
می نوشیدیم ،توی همین ترساخانه
به رویاهام می بینمت"....
ای که دیشب رفتم تا باز ببینمش.
در امریکا به فعالیت های فرهنگی ،دیدم اش ،و گرم که شــد ،شروع
هنــری و پزشــکی اش ادامه داد .کرد:
چندین دفترشعر به زبان فارسی و
انگلیسی منتشر کرد ،مجله موج را " اورلندو
چاپی و اینترنتی انتشار داد ،مقاله شهر سپیده و امید ()9
ها و نقد های فراوانی نوشــت ،بی شهر پروازی بر یال ابر
آنکه عکاســی وسینما و نقاشی و و رنگین کمان راه
موسیقی را فراموش کند.
شهر هزار دریاچه و تشنگی
فرامرز سلیمانی از اعضا و فعالین شهر ترسا خانه هایی که نوشخانه شد
کانون نویسندگان ایران در تبعید شهر خوراکخانه های خالی
بود ،و در تشــکل هــای متعدد و شهر امپراتوری یونیورسال ودیزنی
مختلف فرهنگی و هنری ،و پزشکی شهر گرسنگان کنار راه ها
نیز مسؤلیت هائی به عهدهداشت .و آوارگی
وهروقت هم که دلش می گرفت شهر بی خانمانی
و " دریائی می شد" می آمد تا به و آه ها .......
اورلندو
اقیانوس خیره شویم.
شهر شکسپیر و اوراسیو
شــهر" َشــک جادوئی به جای"
" ازپستان خاک
جانسون" جادویی()10
نوشیده ست
که در خواب هم خروارها دالر درو
دریا
می کند
که همه اندوهان جهان را

_______________________

و ساندویچ دو فوتی آتقی را خیلی
دوست دارد
شهر آغوش گشاده
و نارنج زاران شکفته
و ریشه هایی که بر سر شاخه ها
خاک را به خواهشی می جویند.
......
اورلندو
شهر نگارخانه یدخترت
که خاطره هایش را گذارد
و به شهری دیگر کوچید
شهر ســپیده ،شــهر امید ،شهر
نامهای زیبا
شهر باغ زمستان و
داالن دوزخ و
تاالب سبز
و مارهای پنهان
و سوسمارهای شیطان
که سرخپوستان "سمینول"()11
برایت به یادگار نوشتند.
_
اورلندو
شهرعاطفه های شرقی
که هنوز هم هست هرکجا که می
خواهی اش
شهر شب شعر و ترانه و تار
شهر شعر آواهایمان

ساخته شده درسال 1861
توســط داوطلبان محلی و
سولپیسی) بود که با تغییر
کاربــری به یــک مرکز باز،
خالق و چندوجهی در قلب
«لیتل بورگونــدی» تبدیل
شد.
ایــن از جملــه برنامه های

مونترآل را می بینم/مونترآل را

شگفتی می آفریند .مونترآل زمانی
در بهترین حالت خود قراردارد که
مونترآلی ها پیشرو باشند و بهترین
جلوه ایــن را می توان در جنبش

می سازم بود.
این مرکز در ماه نوامبر گشــایش
عمومی یافت اما من نخستین بار
بود که بــه آن می رفتم؛ فضایی
کــه چکیده نوآوری و بازســازی،
پیوندهــای جدیــد و ترکیبی از
گذشته و آینده است .درست مثل
مونترآل.
شهر خود را از چنگال دهها سال
ریاضت ،رســوایی هــای قومی،
ضعف اقتصادی ،فساد و عدم ثبات
سیاسی رها می سازد و دراین راه
درمســیری نویدبخش گام برمی
دارد.
به رغم چالش ها ،مونترآل همچنان
نمایه هایی از کالن شهری را نشان
می دهد که درسال  2015درحال
نوزایی و بازســازی بود .آرزوکنیم
که همین توان را درســال 2016
نیز حفظ کند.

پــای پنجره و اُرســی و ایوان ،در
مدرسه و انجمن و کانون
شهر پرواز شبانه تا میامی
تا هاوانای کوچک
و گشت دریائی در ساحل دیتونا و
خشم ماهی ها و گوش ماهی ها
شهر آفتابی که از پنجره می کوبد
و رنگین کمان راه می آید
و ما به خانه هــای یخین باز می
گردیم)12( "...
_________
زیرنویس:
 -1برگرفته از یکــی از نامه های
فرامرزسلیمانی
 -2شبانه های باغ سنگی ،ص 49
 " -3پزشــکان ادیب" نام گروهی
بود که پزشکان اهل قلم و ادب آن
را شکل داده بودند ( :دکتر محمد
صنعتی ،دکتر احمد محیط ،دکتر
اصغر الهی ،دکتر فرامرز سلیمانی
و)....
 -4فرامرز سلیمانی " ،شعر ،شهادت
اســت"  ،چاپ اول روزنامه بامداد
 ،1358چاپ دوم 1360
 -5بخشــی از تاریــخ جنبــش
روشنفکری ایران ،جلد  ،5گفت و
گوی فرامرز سلیمانی با مسعود نقره
کار  ،در باره گروه ادبی سه شنبه،

تیرماه  ،1998 /1377صص -685
 ( 676اعضاء این گروه :اسماعیل
رهــا ،محمدمحمدعلی،حمیــد
رضا رحیمی،غالمحسین نصیری
پور ،عظیم خلیلی ،کاظم سادات
اشــکوری ،عمران صالحی ،جواد
مجابــی ،محمد مختــاری ،علی
باباچاهی ،احمد محیط )...
 -7شبانه های باغ سنگی ،ص 74
 -8شبانه های باغ سنگی  ،ص 37
 -9در شهر اورلندو خیابانی به نام
خیابان کلیسا هست که کلیساهای
قدیمی اش را میخانــه کرده اند.
فرامرز به این میکده ها می گفت
" ترسا خانه"
 -10سپیده و امید :سپیده آرام و
امید نقره کار
َ -11شــکیل اونیل و جانســون،
بســکتبالی ســت های معروف
امریکائیَ .شک ساکن اورلندو است.
 -12نام یکی از رهبران سرخپوست
های این منطقه
 -13این شعر تاریخ  -اورلندو 17
ژانویه ســال  1996را دارد ،.و به
احتمال برای نخستین بار منتشر
می شود.

مونترآل را مــی بینم/مونترآل را می

ســازم دید که اقدام شهروندانی
پرتحرک بود که منشأ  180برنامه
شد که نیرویی تازه به مونترآل داد.
امسال بسیاری از این برنامه ها به
ثمر رســید .من از مشاهده اثرات
ایــن برنامه ها درســطح جزیره
مونترآل و فراســوی آن بســیار
خرسندم.
به عنوان نمونه:
اخیرا دوســتان من ازدواج کردند
و من بــا افتخار در مراســم آنان
شرکت کردم .مراسم الهام بخش
بــود ،عروس و دامــاد زیبا بودند،
موســیقی در ترنم و فضا دلپذیر
بود .این مراسم در«سالن »1861
 ساختمان یک کلیسای تاریخی(در اصل کلیســای سنت جوزف،

•
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زگار پسابرجام!
در رو

ایران و کــــانادا...

آیایخرابطهتهران-اوتاواآبمیشود؟

 17آذر  -ایرانتو ،گروه دیپلماسی:
آیا ایــران و كانادا از روزهای تنش
در رابطهدوجانبه فاصله میگیرند؟
پاسخ به این ســوال از اواسط ماه
اكتبر بــه ظاهر ســادهتر اما در
حقیقت پیچیدهتر از پیش شــده

است .جاستین ترودو ،نخستوزیر
جدید كانادا كه با شعارهای خود
دال بر «تغییر» در روابط داخلی
و خارجی توانســت به حاكمیت
10ســاله محافظــهكاران در این
كشور پایان دهد ،وعده تغییراتی را
داده كه به توفان سیاسی میماند.
اســتیون هارپــر در دوران
نخســتوزیری خود به خصوص
از ســال  2012بــه ایــن ســو،
سیاستهای پرتنشی را در مقابل
ایران اتخاذ كرد -كه پسلرزههای
آن زلزله را در حرف میتوان نادیده
گرفت -اما در عمل عادیســازی
رابطه چندان آسان نخواهد بود.
در میــان وعدههــای طالیی كه
ترودو داده اســت شاید مهمترین
و البته حســاسترین آنها همین
تالش برای عادیســازی رابطه با
ایران باشد.
سپتامبر سال ،2012تاریخ سیاهی
در رابطه ایران و كانادا بود.
نخســتوزیر وقــت ناگهان خبر
تعطیلی ســفارتخانه كشــورش
در ایــران را داده و در اقدامــی
توهینآمیز بهدیپلماتهای ایرانی
پنــج روز فرصت داد تا خاك كانادا
را ترك كنند.
كانــادا دالیل این اقــدام ناگهانی
خود را حمایت ایران از بشار اسد،
رییسجمهور سوریه و همچنین
تهدید اسراییل خواند.
البته هارپر ادعا كرد كه این اقدام
وی به دلیل آنچه او نقض حقوق
بشــر در ایران میخواند ،است و
البته برنامه هستهای؛ كه جنبههای
صلحآمیز آن به گفته آقای هارپر
مشخصنیست.
با اینهمه انتخابات برگزار شــد
و تــرودو جــای هارپر تنــدرو و
ایرانستیز را گرفت.
نخســتوزیر جدید و البته جوان
كانــادا در یكــی از نخســتین
گفتوگوهای خود با سی بیاس
ابراز امیدواری كرد كه كانادا بتواند
سفارتخانه خود در تهران را مجددا
باز كند.
این سخنان در بازه ی زمانی ابراز
شــد كه ایران و  5+1بــه برنامه

تایید كرد و شاید از ابتدا
«كانادا از اشتیاق محتاطانه
هم هارپر برای دریافت
برای برقراری رابطه با ایران
این تاییــد بود كه مهر
سخن میگوید اما آیا این
توقــف كار بر ســردر
اشتیاق امروز هم در تهران
سفارتخانه كشورش در
تهران كوبید.
وجــود دارد؟!»
گلوبانــد میــل در
جامع اقدام مشترك گزارشی در خصوص رابطه ایران و
در خصــوص برنامه كانادامینویسد:
هستهای ایران دست كانادا از اشــتیاق محتاطانه برای
یافته بودند.
برقــراری رابطه با ایران ســخن
میگوید اما آیا این اشتیاق امروز
هم در تهران وجود دارد؟
توافق هستهای كه میان ایران و
 5+1صورت گرفته كشــورهای
اروپایی را به ســمت تهران سوق
داده است و حتی امریكا هم این
روزها به فكر توسعه رابطه با تهران
و تنش زدایی از این رابطه است.
كانادا امروز در وضعیت عجیب
رییس دولت جدید كانادا میگوید و غریبی قرار گرفته اســت و
كــه مطمئن اســت كشــور وی ایران اشتیاق چندانی به رابطه
میتوانــد با ایران دوبــاره تعامل سریعالسیر با اوتاوا ندارد.
داشته باشــد اما این سخنان در المانیتور نیز در تازهترین گزارش
حرف آسان است.
خود در خصــوص رابطه تهران -
جان موندی ،سفیر سابق كانادا در اوتاوا به نقل از یك كارشناس ایرانی
ایران در ســال  2007میالدی در در حوزه روابط بینالملل نوشت:
این خصوص میگوید:
جاســتین ترودو بــرای برقراری
«زمانی كه یــك رابطه دیپلماتیك مجــدد روابط با ایــران باید چند
متوقــف یــا معلــق میشــود ،مرحله را طی كند:
بازگرداندن آن به حالت اولیه بسیار اول اینكــه بــا گذشــت ه هارپر و
سخت است».
سیاستهای مضر وی قطع ارتباط
وی اقدام كانادادر بستن سفارتخانه كنــد و خود را با دور جدید روابط
خود در ایران در سال  2012را یك اتحادیه اروپا و امریكا با ایران وفق
اشتباه فاحش میخواند.
دهد.
ایران و كانادا در نیم قرن از روابط در این میــان ،برقراری این روابط
دو جانبه ،فراز و فرودهای بسیاری نیازمند صبر ،تحمل ،زمان و تالش
را تجربه كردهاند:
زیاد اســت تا رابطه میان تهران
كانادا چندین بار سفرای خود را از -كانادا به حالت عادی بازگردد.
مد شمار زیادی ایرانیهای ساكن
ایران فراخوانده است ،دو نامزد ّ
نظر ایران برای حضور سفارت این در كانادا میتوانند در این روند
كشــور در كانادا را رد كرده است ،نقشی مهم و كلیدی ایفا كند.
سیاست تعامل محدود كه شامل اما عادیسازی روابط میان ایران و
اعمال محدودیت تماس مقامهای كانادا به نوعی برای هر دو كشــور
كانادایی با همتاهای ایرانی میشود دارای اهمیت است.
را اعمال كــرده و در مراحلی هم كانــادا با ایــن كار این پیــام را
تحریمهایی را علیه تهران مدنظر ارســال خواهــد كــرد كــه در
داشته است.
سیاســتخارجیاش و بازگشت
اما این رابطه هیچگاه به صفر مطلق به سمت دیپلماسی سنتی خود،
نرسیده بود .سفیر سابق كانادا در یعنی برقراری روابط با كشورهایی
ایران میگوید كه دالیلی كه دولت مثل ایران تغییر ایجاد كرده است
هارپر برای خروج از تهران بر زبان و برای ایران نیز روابط با كانادا به
آوردهاند دقیقا همان دالیلی است معنی عادی شدن روابطش با غرب
كه بایــد به خاطر آنهــا در ایران و بیرون آمدن از انزواست.
میماندیم و در خصوص تكبهتك هر چند باید دید كه جاســتین
آنها با تهران رایزنی میكردیم.
ترودو چطور میتواند نقش ازدست
كانادا با بستن سفارتخانه خود اقدام رفته كانادا در عرصه بینالملل را
به كاری كرد كه حتی در روزهای بازگرداند .به نظر میآید كه ایران
بحران در رابطــه ایران و عراق در با وجود توافق هســتهای و هجوم
هشت ســال جنگ تحمیلی هم هیات تجاری و سیاسی خارجی به
میاندو كشوردر حال جنگ اتفاق این كشور پس از برجام ،در شرط
نیفتاد.
گذاشــتن برای زمان و چگونگی
بنیامیــن نتانیاهو ،نخســتوزیر ایجاد رابطه با اوتاوا دست باالتر را
اسرائیل اقدام دولت وقت كانادا را دارد.
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را بر روی سایت بخوانید

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
& Registered with Quebec Immigration
By appointment only from
10:00 to 18:00 Monday to Friday

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱
ﺗﻣﺎس ﺑﮫ وﻗت اﯾران :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺷب

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎراﻧم ﺳﺎل ﻧو ﻣﯾﻼدی را ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕوﺋﯾم
Happy New Year
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺑﮏ

ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،وﯾزای
ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻣدﯾد آن ،اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

Consultations, Invitation, Tourist Visa,
Renewal of P.R Cards & Temporary
& Resident Visa, Citizenship Applications

all aspects of Immigration

Immigrate to Canada

)(Federal, Quebec, Provincial
Spousal or Parental Sponsorships,
Canadian or Quebec Experience Class,
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs

6621 rue sherbrooke est, suite 103
)Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro

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

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH COURSES :
REGISTRATION: January 4, 5, 6 & 7, 2016
January 11, 12, 13 & 14, 2016

9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

			
اطالعاتنامنویسی:
			

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

اطالعات کالس هاCourse information: :

		 A.M. Classes: Monday to Friday
8:45 A.M. - 12:45 P.M. Jan. 4 to April 1, 2016
P.M. Classes: Monday to Thursday
5:30 P.M. - 9:30 P.M. Jan. 4 to March 31, 2016

مدارک ضروری:

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof
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هنـــر و نوستالژی...

 ۱۰۰سال با ادیت پیاف
لیال سامانی
 ۱۹دســامبر  ،۲۰۱۵مصادف بود
با صدمین سال تولد ادیت پیاف،
آوازخوان فراموشنشدنی فرانسوی.
او که در زمســتانی سرد از بطن
یک خواننده بدنــام خیابانی زاده
شده بود ،به سان یک گنجشکک
بیآشیان زیست.
ادیت پیاف در عمر کوتاه چهل و
خوان فراز و
هف 
ت ســالهاش ،نغمه ِ
فرودهای زندگی شد و سرانجام در
«شــرارههای آتش شکوه خودش
سوخت»
لوییــس گاســیون (پــدر ادیت
پباف) یــک آکروباتباز ردهپایین
ســیرک بود و همانند همسرش
شرابخوار و ولنگار .این دو با شانه
خالی کردن از پروردن طفلشان،
از برآوردن نیازهــای اولی ه او هم
سربازمیزدند .برای همین دوران
خردسالی دخترک نزد مادربزرگ
ی و در فاحشهخانهای سپری
پدر 
شــد که او مدیریتاش میکرد.
ادیت ،چندسالی آن سوتر و زمانی
که کودکی نه ســاله بود به اجبار
پدر ،همراه او شد تا در نمایشهای
خیابانی مددرســانش باشد و به
منبع درآمدی بــرای امرار معاش
خانه بدل شود.
همین زیســت کولــیوار ،تجربه
فقر مطلق و همســفره شــدن با
زنان فاحشهخانه مادربزرگ ،رسم
زندگــی آزاد و آمیختن بیمرز با
مردمان جامعه را به ادیت آموخت.
او کــه از همان بدو تولد در محله
«بلویل» پاریس ،معنای «نبرد برای
بقا» را با پوست و گوشتش لمس
کرده بود ،از پانزده سالگی تا پایان
عمر ،رها از هــر قید و بند و باید
و نبایدی عاشقانه و آزادانه با مردم
روزگارش زندگی کرد.
استعداد ناب و صدای بی همتای
ادیت در ســال  ۱۹۳۵کشف شد،
زمانی که لوییس لوپلی ،کابارهدار
مشهور پاریســی ،مسحور صدای
این خواننده دورهگرد شــد و او را
برای خواندن به کاباره شیک و تر
و تمیزش در شانزه لیزه برد .لوپلی
این دختر ریزنقش بیستساله را،
«گنجشکک» ()La Môme Piaf
نامید و سببساز پرگشودن پرنده
بیپناهی شــد که کمتــر از یک
دهه بعد ،صــدای چهچههاش از
کوچهپسکوچههــا و کافههــای
پاریس فراتر رفت و عالمگیر شد.
ادیــت پیــاف ،در روزگار رونــق
موسیقی ســنتی فرانسه ،خاطره
مخاطبان موســیقی را به محله
«مونمارتر» ،ماوای هنر مردمی،
بازگرداند .موســیقی پیاف مرز و
طبقه و هنجارهای شــهری را از
میان برمیچید و زمزم ه زبان همه
میشد .او برای تمامی بزنگاههای
فردی و اجتماعــی و تاریخی آواز
خواندهاســت .ترانههــای پیاف
با آنکه بیشــتر بازتــاب زندگی
پرتالطــم خودش بودنــد ،اما به
ی او با همهی اقشار
سبب آمیختگ 
جامعه ،نغمهسرای احوال تکتک
آنها میشــد ،از آن مردان خانواده
نان باگت در دست ،تا جوانکهای
ســیگار بر لب تکیه زده بر کنج

کوچهها ،از زیبارویان دیرآشــنای
عطرآگین تا زنان ساده کارگر و از
پاریس اشغال شده تا پاریس آزاد؛
در میان اینهــا همه زنی نحیف،
شــکننده و در همان حال قوی
ایستادهبود با صدای تکاندهندهای
که از ژرفای وجودش میجوشید
و از عشــق و حرمــان و زندگی
میخواند.
روند زندگی پیــاف ،همانند یک
قصهی کالســیک پریان ،داستان
زندگی دختری تنگدســت است
کــه از ژرفای فقــر و گمنامی به
اوج شهرت و مکنت رسید .با این
حال ادیت که از کودکی با طبقات
فرودســت جامعه زیسته و طعم
بیخانمانی را چشــیدهبود ،از نام
و آوازهای که میتوانست ثروت و
راحتاش را رقم بزند ،برای از میان
برداشتن فاصل ه با مردم و همراهی
در برهههای نفسگیر تاریخی بهره
برد .او در جریــان جنگ جهانی
دوم و در هنگامهی اشغال فرانسه
به دســت نیروهای آلمان نازی،
آماج تهمتهایــی قرار گرفت که
وطندوستی او را زیر سؤال میبرد.
با این همه بعدها کارولین بروک
در کتاب مشهورش ،عنوان کرد که
پیاف در این دوران عالوه بر کمک
به اختفای برخــی از یهودیان ،از
محبوبیتاش نزد افسران آلمانی
بهره بــرده تا با اســیران جنگی
فرانســوی مالقات کند .او در این
دیدارها بــا زندانیان فرانســوی
عکسهــای دو نفــره یــادگاری
میانداخــت تا آنها بــرای فرار،
عکسها را ببرند و در گذرنامههای
جعلــی و مــدارک هویتشــان
اســتفادهکنند .پیاف در این دوره
خالق ترانههایی شــد که بیش از
آنکه عشق به میهن و شور ملی را
تقدیس کند ،در ستایش انسانیت
و دنیای بیمرز خوانده میشدند.
تصنیف «تو همه جا هستی» (Tu
 )es partoutیادگاریست از همان
روزهای جنگ.
ادیت پیاف ،بیش از همه به سبب
«ترانههای رئالیستی»اش در تاریخ
موسیقی متمایز شدهاست.
این شیوه موسیقی که از سالهای
دهه  ۱۸۸۰تا پایان جنگ جهانی
دوم در فرانســه اجرا میشــد ،به
آوازهایی اطالق میشد که بیانگر
حزن و حسرتهای قشر فرودست
جامعه نظیر کارگران ،روســپیان،
متکدیان و مالحــان دورافتاده از
معشوق بودند .درونمایه ثابت این
ترانهها عشــق نافرجام ،انتظار و
سرگشتگی بود .از جمله آثار بهنام
پیاف در این سبک ،تران ه «میلور»
( )Milordاست که شعر آن را ژرژ
موستاکی ســروده و موسیقیاش
ساختهی مارگریت مونو بود.
ایــن ترانــه واگویههــای درونی
دختری کارگر است که دلبستهی
یک مسافر اشرافزاده بریتانیایی
شده و رقیب را هیچ میانگارد.
ادیــت پیــاف در پیراهن ســیاه
سادهاش -که به مشخصهی او بدل
شده بود  -مخاطبان را میخکوب و
مسحور میکرد.
پیاف،در همان سالهای نخستین

!Non... rien de rien

نه ،افسوس نمیخورم
نه ،هیچ چیز اهمیت ندارد،
نه ،برای هیچ چیز افسوس نمیخورم.
نه خوبیها ،نه بدیها.
ناند.
همه برایم یکسا 
نه ،هیچ چیز اهمیت ندارد،
نه ،برای هیچ چیز افسوس نمیخورم.
بهای همــه را پرداختهم ،کنارشــان
گذاشتهم ،و فراموش شان کردهم،
و دیگر افســوس آنچه را که گذشــته
نمیخورم.
با خاطراتم آتشی افروختهم.
اندوههایم،شادیهایم،
به هیچکدام دیگر نیازی ندارم.
عشقها را ُرفتهام،
با همه آشفتگیهایشان،
برای همیشه کنارشان گذاشتهم.دوباره
از نو آغاز میکنم.
نه ،هیچ چیز اهمیت ندارد،
نه ،برای هیچ چیز افسوس نمیخورم.
نه خوبیها ،نه بدیها.
همه برایم یکسانند.
نه ،هیچ چیز اهمیت ندارد،
نه ،برای هیچ چیز افسوس نمیخورم.
زندگی من ،شادمانی من،
امروز
با تو آغاز میشود...
ت و پس از حادث ه قتل لوپلی،
شهر 
درگیر پلیس و بازجویی شــد و
زندگ 
ی هنــریاش میرفت که به
حاشیه و محاق فرورود .اما این بلوا،
به کمک ریموند آسو ،موسیقیدان
نامدار فرانسوی به سرآمد .آسو در
طی تمرینهایی سخت و مدام ،به
ادیت ســواد موسیقیایی آموخت
و اندیشــهاش را پرورانــد .همین
آموزهها زندگی حرفهای پیاف را به
سمت و سوی دیگری کشاند،
تا او عالوه بــر آرایش صدا ،از
قریحهاش در ترانهسرایی هم
بهره ببرد.
او در ســال  ۱۹۴۵ترانــهی
«زندگی به رنگ صورتی» (La
 )vie en roseرا نوشت و آن را بر
بستر ملودیای ساخت ه مارگریت
مونو اجرا کرد.
این ترانه که ترجمه دقیقترش،
«زندگی را روشــن دیدن» است،
حاال به ترانهای کالسیک تبدیل
شده ،آوازهای جهانی پیدا کرده و
از ترانههاییست که ادیت پیاف را
با آن میشناسند.
ادیت پیاف دو بار ازدواج کرد ،بار
نخست همسر ژاک پیل ،خواننده-
بازیگر فرانسوی شد و دومین بار
در سال آخرین زندگیاش و با تئو
ساراپو ،آرایشگر بیست و پنج ساله
یونانی پیمان زناشویی بست.
تنها فرزند پیاف،در هفده سالگی او
به دنیا آمد .دختری به نام مارسل
که ثمره زندگی مشترک ادیت با
لویی دوپو بــود .این دختر در دو
سالگی و به دلیل ابتال به مننژیت
جان سپرد.
عالوه بر اینها پیاف روابط عاشقانه
کوتاه و بلند بسیاری را تجربه کرد،
مردانی که بیشترشــان به سبب
عالیق و انگیزههای هنری جذب
او میشدند و ادیت برای آنها نقش
یک مراد و آموزگار داشت.
ژرژ موستاکی ،فرانسیس بالنش،

ایو مونتان و شــارل آزنووار،
از جملهی مشهورترین این
مریداناند.
اما ورای تمام این تجربههای
عاشقانه ،عشق تراژدیوار او
به مارسل سردان ،مشتزن
فرانسوی ،زندگی پیاف را زیر
و زبر کرد.
ادیت پس از مرگ معشوق
متاهلش در حادث ه ســقوط
هواپیما ،روزگارش سرشار از
تلخکامی و اندوه شد.
او چندیــن ترانه بــه یاد او
اجرا کرد که «مرثیه عشق»
( )Hymne à l’amourیکی
از آنهاست.
زندگــی غمبار ،آشــفته و
پرالتهاب پیاف صدای متزو
ســوپرانوی زالل او را قوتی
دوچندان میبخشید و تاثر
مخاطب را بر میانگیخت.
پیاف در پی این عشق بدفرجام و
پس از آســیبدیدگی در تصادف
اتومبیل ،دســت به دامان الکل و
افیون شد و همین اعتیاد ،ضعف

جسمی و روند بیماری او را تشدید
کرد؛ آنقدر کهدر یکی از اجراهایش
در سال  ۱۹۵۹روی صحنه از حال
رفت.
امــا وداع جادویی ادیــت با عالم
صحنه و موسیقی به سال ۱۹۶۰
برمیگردد ،زمانــی که این یاغی
شوریدهســر در اوج ناخوشــی و
بیماری ،به اصرار خودش بر روی
صحنه رفت تا یکی از ماندگارترین
ترانههــای تاریخ موســیقی ،در
خاطــر مردمان حک شــود« .نه،
من پشیمان نیستم» Non, je ne
 regrette rienهــم آخرین ترانه
او بود و هم گواهی بر هشــیاری
و قدرت ایــن زن عاصی .زنی که
تشنهی دانســتن بود و سرشار از
شــور زندگی و مصمــم برای در
دست گرفتن عنان سرنوشت .یک
پیشــرو که نبوغ خارقالعادهاش
همساز یاغیگریهایش بود و یک
جان آزاده که هرآنچه داشــت با
سخاوتمیبخشید.
بعد از این اجرا ،بیشتر روزگار ادیت
در ناخوشــی و در حاشــیه شهر

سپری شــد ،تا اینکه سرانجام در
یازدهمین روز اکتبر سال ۱۹۶۳
زخمهای جسم و جاناش او را از
پای درآوردند.
بعد از مرگ ادیت ،اســقف اعظم
پاریس برگزاری مراســم مذهبی
بــرای او را ممنوع اعــام کرد و
زندگیاش را آکنده از گناه خواند.
تا اینطور این پرسهزن بیخانه به
رسم زندگی بیقیدش ،بیتکلف
بدرقه انبوه

مراســم مذهبی و با
هوادارانش در گورستان پرالشز به
خاک سپردهشود.
ژان کوکتو ،یــار دیرین پیاف ،که
تنها به انــدازه یک نیمروز بعد از
ادیت زنده ماند در رثای او چنین
گفته بود:
«حاال تنها صدایش ماندهاست .آن
صدای فاخر که مثل مخمل سیاه
هر آنچه او میخواند را شــکوه و
جالل میبخشید .من گرچه هنوز
صدایش را دارم ،اما دریغ ،مونسی
بزرگ را از دست دادهام».
•

هنرمند زندانی...
سه

ایران :وضعیت به وزیر ارشاد ایران:
نامه مهرانگیز کار
وعد ههایتان برسید!
به داد
شــانه های این ضعف
سراپا دهید .ن

ذراندن  ۶سال زندان،
ی بینند .در محاکمه
حقوقدان و فعال گ
شوند ،از را مردم م
مهرانگیز کار،
خشــم و نفرت می
چه های هنرمند ،چه
شــر در نامــه ای به
و مذاکره با همین ب
حقوق ب
راه حــل رایزنــی
توانستید به رایزنی با
ی ،وزیر ارشــاد ایران
ی وابسته اندازه می
نت
علی ج
ضائ
ت سپاه و مراجع ق
ران بنشینید و قاضی
موجبات مداخله گ
ار رسیدگی به وضعی
خواست
به آن ،استفاده کنید.
را با شرایط سختی که
اهم کنید و مقیسه
د.
ش
ی
ران
ای
ند
رم
هن
برائــت آنهــا را فر
سه
ص جوانان هنرمند در
جبیان ،موزیســین و
نسبت به به خصو
مهدی ر
در سیاســتگذاری
رمی برند آشنا کنید.
سایت موسیقی "برگ
ن به س
موسس
فیلم جوانهای تشنه هنر تجدید نظر آ دان تان آسوده است؟"
ک" ،حسین رجبیان،
آیا وج
موزی
همچنین در بخش
عمادی ،بفرمائید".
به اینکه خانم کار
ف
وس
ی
و
ل
تق
س
ره
م
شا
ساز
 ۱۳۹۲این حقوقدان با ا
پایانی نامه خود نوشت:
ل
سا
در
به
که
ی
نت
موزیسین
روی کار آمدن علی ج
جنتی بــا حبس این
بودند ،در دادگاه با
"امیدی در "آقــای
ده
ش
بازداشت
عنوان وزیر ارشاد
کدامیک از بســیار
ریاست قاضی مقیسه
ش های جوانــان
بدوی به
دل هنرمندان" در بخ
التی کــه به شــدت
وع به  ۱۸سال زندان
بود ،نوشت :مشــک
جم
در م
ده
مه مختلف ایجاد ش
و اجتماعی و فرهنگی
به داد انبوه اقتصادی
میلیــون تومان جری
و ۶۰
"باید کاری بکنید و
ل می شود؟ جوان ها
ی و شعر و است ح
د.
دن
ش
وم
حک
م
ی
یق
نقد
وس
زندانها با کدام ویژگی
ضر جوانان عاشق م
سه هنرمند در حال حا
البته به داد از درون
این
هنرنمائی برسید و
نظر شما و سپاهیان و
رگزاری دادگاه تجدید
میدبخش که مورد
ب
ن
ا
ما
ی
ز
زاد آن همه وعده ها
تا
تبط با آنهاست ،بیرون
قضات مر
در اول دی ماه با وثیقه آ
نظر
د؟ زندان به آنها سالمت
که داده اید".
ـد بر اینکه می آین
هستند.
خانــم کار با تاکیـ
ی بخشد یا تبدیل می
در بخشی از نامه خود
صل یکصد روانی م
ار
خانم ک
سپاه پاسداران از ا
به بیمــاران روانی که
اد از احکام صادره برای
ن اساســی شــوند
ــ
با انتق
ـو
اد و پنجاهــم قانـ
روی پا ایســتادن را از
نرمندان از وزیر ارشــ
ی کند ،در توانایی
این ه
"سوءاســتفاده" م
دهند و باری می شوند
ورده است :کف می
ت:
اس
خو
ایران
آ
ود
را بخشی از نامه خ
بر شانه های دولت".
ن
دتا
خو
ت
در
به
ــ
ش
ق
ار
بر
ــ
"امثال شما هم در برا
"یک ب
•
ــد .یک بــار به خاطر
ضعف نشان داده و می
ائی
بیازم
ند که پس از شدت
ســه جوان هنرم
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

"بلیط نمی فروشم!"
ســاعت دو و ســی دقیقه بامداد
است ...چند شبی می شود که از
کاروان خواب جا مانده ام.
همیشــه این موقع ســال ،زمان
و دقایــق را گم می کنــم ...چه
درختهــای کاج که به خانه آوردم
و شب ژانویه زیر سوسوی چراغک
های کوچکشان با رفقای کبکی،
به ســامتی همه ی دنیا جامی
برگرفتیم و چه سفره هایی که به
هر دری زدم تا هفت ســین اش
جور شود و چشم به راه مهمانی که
از در بیاید و عید را به هم تبریک
بگوییم...
کاملیا را که خاطرت مانده!
همیشه می گفت" :شما ایرانی ها
به شدت مهربانید! به دل رفقایتان
مناسبت های آنها را نیز جشن می
گیرید"!
بی نوا نمی دانســت این سازش و
انعطــاف پذیری ،فقــط برای دل
خودمان اســت تا شــاید بتوانیم
شادمانی بیشتری را همپای همه
دنیا تجربه کنیم.
پیشــینه و قدمتمان انکارناپذیر،
فقط کمی از تافته جدا بافته بودن
دلزده ایم...
از سر بی خوابی خود را غرق کردم
در این صفحات مجازی...
گذشتم از کامنت ها و مسیج های
سرشار از مهر دوستان نادیده ای
که جانم به جانشــان بند است و
رسیدم به صفحه رفقای قدیمی!
آنها که کمی قدمتشــان بیشتر
است و حق آب و گل دارند در این
جزیره عجیب.
تصویر خواننــده ای بس عزیز ...و
یک مرتبه توجه ام جلب شــد به
نوشته های زیر آگهی!
انگار چشمانم تار می دید!
دو بار ،ســه بــار ،کــه ده ها بار
خواندمشان ...خط به خط واژه به
واژه ...بعد به سرعت سری زدم به
صفحه ی رفیقــی دیگر! آنجا هم
حال بهتری نبود! پشتم لرزید...
متعجب ماندم از این که با اینهمه
تلخی و دلشکســتگی که زمزمه
هایش را قبال هم می شنیدیم ،اما

به لطف قدیمی ترها و بزرگان،
هرگز کســی اجازه دامن زدن به
آنها را نمی داد ،چطور کســی در
این مورد کالمی نگفته و ننوشته
و حتی کســی نپرســیده؛ ماجرا
چیست؟!
سالهاست می شناسمش!
تو هم می شناسی!
اصال کیست در این شهر که او را
نشناسد؟! او که در مغازه کوچک
اش در خیابان شــربروک -گرچه
هیچوقت فرصت نکرد دستی به
سر و رویش بکشد -اما صدها شب
بیادماندنی را با فروش بلیط های
برنامه های هنرمندان و خواننده
های دوست داشتنی مان ،برایمان
خوش رقم زد و نشنیده ام تابحال
کســی مردد در حساب و کتابش
مانده باشد؛ حال چه شده که این
واژه ها را کنار هم گذارده و اینگونه
دلشکسته ،مطلبی منتشر کرده که
"بلیط نمی فروشم"!
اصال مگر می شود! اگر او نفروشد،
پس چه کسی بفروشد!
مگر جماعت ایرانــی این جزیره
چقدر است! که اینگونه بی تفاوت
از کنــار جملــه ی "بلیط نمی
فروشم" کسی که سالهای سال با
عشــق و صداقت و بی ادعا به این
حرفه پرداخته ،بگذریم و بگوییم:
او نشد یکی دیگر!
مگر می شــود نادیده گرفت این
دلخوری و انتشار ویدیو تصویری
رفیقــی دیگر را ،که شــتاب زده
دعوتمان می کند به شنیدن صدای
خواننــده ای که همه خاطراتمان
حک شده در ترانه هایش و چه بسا
اصال نیازی به تبلیغ نیست...
چطور می شود همدل ماند اما در
سکوت گذشت از کنار برپایی دو
مراسم با نامی یکســان اما در دو
مکان جدا از هم!
یا همان شب یلدایی که باید کنار
یاران می گذشت در گوشه ای دنج
و فارغ از هیاهوی غرب ،اما به بلوا
ختم شد و حتی حافظ نیز دست
و دلش نرفت غزلی عاشقانه بیاورد!
حکایت دهها جشــن و سرور نوپا
و کوچک به اســم نــوروزی که

کجای راه را
اشتباه می رویم؟!
اســاس اش پیونــد و مهربانی و
یکرنگی است هم بماند برای او که
سالها با مهربانی پذیرایمان شد در
سالن بیادماندنی الوال ،اما هرگز
دم نزد از بی مهری رفقای گرمابه و
گلستانشهر...
کجای راه را اشــتباه می رویم که
حتی این سر اقیانوس هم اینگونه
می شود و چطور می توان از کنار
اینهمه بی تفاوت گذشت؟!
هجرت ،برای همه هجرت است.
قدیم و جدید نــدارد .فرقی نمی
کند به خواست خودت بوده باشد
یا رانده شده باشــی ...هجرت در
نهایت بــرای همه مان دل کندن
اســت ...دل بریدن اســت و همه
اینها حسرت می شــود به دل و
خود را می رسانی به جایی دیگر از
این کره خاکی تا آنچه به دنبالش
بودی و نیافتی رادر خاک جدید به
دست آوری...
پــس فراموش نکن که همه مان،
آدمهایی هستیم که نیمی ازدلمان
جایی دیگر جا مانــده و به اینجا
رسیده ایم ...باید بیشتر مراقب بود
مبادا بی هوا این نیمه دل هم دیار
خویش را هم بشکنیم و نظاره گر
بیدلی هم شویم...
دستت را به من بده رفیق تا کنار
هم بمانیم و تو به حرفه و تخصص
خودت بپردازی و من دلگرم شوم
به نیکی از تو نوشتن برای آنانکه
پس از ما با صدها امید اما با نیمی
از دلشــان قدم می گذارند به این
جزیره ی عجیب...
ســرت را به درد آوردم مانند دل
خودم که ســخت به درد آمده از
خواندن جمله "بلیط نمی فروشم"
این رفیق قدیمی.
چقدر جــای فاضل و شــادمان
وقدیریانبینمانخالیست.
برایت در ســال نو میالدی آرزوی
لحظاتــی فــارغ از کــدورت و
دلشکستگی و نامهری دارم جانم،
تا در ســال نو خورشیدی با لبی
خندان در جشــن نوروز ببینمت
کنار سفره هفت سین...

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

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

بدتر ازاین خســارت های مادی و
انســانی ،لطمه و آسیبی است که
به وجهه ایران درکشورهای عربی
منطقه واردشده است.
تحلیل گر "رادیــو زمانه" دراین
مورد می نویســد« :درچندسال
• اخیر ،چهره سیاســی ایــران از
کشوری با پیشــینه تاریخی بی
طرفی به دولتی امپریالیستی در
منطقه تبدیل شده  -و همان طور
که ایرانیان جنگ  8ساله با عراق را
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
فراموش نکرده اند  -مردم سوریه و
عراق هم نقش آفرینی ایرانیان در
بزرگ ترین فاجعه بشری چنددهه
شهباز :جنایت قانونی علیه بشریت! >> ...ادامه از صفحه6 :
اخیر را فراموش نخواهند کرد.
چنین برداشت و نگرشی ،عالوه بر بشار اسد ریخته شــده ،با وجود روزی نیســت که در نقطه ای از نظرســنجی ها درسوریه از نفرت
برباددادن دهها میلیارد دالری که تکذیب های بی پایه مکرر ،کار را به کشور پیکر "مدافعان حرم زینب!" گسترده عمومی از ایران خبر می
تاکنون به حلقوم رژیم جنایتکار تلفات نیروی انسانی نیز کشانده و به خاک سپرده نشود!
دهد .تا جایی که بین اعراب سنی

www.paivand.ca

فرنازمعتمدی

نشــین" ،ایرانی" خطــاب کردن
کسی نوعی نفرین محسوب می
شود».
با این حال ،بــه نظر نمی آید که
حکومت آخوندی از آموزگار روزگار
درس آموخته و قصد تجدیدنظر
درسیاست مخرب خود را داشته
باشد .به گزارش  30آذر خبرگزاری
حکومتی "ایســنا" ،محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه در گفتگو
با یک نشریه آمریکایی می گوید:
«مــا درباره مبارزه با داعش جدی
هستیم .ما داعش و افراطی گری
را تهدیــدی برای همه در منطقه
می دانیم ...ما به درخواست دولت
سوریه با مشاوران خود برای جنگ
بــا افراطی گری کمک می کنیم.
بنابراین ،این کار هم قانونی و هم

Fax: 1-855-698-8872

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

مشروع است»!
بیش از یک ســال پیش ،دبیرکل
ســازمان ملل فاجعه ســوریه را
"جنایت علیه بشریت" نامید.
از آنجا که حکومت آخوندی متهم
ردیــف اول ارتــکاب این جنایت
اســت ،زیرا به اعتراف خودش اگر
عملکردش نبود رژیم بشــار اسد
در همان ماه هــای اول تظاهرات
مســالمت آمیز مردم ســوریه در
نیمه سال  2011سقوط می کرد،
می توان چنین نتیجه گرفت که
بنابر ادعای آقای ظریف ،حکومت
آخوندی در سوریه مرتکب جنایت
مشروع و قانونی علیه بشریت شده
است!

•
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برنامه تلویزیونی دریچه

صدایی دیگر براى بى صدایان  ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه | باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
12بعد از ظهر به وقت اروپاى مركزى
 2:30بعد از ظهر به وقت ایران
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید
Tel.: 514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

دیدار آینده:
سه شنبه
 ١٩ژانویه ٢٠١٦
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

بهروزباباخانی
Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca
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انهگ شنوی خـبر هک آن جام شکست ...

همدرد و در کنار دوست ...

نه ،پیک بدخبر را سر باز ایستادن
نیست.
این بار خبر از آسمان نازل شد.
باز هم ،در واپسین ساعات پیش
از ارسال نشــریه برای چاپ ،خبر
تلخ به ســوگ نشستن دوستان
ارجمندمان ،چهره های نام آشنا و
دوست داشتنی جامعه ی ایرانیان
مونتریال به دفتر رسید.
خبر سیاه بود...
پدر و مادر عزیز ،سرهنگ عباس
یحیایی و همســر مهربان شان،
نسرین خانم ،شوک زده در سوگ
پسر جوان شان ،هومن ،نشسته اند.
خبر کلی (آنگونه که در رسانه ها
بازتاب یافت) حاکی از آن است که
هواپیمای کوچک زنده یاد خلبان
هومن یحیایی40 ،ساله ،در شامگاه دوشنبه ( 28دسامبر) در راه بازگشت از فلوریدا ،در نزدیکی
«مسکوش» (کبک) به دلیل نامعلوم (در دست بررسی) سقوط می کند.
هومن در می گذرد؛ «شان» پسر  11ساله اش ،تازه در بیمارستان از وضعیت وخیم بیرون آمد ه است.
--------------------در کنار دوستان خوب مان ایستاده ایم و صمیمانه برایشان آرزوی بردباری و آرامش داریم .
برای فرزند عزیز آرزوی سالمتی هرچه سریع تر.
عکس (از فیسبوک هومن یحیایی) :هومن و شان

پیوند مونتریال و ونکوور

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

جشن و سرور مبناسبت
سیامینسالگردبنیانگذاریکتابخانهنیما
زمان :شنبه  ۲۳ماه ژانویه  ۲۰۱۶ساعت  ۷شب
مکان :مرکز فرهنگی الگار در شهرک نانزآیلند
به همراه کنسرت موسیقی ،رقص و برنامه های متنوع
------------------------------

در سالن اغذیه و نوشابه های الکلی
و غیر الکلی موجود میباشد
محل تهیه بلیت تپش دیجیتال

مدرسه دهخدا
مدرسه فرزانگان

5206 DECARIE #3

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

Tel.: 514-485-3652

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

کتابخانهنیما

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

اجنمنایرانیانوستآیلند

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

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

M E KI C

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

6925 Sherbrooke W.

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

درخدمت ایرانیان گرامی

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

اجنمن همدالن
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

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

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

14

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com
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دیگر منی آید...
رامین مهجوری (ونکوور)
همدرد با دوست و همکار

«عشقم… عشقم… عشقم!…»
زیر لب میگفت مادر.
همین ،با چهرهای بیرنگ ،مسخ.
خیره به نقطهایدر نامعلوم ،با
نهایت درد در بی ِ
نهایت ناباوری.
و تکرار…
پدر سرشک از دیده میبارید.
چشمش به ساعت بود از
پشت اشک .که بیاید از در تو.
میدانست نمیآیددیگر.
هرگز.
و من خموش.
جوان بود.
چوندیگر جوانان هنگامش
نبود.
اما رفت.
پدر را که یار است سالها ،مرتب
میبینم .این روزها دست کم چند
دقیقهای هفتهای یک روز .قدیمها
اما همسنگر بودیم ساعتها.
ساعتها من تایپ میکردم و
یبُرید با تیغ و میچسباند
او م 
چسب داغ کنار
بریدهنوارها را با
ِ
هم و میشد پیوند.
آن سالها یکی دو میهمانی ،یک
سیزده بهدر ،یک عروسی و بعد
دغدغههای روزگار ،راههای جدا،
ترافیک زندگی.
و فاصلهی سالیان.
فرزندم که پای میز صفحهبندی
بزرگ شد ،او را عمو میخواند اما
پسرش را دست کم یک دهه بود
ندیده بودم.
و دیگر هرگز نخواهم دید.
...
دیریست کنار آمدهام با مرگ.
خالف آیین طبیعت است این.
پدر نباید ببیند به چشم ِ
مرگ
فرزند را .مادر نباید مسخ با

همــدردی

همکار و دوست ارجمند،

جناب آقای فریدون رحمتی
خانواده های محترم سوگوار

چهرهای بی رنگ
در نقطهای در ناکجا
بجوید فرزند را .مرگ گویند حق
است .این خالف حق است اما.
مرگ همهمان را در انتظار است
مدام .هر نفس که فرو میرود
شاید برون نیایددیگر .نوشتهام
بارها :فردا شاید نیاید.
اگر آمد و نبودیم چه؟
فردای او نیامد و ماندیم تا چه
هنگام و چه کس ببیند فردای
بیما را.
دوست دیرین:
نه واژهای دارم بکاهد از دردت
نه توانمدهم تسکینت
آسمان تیره است امشب
خاکستری سر تا سر.
اشگ میبارد آسمان،
غمگنانهبیامان،
باورت نمیشود کهدیگر نیست،
دیگر نمیآید او
خنده لب دوشنبهها از در
حسرت نبودنش جانکاه است
سرشک از دیده میباری
دلت دل نیست،
حفرهای خالی
این شب خاکستری و سرد

اندوهتدر ذهن نمیگنجد
در سوگ نشستهای پر درد
گر چه اندوه بیپایان است
غم سفره گسترده فراخ
گر چه رفت و او دیگر نیست
نه بر مرده ،بر زنده باید گریست.
آسمان که امشب همه تیره و تار
است
پر ز اندوه و درد و دریغ
سحر دوباره سر خواهد زد
آسمان دوباره آبی خواهد شد
خورشید که بیرون آرد
دمی سر از پس میغ
.....
فردا را نمیدانم ،امروز هستیم.
من هستم کهدستت بگیرم ،سر
بر شانهام بگذاری و اشگ بریزی.
همسرت هست که لب به اشگ
هم خیس کنید و اندوه را به
تساوی قسمت.
دختران زیبایت هستند کهدیده
به دیدارشان شاد کنی.
ودوستانت،
و خویشانت،
و آنان که دوستت دارند،
و یاد او که ماندنیست گر چه
خوددیگر نیست.
عجالتا ر-م

ما نیز صمیمانه در اندوه بزرگ از دست رفتن فرزند دلبندتان
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال

هـم

دردی

دوستان عزیز و گرامی

بیژن ،فرحناز ،فریبا ،فرنوش ،فرناز،
محمد ،نیما ،اشكان ،دانیال ،روژیار
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن

زنده یاد آقای ولى اهلل رفیع پور

با شما و عزیـزان سوگوار همدردیم و برایتان آرامش آروز می کنیم.

فوزیه یاورى ،پروانه زندى ،شاهرخ اردالن،
عامر بغیرى ،یوسف كبیرى ،مژگان فرضى

خ
س
ن
ران:

رفیق توکل ( از طریق اس کا یپ )
« بحران خاورمیاهن و چشم اندا ز تحوالت م طنقه »

ه
ک
ویدئو کلیپ سیا ل
و

ی
س
ق
مو ی

فعالین سازمان فدا ئیان ( اقلیت )  -مونترآل

شنبه  ٦فورهی ساعت  ٦بعدا زظهر کتابخاهن

Atwater

1200 Atwater Ave., Westmount, QC, H3Z 1X4
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ســانحۀ

ن را از هر
ملک ایرا
یکنم م
دعا م 
وظ بداری.
م که هنوز
ف
صون و مح
م ه ّم خود
یکن
ــکر م 
سوئی م
ده که تما
ر ،تو را ش
ال جدید
ما را یاری
و امنیت و
خدای پد
و به این س
رهبران
ای
ی و آبادی
م نکردهای
ـ
ـ
ا
صت مرا تم
صروف ترق
گونه تو را
سال را م
فر
ن
ند و بدی 
ساختهای.
ن
ایش نمای
م
یها و گناها ت ،آســ
د
و کوتاه 
وار
ت شده اس
تها
انم غفل 
متکنند.
ر و تدبیر
ب
ث
د
ر آسمانی
ی
م 
داری خد
ی ما را فک
ام در دفت
ز آنها خبر
ال
ک
ه
و
ت
ا
را وزرا و
ایســته
گذش
شتر از من
ا ب هطور ش
شــته تو
و بهتر و بی
ت
ذ
ا
ت
م
ه
گ
ت عطا فر
زیرا ک
تا بهتر از
را مرتب و
ت دادهای
ادتر معرف
جوعۀ خود
ی
ل
ز
ه
م،
و مرا م
ر امور مر
متگزاران
طاعت و بندگی نمای ل روم و بهت
کنند و خد
ا
خدمت و
ر رو به کما
منظم
ت را روح
کنم ،بیشت
ت و ملــ
ل
تو را حاص
ندم دول
زاری و
را بجویم.
ب
ن
ا
ه
ج
رضایت تو
خدمتگــ
ین
ا کمتر دل در گرو ا د و بند آن
ــتی و
ریام ده ت
یش از قی
تدوس
م .مل 
یا
ز بیش از پ
آماده ساز
هی عطا
و
ر
ر
ه
را
نخوا
و
و خود
ی ملکوت ت
هام وط 
جودم را برا
ای گذشت
ا با کمال
ته
رسته ،و
ن و غفل 
طا فرما ت
در ،گناها
یامرز و ع
ــت و
پ
ی
خداوند ب
ای خدا
دید جدی
م عیسای
ن سال ج
ت انجام
س
ا
را ب هخاطر
دس در ای
اشم امان
حالق

و
ب
ر
ر
ک
ت
ی

د.
رما تا با کم
لتر و جد
ظیفهنماین
از خواب
ت تو فعا 
ف
و
را جملگی
مت و اطاع
و باشند و
ن
در خد
ی ایرانیا
کف ندهم.
ا جویای ت
عظم خود
ید کلیسا
باقی را از
دار فرما ت
وی شبان ا
د
ت
غفلت بی
در سال ج
و فرص
ردند و بس
ســت که
گسترش
نجات تو گ
ش
ا
ن
بیش از پی
دعایم ای
طالب
مام جهان
خارجی و
وعنمایند.
مع تو در ت
مفسدان
جا
عطا رج
خواهان و
خیال کج
ارک فرما!
منان و بد
تا از راه و
ب
م
و دشــ
ی ابناء بشر
یابد.
دایت فرما
شــان را
ی و جنگ
ل را بر تمام
ی ما را ه
تک
ن و زحم 
ی
و
این سا
د و کین هج
آن داخل
د ،و رنجبرا
ض و حس
ود و بجای
ود برگردن
غ
ب
ش
ه
ک
ل برچیده
خ
عطا فرما.
مام جهان
فرما ی از بین مل
رما گردد.
ش و برکت
بر ما و بر ت
برادرکش
جا حکمف
ات آسای
ر این سال
ت در همه
عیســی
جدید برک
ت خود را د
ب
خداوند ما
ح
صلح و م
ر این سال
ارد نعما
هخاطر نام
ست که د
ش قدیمی
ب
ب
ن
ا
ب
ه
ن،
ا
ج
دعایم این
مزید گردا
(یک نیای
بر تمامی
ح  -آمین.
زمینی تو
حانــی و
ایرانی)
مسی
و
ــایش رو
ســمانی
آ
ت در آس
ان
گ
جمیع بند
و اطاعت و
و
و را پیروی
جسمانی ت
ایـن چه غـوغـا است که در قافلـه بر پـا شده است
تنمایند.
ایــن چـه شـور است که در سینه هویدا شده است
عباد
این چه عشقی است که مجنون همه شب تا به سحر
سـر بـه محـــراب دل و دامــن لیــال شــده است
ایـن چـه دردی است که هـر دل چو به دامش افتاد
بـینیـــاز از همــه درمـان و مــداوا شـــده است
ایــن چـه موجـی است که تـا پنجـه به دریا افکند
ُد ِّر گـم گشتــه بــرون از کف دریــا شــده است
ایــن چــه یاری است که تا پرده ز رخسار درید
عـالمــی در طلبش غــرق تمنـــا شــده است
ایـن چـه نـوری است که از تابش آن دیده کـور
بـاز گردیـده و چنیـن روشن و بینـا شــده است
ایـن چـه طرحــی است بـر این گنبد مینا ز ازل
کـه جهان غافل از ایـن حل معمــا شـده است
ِس ّر ایــن راز سپهــر از دل بیگــانه مپـــرس
کشف ایــن راز بـه میـالد مسیحــا شده است
چـونخــداقـافلـهبـیقافلـهســاالربـدیـد
بـه جهان آمــده در صـورت عیسی شده است



کشیشجلیلسپهـر

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 :

)

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

خ

داوند مح

بت است
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دیــدگاه...

Free vocational
& Starting a business

هفتادمین سالگرد جنبش مردم به جان آمده ی
آذربایجان و دو دروغ بزرگ در منت آن
Professional Sales Program at
ابوجعفر خدیر (مونتریال)

می دانیــم که جنــگ جهانی دوم
ســرمایه داران ،بــا
همــه ی ویرانگــری
ها و کشــتارهای بی
حســاب یک جنبه ی
نیکویی نیز داشــت و
آن شــرکت میلیونها
جوان مســتعمرات از
چهارگوشــه ی دنیا و مراجعت آنان
به میهن خود با چشــمان باز و آگاه
از جبهه هــای جنگ بود .این پدیده
باعث گردید شعله های جنبش های
استقالل طلبانه از خاکستر جنگ زبانه
کشیده و این کشورها را فراگیرد.
از طرف دیگر پیروزی انقالبیون روس
در تجهیز و سازماندهی جنگی و غلبه
بر فاشیزم آلمان نازی و وفاداری آحاد
مردم شوروی به نظام سوسیالیستی
بر خالف پیش بینی فاشیســت ها
که نقشــه های هیتلر را نقش بر آب
ساخت بر این جنبش ها امید و قدرت
بخشــید و به گسترش جنبش های
آزادیبخش در سرتاسر جهان انجامید
که می توان به ترتیب زیر از آنها نام
برد.
در آفریقا :جبهه ملی الجزایر -حزب
استقالل مراکش -جبهه خلقی برای
آزادی آنگوال -ســازمان جنوب غربی
خلق آفریقا ،موزامبیک و...
در آمریکای التین :کوره راهدرخشان
(پــرو) -توپامــارو (اروگوئه)  -جبهه
فاراباندو (السالوادور)« ،میر» (شیلی)
در آسیا :جنبش مائو (چین) -جنگ
کــره -جنبش ویتمیــن (ویتنام) و
جنبش گاندی (هند) و...
از جمله در ایران جنبش مردم به طور
تاریخی پیشگام آذربایجان به رهبری
سید جعفر پیشه وری بود که مانند
دیگر جنبش های خلقی در حقیقت
از خاکستر جنگ دوم برخواست.
بدین ترتیب که جنگ باعث اشغال
ایران توســط ارتش هــای متفقین
گردید .حضور ارتش ســرخ که خود
محصــول انقالب بر علیه نظام کهنه
ی فئودالیته روسیه بود در آذربایجان
طبعا باعث هراس و وحشــت خان
های صاحــب رعیــت و فئودالهای
بزرگ گردید و تقریبا همگی به تهران
گریختنــد و ارتش و ژانــدارم های
همدســت اربابان و دیگر گزمه های
دیکتاتوری رضاخان شکست خورده و
آبروباخته که فرار را بر قرار در مقابل
ارتش سرخ ترجیح داده بودند؛ هر یک
در النه ی خــود خزیده و در میدان
عمل وزنه ای نبودند.
در چنین شــرایط مناسب ناشی از
ضعف و زبونی حاکمان ضد مردمی و
اربابان بی رحم جانی ،خلق هوشمند
آذربایجــان بــه رهبری عــده ای از
نخبگان ،روشــنفکران و نویسندگان
خوشــنام و معروف خــود به مانند
جعفر پیشه وری ،مدیر روزنامه آژیر،
میرزاعلی شبســتری مدیر روزنامه
آذربایجان ،دکتر ســام الله جاوید،
دکتر مهتاش ،یوسف عظیما ،جعفر
کاویانی ،محمد بی ریا شــاعر ،دکتر
اورنگی و دیگــران بر علیه حاکمان
فاســد و ظالــم وابســته ی اجنبی
بپاخاستند و قبل از همه و بدون اراده
و خواست رهبری فرقهدر تبریز ،مردم
به خصوص دهقانان و کارگران میانه،
مراغه ،میاندوآب و زنجان ماالمال از
کینه طبقاتی قیام کرده و این شهرها
را قبل از تبریز و رضاییه آزاد کردند.
بدین ترتیب رهبری فرقه عقب مانده
از توده ها بعد از آنها به آزادی تبریز و
سپس رضاییه اقدام نمود.
آمریکا و انگلیس و مهره های ایرانی
مرکزنشــین آنها طی یک ســری

تبلیغات گسترده به پیشه وری تاختند
و این شــخصیت محبوب فرهنگی-
سیاســی -انقالبی آذربایجان
را نوکر شــوروی خواندند؛ به
طوری که "استالین به او گفت
بیا آمد و گفت برو و رفت"؛ و
به همین سادگی!
این جماعت طرفدار نظام کهنه
فئودالی ایران دارای فرهنگ
ارباب -رعیتی ،بجــز رابطه ی میان
حاکمان رعیت پرور و رعایا یا ارباب-
نوکــر یا آقا و نوکر و یــا ...با فرهنگ
دیگری خو نگرفته بودند و در کشوری
به غایــت عقب مانــده و فالکت بار
همچون ایران زیسته بودند .از این رو
روابط سیاسی و همکاری های جنبش
مــردم آذربایجان را با شــوروی که
دارای اهداف سوسیالیستی مشترک
و دشمن مشــترک بودند؛ به رابطه
ی آقا و نوکر میان اســتالین و پیشه
وری تقلیل داده و خالصه کردند .البته
امکانات بسیار مدرن آن زمان و برنامه
های تبلیغاتی حساب شده ی آمریکا
و انگلیس پشت سر ،این اندیشه های
قرون وســطایی را پیش می برد و در
جامعه به لحــاظ فرهنگی به غایت
محروم و رنجور جای می انداخت.
از این روســت که هنــوز هم گاهی
رسوبات ذهنی آن فرهنگ و تفکر را
که در باور قدیمی ها مانده و منجمد
شــده می بینیم و به طــرز حیرت
انگیــزی ،دخالتها و جنایات هولناک
بازیگران آن زمان آذربایجان ،امروز در
حوادث شمال آفریقا ،خاورمیانه ،عراق
و افغانســتان در تفکر و قضاوت آنها
کمترین تغییر را به بار نیاورده است.
اما دو دروغ بزرگ در مســاله
آذربایجان
•
 )1طمع شوروی به نفت شمال

(و نه طمع انگلیس -آمریکا)
بطــور کلــی شــوروی بــا انقالب
سوسیالیســتی و اشــتراکی کردن
اقتصاد و حذف مالکان و سرمایه داران
به موفقیت های نسبی در تولید کار
برای همه ،مسکن برای همه ،درمان
بــرای همه ،تحصیل بــرای همه در
برابر ســرمایه داری غرب بحران زده
که در ســالهای ،31 ،1930 ،1929
 32بیکاری تا حد گرسنگی و مرگ
اروپا و آمریکا را پیش راند ،شــوروی
را خودبخود رقیب سرسخت و نمونه
خطرناک ســرمایه داری جهانی علم
می کرد و حذف او را برای ســرمایه
داران ضروری می ساخت.
از این رو هدف دشمنی ها و توطئه ها
و جنــگ های خونین قرار گرفت که
جنگ داخلی سراسری سازمان یافته،
ترورهای فیزیکــی لنین و کی روف
و ...و ســر بریدن  25کمیسر حزبی
در آذربایجــان باکو و تهاجم هیتلر و
محاصره هفتاد ســاله ی شوروی به
وسیله ی سرمایه داران غرب در این
راستا بود.
از این رو امنیت مرزهای ســرزمین
گســترده ی آســمانی از اهمیت و
حساسیت فوق العاده حیاتی برخوردار
بود .بنا بر این مساله نفت شمال ایران
کامال قابل فهم اســت .کمپانی های
نفتی شل ،استاندارد اویل و سینگلر
آمریکایی-انگلیسیمخفیانهواردایران
می شوند و با دولت دست نشانده ی
ســاعد مراغه ای بر سر کسب امتیاز
نفت سراسری شمال ایران محرمانه
وارد مذاکره می شــوند .شــوروی با
اطالع از نیات امریکایــی ها دایر به
استقرار خوددر طول مرزهای جنوبی،
زیر پوشش شــرکت های نفتی ،به
سختی نگران شده و کافتارادزه ،معاون
وزیر خارجه ی خود ،را با شــتاب به

ایران می فرستد تا پیشنهاد بی سابقه
ی تشکیل شرکت مختلط (نه امتیاز
نفت) نفتی با ســهام پنجاه درصد و
چهل و نه درصد را تسلیم دولت ایران
کند و متعهد بود در ده ســال کلیه
کارشناسان و کارکنان فنی ایرانی را
تربیت کرده و امور شرکت را تحویل
آنها دهد .بدین ترتیب مساله از پرده
برون افتــاد و باالخره کار به مجلس
کشیده و امتیاز به خارجی ها تا پایان
جنگ ممنوع گردید و کمپانی های
آمریکایی برگشــتند و شوروی ها با
احســاس امنیت بیشتر آرام گرفته و
ساکت شدند .اما ارتجاع برای کوبیدن
کمونیســم و در حقیقت حزب توده
برای یک حلقه چاه کنده نشده و یک
بشکه نفت صادر نشده سالهای سال
فریاد خیانت ســر دادند که بر پنجاه
سال غارت نفت جنوب نکردند -بنابر
آنچه گذشت مســاله شوروی کامال
امنیتی بود و نه امتیاز طلبی نفتی
•
 )2تصاحب آذربایجان:

همانطــوری که گذشــت جنبش
زحمتکشان آذربایجان بخش جدایی
ناپذیر از جنبش های استقالل طلبانه
و آزادی خواهی مردم سراســر دنیا
بود .طبیعی است با حضور یک دولت
مردمیضدامپریالیستیوضدفئودالی
وابســته در آذربایجان سوسیالیست،
شورویضدامپریالیستسوسیالیست،
امنیت بیشــتری را احساس کند تا
یک دولت دست نشانده ی آمریکا و
انگلیس به مانند محمدرضا شاه که
اجازه دهد ابزار الکترونیکی اســتراق
سمع و جاسوسی آمریکایی رادر طول
مرزهایش مستقر کنند و به این دلیل
روشــن از جنبش مــردم آذربایجان
تا آنجا که توانســت حمایت کرد .اما
آنچه را که در این رابطه به سفسطه
و مغلطه کشیده اند خودداری شوروی
در تخلیه آذربایجــان و ایران گویا به
قصد توسعه طلبی بوده است.
در حالیکه از یک طرف شرکت نفت
انگلیســی ( )BPدر جنوب حکومت
خود را گسترده بود و عشایر و فئودال
ها را مسلح ساخته و در خدمت خود
داشت ،نمایندگان نشاندار خود را نیز
در مجلس نشانده و در همه دستگاه
های دولتی نفوذ کــرده بود از طرف
دیگــر آمریکا با  30000مستشــار
خود ،ارتش از هم پاشیده رضاخانی را
نوسازی و آمریکایی کرده و ژاندارمری
کل کشور را به ژنرال خود شوارتسکف
سپرده بود و نیز اداره ی امور مالی و
دارایی کشور را هیات مالی آمریکایی
به ریاســت دکتر میلیسپو در دست
داشــت ،هر دو مدعی بودنــد ایران
را تخلیه کرده اند و از شــوروی می
خواستند طبق توافق قبلی  6ماه بعد
از پایان جنگ ایران را تخلیه کند ،اما
شوروی نفوذ و حضور کامل و قدرتمند
آنها را در جنوب مرزهای خود می دید
و احساس خطر می کرد که باالخره با
یک اولتیماتوم آمریکا و تهدید شوروی
به بمباران اتمی در شــرایط ویرانی و
گرســنگی و تلفات پنجاه میلیونی
(کشته و علیل) به ناچار عقب نشست
و مساله هوش قوام السلطنه و فریب
نخســت وزیر یک کشــور مفلوک و
فقیر به مانند ایران ،کشوری به وزن
اتحاد جماهیر شــوروی را که مراکز
جاسوسی و اطالعاتی اش اسرار اتمی
غرب را بیرون کشید و صورت جلسات
محرمانه ی هیتلر را روی میز داشت
افســانه مضحک و عامیانه ای بیش
نیست.
•

Multicultural Academy Canada

آکادمی زبان مک MAC

دوره ها به زبان های
فرانسویوانگلیسی

باهمکاری:

از سال
1970

Financial
Aid available
____________

 دوره های آموزشی مخصوص کودکان
و نوجوانان بین  3تا  17ساله
 با دوره های انگلیسی ،فرانسه،و ریاضی
 ژیمناستیک و تکواندو
برگزاری کالس ها :در روزهای شنبه

____________
____________
>>> زمان کالس ها
در طول هفته | یا آخر هفته ها
برای اطالعات بیشتر
با شانتـال متاس بگیرید:

Locations:
Downtown, Pearson Adult
)Career Center (Lasalle
West Island Career Center
(Pierrefonds)&possibly Laval

)Tel.: 514-889-6445 (Adults
)Tel.: 514-486-2363 (Kids
canadabusinessschool@gmail.com
2100 Guy, Suite 206A
Montreal, QC H3H 2M8

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH COURSES :
REGISTRATION: January 4, 5, 6 & 7, 2016
January 11, 12, 13 & 14, 2016

9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

			
اطالعاتنامنویسی:
			

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M. Jan. 4 to
5:30 P.M. - 9:30 P.M. Jan. 4 to

		 A.M. Classes: Monday to Friday
April 1, 2016
P.M. Classes: Monday to Thursday
March 31, 2016

مدارک ضروری:

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof
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پاتوقعموجمال

کافه و قنادی

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

Tel.: 438-384-3377

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،تنوری
!نان داغ کباب چاق
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

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

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

______________________

Montréal, QC H3H 1C9

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

514-933-8866
کیتر ینگ

شـی
راز

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس

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

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال
__________________________________________________________

.یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید

Tel.: 514-963-5179
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

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط

 و پشتیبانی آغاز به کار، تامین منبع مالی،• طرح بیزنس
• شهریه رایگان • برنامه آنالین
وام و
بـورس • دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش
واجـ
دین شرایط
 شروع ترم تازه،• هر ماه
0حدود
 دالر در90 (طی
م
ا
ه
درقلبمرکزشهرمونتریال
شرکت در
)کالس ها
دریافت
)مکگیل
(مترو
خواهند ک
ردenterprise?
You want to start your own business

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

« Starting a Business »
You want to start your own business enterprise?
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

________________

« Starting a Business »

Tuition-Free Program
Study from home and receive
Business
Plan
&
Financial
Resources & Start-up Support
maximum 900 CAD per month*
Online Program in English

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

CALL NOW!
CALL NOW!

514-207-9999
www.ibs.quebec
514-207-9999

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

Eligibility for Loans & Bursaries
for more information
Around 900 CAD*/month

514-952-7400
514-694-9692

or to register for the first session on

Henri le Grand

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

New Sessions Starting every Month

Online Program

Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7
Metro: McGill and Place des Arts
*Under certain conditions

Diploma of Vocational Studies from the
www.henrilegrand.com
Ministry of Education

Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire
19 September 2015

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

New Sessions
www.ibs.quebec
UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE
IDÉALStarting
POUR every
VOS Month
ENFANTS
 Soutien

AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
 Cours particuliersAddress:
Programme
avancé
auxStexamens
Imperial
BusinessPréparation
School, 460 rue
West,
Suite 302,
Montreal H3B1A7
Rejoignez-nous dès maintenantCatherine
dans l’un de
nos nombreux
centres

scolaire

Eligibility for Loans & Bursaries
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
Around
900 CAD*/month for
the
Metro: McGill and Place des Arts
 

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

ou audrey@henrilegrand.com

Conditions
Condit
- Carte d’as
- Carte
- Passeport
- Passep
résidence
réside
- Certificat
- Certif
- Preuve
de
- Preuv
- Pièce
d’id
- Pièce

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem
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صرافیآپادانا

APADANA EXCHANGE
انتقـال ارز

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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 1200دالر هزینه محضر

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز

___________________________

GUY

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

Cell.: 514-839-7318

|

Tel.: 514-933-1719

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
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

پزشکان خانواده:

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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
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قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

New

خامنها
رای
ب آقایان
و

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

Cell.: (514) 816-4080

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

Guy

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

a commercial lot for sale at
excellent location:$1,100,000

خاور میان
روش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
و ام ى ( D.D.Oوست ای ى در محل
لند)
كان گستر
به قیم ش در سرا
سر كانادا
ت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

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.
























 

نینوسگیورگیزنیا

ع
القمندان
به سرمای
ه
گ
ر
ذا
س
ر
ت
ى
م
ـورانبس
و فدرن با غذاهاى ایرانى و یارشیک

جراح دندانپزشک

)(Without Appointment













زمین برای کارهای جتاری ،در موقعیت عالی

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia











 

 






پزشک خانواده

louis



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
__________________
 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
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ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس
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در خدمت هموطنان گرامی
1M1روزMontreal, Quebec H3H
با متدها و مدهای کوپ و مش
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
* کا
شیال
)(514شت
Tel.:
933-3337
), Fax: (514
933-2861
:
پ
کنندۀ حجم مو
در دنیا کنترل
س
م
ر
ژ
ک
ب
ا
وام
ه
* اش

و برطرف کننده خشکی و وز مو
*ان ماه ن وپ،
گ ،ک
تا پای
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
مش ،رن فری
ابرو
 کالژن سازی پوست و درمان جوش (درماپن)

تن
با دیز اخن
این

www.clinique-arya.com

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

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

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

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت
L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

عالق
مندان سر
یك ساختما مایه گذار
ى
در
م
و
نتریال
آپارتما ن مسكون
ى  ١٢واح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
دخ
سوپر وب نزدیك بایستگاه میباشد ،با
ما
قطا
رك
ر،
ات
ت،
وب
ر
و
ست
و
س،
را
خوب پی یرفو ن و مدرس
ه
در
من
ن
طقه
0
(وست ایلن
 2,999,00دالر بف د)بقیمت
رو
ش
می
ر
س
د

شیك و حمام
ه
طاق خواب با اشپزخان و ،ایستگاه
متر
پارتمان یك ا
ا
در سن لوران نزدیك  ١٩٩٩٠٠دالر
وم واقع
تعدد ،قیمت
طبقه د روشگاهاى م
اتوبوس و ف

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

«انستیتو عالی پزشکی مکمل
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی
است که یک دوره چهار ساله دکترای
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
دیگری را از طریق اینترنت (یا توسط
پُست) ارائه می دهد.
فارغ التحصیالن می توانند به عضویت
رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و
پودولوژی استان کبک در آمده و در
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که
این رسید هم مورد قبول شرکت های
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل
پذیرش خواهد بود.

دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت
بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و
دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره
به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در
رشته های پزشکی تحصیل کرده اند و
مدارکشان تائید نشده و یادرجه تسلط
آن ها در تکلــم به یکی از زبان های
رسمی این کشور (انگلیسی  -فرانسه)
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی که
قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
برای ارائه این گونه خدمات به منازل
افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
بفروشند.

مدت زمــان درمــان در حدود یک
ساعت و دستمزد این گونه خدمات
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کســب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:

www.ismapquebec.com

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com
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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

20%

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

مشاوره رایگان

بهره مند شوید!

175 Stillview, Suite 135

CAR
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)(2nd floor

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-482-4500

Tel.: 514-677-5875

www.eleganceleasing.com

www.royalrejuvenationcenter.com






 


































شمیران

_________































اتوسرویس

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

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

خنستین شرکت بیمه ایرانی
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Coiffure

سالن آرایش

خدمات آرایشی :آقایان و بانوان
با مدیریت دنیز

Addict

آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

در خدمت هموطنان گرامی
  کوتاه کردن مو  براشینگ

 رنگ ،مش ،فر
 اپیالسیون با وکس
 بند و ابرو
مانیکور پدیکور
•Mavines
•Redken
•OPI
•Gelcolor by OPI
•CND Shellac

PAIVAND: Vol. 23  no.1246  Jan. 01, 2016

   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..


_________
Coiffure Addict
6068 rue Sherbrooke O
Montreal, QC H4A 1Y1

Tel.: 514-487-9111

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
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

www.loadextransport.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

info@loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

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

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
ر
س ان

downtown Montreal

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

_______________________________



www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم هر ماه

Maison De Kebab

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

La

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

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

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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مهدکودک

کلینک لیزر و زیبایی

Meta therapy

شیرین کبیر :در قلب مرکز شهر مونتریال

Garderie Bébé Sucré

Laser treatments

• مهد کودک دوزبانه ایرانی
• در قلب ان دی جی
• محیطی شاد ،آرام و سرشار از انرژی مثبت
رنگ ،نور ،شادی ،مهر و آموزش
با مربیان مجرب و کارآزموده
برای نگهداری از کودکان دلبند شما
• با سال ها سابقه
• از  18ماه به باال
-----------همه روزه به استثنای یکشنبه ها
از  7صبح تا  6بعدازظهر
شنبه ها باز است
از  9صبح تا  4بعدازظهر
____________________
هدف ما عالوه بر
نگهداری از کودکان،
پرورش خالقیت و توانایی
های آنان برای ورود به
جامعه ای بزرگتر است.

The very latest
I.P.L. Technology

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Vendome

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

Tel:514-439-8660

النینیو 'امنیت غذایی و جان میلیونها نفر
را تهدید
میکند'
از آمار سال گذشته است .بیش
از ده میلیــون نفر از این تعداد از
مردم اتیوپی خواهند بود.

کمآبی و خشکسالی در بعضی
نقاط

به گفته سازمان های امدادرسانی ،ال نینیو باعث افزایش
چرخــه آب و هوایــی ناشــی از دمای هوا در سال جاری
نیرومندترین النینیو ،در ســال
شده است

 ٢٠١۶باعث بروز خشکسالی در
بعضی نقاط جهان و جاری شدن
ســیل در نقاط دیگری میشود
و ممکن است میلیونها نفر را با
خطر گرســنگی و بیماری مواجه
کند.
بحران کمبود مواد غذایی در ماه
فوریه ســال جاری بــه اوج خود
میرسد و به خصوص شماری از
کشورهای آفریقایی را به شدت در
معرض آسیب قرار میدهد.
کشورهای حوزه دریای کارائیب و
آفریقای مرکزی و جنوبی نیز طی
شش ماه پس از آن با خطر قحطی
مواجه میشوند.
این پدیده ادواری که معموال باعث
افزایش دمای کره زمین شــده و
تغییرات غیرعــادی هوایی را در
پی دارد ،در سال جاری با شدتی
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کمسابقه بروز کرده است.
به گفته کارشناسان،در سال جاری،
بســیاری از کشورهای استوایی با
کاهشــی تا حد  ٢٠تا  ٣٠درصد
در بــارش باران روبرو بودهاند و در
اندونزی ،خشکسالی بیسابقهای
بروز کرده اســت .در هند ،بارش
باران حــدود  ١۵درصد کمتر از
میــزان عادی بــوده و پیشبینی
میشود که برزیل و استرالیا هم با
کمبود بارندگی مواجه شوند.
با ادامه خشکسالی و جاری شدن
ســیل در نقاط مختلــف جهان،
سازمانهایامدادرسانیبینالمللی
گفتهانــد که حــدود  ٣١میلیون
نفر در آفریقا دچار ناامنی غذایی
خواهند شــد که به مراتب بیش

در بریتانیــا ،وزارت توســعه
بینالمللی گفته است که در نظر
دارد از دو میلیون و ششصد هزار
نفر از جمله یکصد و بیست هزار
کودک گرفتار سوء تغذیه حمایت
به عمل آورد.
این وزارتخانه افزوده اســت که از
ماه آینده ،کمــک غذایی و پولی
در اختیار هشت میلیون نفر قرار
خواهد داد.
نیک هرد ،وزیر توسعه بینالمللی
بریتانیا گفته است که "اگر ما فورا
برای مقابلــه با آثار ال نینیو اقدام
نکنیم ،مردم آسیبپذیر در جهان
را به حال خود رها کردهایم".
سازمان امدادرســانی آکسفام در
بریتانیا هم نسبت به تداوم اثرات
النینیو در سال  ٢٠١۶ابراز نگرانی
کرده و گفته است که این وضعیت
باعث فشار بیشتری بر سازمانهای
امدادرسانی می شود که در حال
حاضر هم با مشــکالت ناشی از
جنگ در سوریه ،سودان جنوبی و
یمندست به گریبان هستند.

• از بین بردن موهای زاید بدن
از طریق لیزر Rejuvenation
• تاتـو • جوان کردن پوست و از بین بردن
چین و چروک های صورت و گردن
• لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از
طریق لیزر Breast lifting
• فیشال Treatment Skin Care
• مشاوره رایگان

• I.P.L Hair removal
• Rejuvenation and
Skin Tightening
• Acne Treatment
• Vascular Treatment
• Pigmentation
• Breast Firming
• Signature Facials
• Semi-permanent make up
• Free consultation

META therapy
Dermatude's Meta Therapy,
an acronym for Medical and Esthetical
Tissue Activating Therapy, is the only
improvement that combines both aspects:
natural skin Improvement from the
inside out and externally applied active
ingredients by meass of special serums.
A dual effect in the battle against
skin aging is tackling not just the
consequences, but above all
the cause of skin aging.

• تخفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
by appointment only
Shirin Kabir
please inquire about
our special packages

_________
SOIN DERMA LASER
3450, Drummond, Suite 144
Montreal, QC H3G 1Y2

Tel.: 514-889-1660
shirinspa626@hotmail.com

( 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

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.

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

کمبــود مواد غذایــی در مناطق
جنوبــی آفریقا در مــاه فوریه به
باالتریــن حــد خود میرســد و
پیشبینی میشود که تا ماه مارس،
تنها در ماالوی ،سه میلیون نفر به
کمک غذایی نیاز پیدا کنند.
بارش غیرعادی باران و جاری
تا کنون ،خشکسالی و بارشهای
شدن سیل در نقاط دیگر
غیرعادی بر زندگــی دو میلیون
این سازمان گفته است که احتماال نفــر در کشــورهای گواتمــاال،

هندوراس ،السالوادور و نیکاراگوئه
تاثیر گذاشــته و انتظار میرود در
کشورهای آمریکای مرکزی در ماه
ژانویه سیل جاری شود.
کشــورهای پیشــرفته ماننــد
کشورهایدر حال توسعه با کمبود
مواد غذایی مواجه نخواهند شــد ،بی بی سی
اما قطعا بهای مواد غذایی در این
کشورها افزایش خواهد یافت.

به گفته کارشناسان ،بهای غالت و
اقالم اساســی بین  ۵تا  ١٠درصد
و قیمت محصوالت دیگری مانند
قهوه ،برنج ،کاکائو و شکر به میزان
بیشتری افزایش می یابد.
مت مکگرت :خبرنگار زیست محیطی
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گل از ســد میزبان
خود عبور کند.
گسترشــی ها که تا
اینجای کار نتایج قابل
قبولی کســب کرده
بودنــد ،تعامــل یک
طرفه با تیم همشهری
خود تراکتورســازی
را عامل افت تیمشان
عنوان می کنند .این
تیم با بهــره گیری از
یک مربی جــوان و
البته با ســابقه به نام
فراز کمالوند توانسته
توقع هواداران اندک
خــود را بــه عنوان
تیم دوم شــهر تبریز
برآورده کند .کمالوند
کــه به تازگی ســی
و نه ســاله شده ،جز
مربیان خــوش فکر
لیگ برتر به حساب
می آید .با این نتیجه،
گسترش با  21امتیاز
دهم ،و ســایپا با 27
امتیاز ،پنجم اســت.
طبق پیش بینی ها
تیم خودروســاز هم
توانسته نتایج بسیار خوبی را کسب
کند و به طور جدی از کاندیداهای
کسب سهمیه آسیایی به حساب
می آید.
دیگر بازی ایــن روز هم بین
تیم های اســتقالل اهواز و صبای
قم برگزار شد که تیم قمی توانست
با ســه گل حریف خود را در شهر
اهــواز از پیش رو بردارد .تیم علی
دایی همچنان روی نوار موفقیت
گام برمیــدارد و بــا  28امتیاز در
جایگاه چهارم جدول و به فاصله 5
امتیازی از صدر قرار دارد .با ادامه
این روند ،چه بسا علی دایی بتواند
برای دومین بــار به عنوان مربی،
قهرمان لیگ برتر شود (علی دایی
با تیم سایپا قهرمان ششمین دوره
لیگ برتر شد).
در طرف دیگر ،تیم استقالل اهواز
از کاندیداهای ســقوط به حساب
مــی آید و تنها با  6امتیاز آخرین
جایگاه جــدول را اشــغال کرده
است .مشکالت مدیریتی و مالی،
حســابی روند این تیم را مختل
کرده است .این تیم سال گذشته
از دســته یک به دسته دو سقوط
کرده بود .مسوولین استان ،تحت
عنــوان نگهداشــتن امتیاز لیگ
برتری فوالد نوین (دو تیم با یک
هیات مدیره نمی توانند در لیگ
برتر حضور داشــته باشند -فوالد
خوزستان و فوالد نوین اهواز) در
استان خوزستان ،با مدیران این تیم
به توافق رســیدند و امتیاز حضور
در لیــگ برتر را با قیمتی نازل به
استقالل اهواز واگذار کردند .یعنی
تیمی که حتی توانایی ماندن در
لیگ یک را هم نداشت ،اکنون در
لیگ برتر درجا می زند.
این هم یک نمونه دیگر از تصمیم
گیری های شتابزده و غلط مدیران
غیر فوتبالی به حساب می آید.
دو بازی باقی مانــده که قرار بود
یکشــنبه برگزار شــوند ،به علت
آلودگی هوای شــهر تهران به روز
دوشنبه موکول شدند.
سازمان محیط زیست ،علت را باال
بودن میزان آالینده ها اعالم کرد.
در ایــن روز نفت تهــران میزبان
تراکتورســازی تبریز بــود .تیم

تبر یز ی
کــه به
تازگــی
امیرقلعه
نویی را
بر مسند
مر بــی
گــر ی
گــذارده اســت،
توانست با نتیجه
یک بــر صفر به
پیروزی دســت
یابد و با  25امتیاز
بــه رده هفتــم
جــدول صعود
کنــد .تیم نفت
طی چند هفته
گذشته توانسته
بود نتایج خوبی
کســب کنــد و
کمی خود را در
جدول باال بکشد.
ولی این هفته به
خاطــر اعتصاب
بازیکنانــش به
علت مشــکالت
مالی ،نتوانست به
خوبی تمرین کند
و در نهایت با  22امتیاز در رده نهم
جدول باقی ماند.
در آخرین بازی هم استقالل تهران
میزبان سیاه جامگان مشهد بود که
در نهایت توانســت با نتیجه  3بر
یک به پیروزی برسد.
پرویز مظلومی با استفاده از جوانان
شایسته خود ،توانسته بازی های
زیبایی را به نمایش بگذارد .وی در
این دیدار از چهار مهاجم (سجاد
شــهباززاده ،آرش برهانــی ،جابر
انصاری و محسن کریمی) استفاده
کــرد و مزد بازی رو به جلویش را
گرفت .البته تیم مشــهدی هم با
مربی گــری فرهاد کاظمی ،بازی
بســیار خوبــی را ارایــه داد ولی
نتوانست از پس استقالل برآید.
نکته دیگر این بازی ،غیبت مهدی
رحمتی دروازبان استقالل تهران
به علت مصدومیت بود .استقالل
با  33امتیاز و با معدل گل کمتر
نسبت به همنام خوزستانی اشدر
رده دوم جدول قرار دارد و ســیاه
جامگان هم بــا  9امتیاز پانزدهم
است.
باالخره فینالیســت هــای جام
حذفی -یادواره آزادسازی خرمشهر
مشخص شدند .تیم ذوب آهن که
از قبل با شکست دادن سپاهان در
ضربات پنالتی به فینال این رقابت
ها رســیده بود .دیگر بازی نیمه
نهایی را هم دو تیم استقالل تهران
و تراکتورســازی در شــهر تبریز
برگزار کردند که استقالل توانست
 2بر یک از ســد میزبان قدر خود
عبور کند .بازی نهایی جام حذفی
قرار است در شهر خرمشهر برگزار
شــود که تاریخ دقیــق آن هنوز
مشخصنیست.
شرح عکس ها؛
 -1سوشــا مکانــی دروازه بــان
پرسپولیس
 -2محسن بنگر مدافع پرسپولیس
 -3ســجاد شــهباززاده مهاجم
استقالل تهران
 -4جابر انصاری مهاجم استقالل
تهران
 -5آرش برهانی مهاجم استقالل
تهران

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

مجال این شماره را با تبریک
فرا رســیدن سال نو میالدی
به خوانندگان محترم پیوند،
آغاز می کنیم .در این شماره
به بررسی هفته شانزدهم لیگ
برتر جام خلیج فارس و بازی
نیمه نهایی جام حذفی خواهیم
پرداخت.
بازی های این هفته طی روزهای
پنجم ،ششم و هفتم دیماه یکهزار
و سیصد و نود و چهار خورشیدی
برگزار شدند.
در روز اول ،دو تیــم پدیــده و
پرســپولیس در مشهد به مصاف
هم رفتند که این بازی در نهایت به
تساوی  2بر  2انجامید .قرمز پوشان
در این بازی با خوش شانسی تمام
در ثانیــه های آخر بــازی از یک
شکست خارج از خانه گریخته و
بازی را به تســاوی کشاندند .تیم
مشهدی بازی بسیار روانی را ارایه
کرد و به واقع مستحق برد بود ،ولی
با بی دقتی آن را از دست داد.
طبــق معمــول پرســپولیس از
اشــتباهات مدافعان و دروازه بان
خود ضربه خورد .سوشــا مکانی
روی گل اول و محسن بنگر روی
گلدوم بطور مستقیم مقصر بودند.
الزم به ذکر اســت که سوشــا در
دقایق پایانی بازی از زمین اخراج
شد و تیم تهرانی با یک یار کمتر
توانست به گل تساوی دست یابد.
پرســپولیس با  26امتیاز ششم و
پدیده با  18امتیاز یازدهم است.
در دیگــر بازی ایــن روز دو تیم
استقالل خوزستان صدرنشین و
سپاهان اصفهان در شهر اهواز به
مصاف هــم رفتند که این بازی با
تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
استقالل خوزستان همچنان روی
نوار موفقیت حرکت می کند و با
 33امتیاز در رده نخســت جدول
جا دارد.
تیم سپاهان هم که پس از اخراج
حسین فرکی روی خوش ندیده ،با
 23امتیاز جایگاه هشتم جدول را
اشغال کرده است.
ذوب آهــن اصفهــان بر عکس
همشهری خود حال و روز خوبی
دارد و در این هفته هم توانســت
تیــم ملوان بندر انزلــی را با یک
گل بدرقه کنــد .ذوب آهن پس
از این برد بــا  29امتیاز در همان
رده سوم جدول باقی ماند و ملوان
با  17امتیــاز در رده دوازدهم قرار
دارد .ذوبی ها با بهره گیری از مربی
جوان و خوش فکــر خود یحیی
گل محمدی توانستند نتایج بسیار
خوبی را به دست بیاورند.
البته این موفقیــت مرهون چند
عاملدیگر نیز است:
مدیریــت با دوام ،پشــتوانه مالی
مناسب ،ورزشــگاه اختصاصی و
همچنین حضور یکدستیار خبره
به نام مجتبی حسینی که وظیفه
طراحی تمرینات و اتخاذ استراتژی
کلی تیم را بر عهده دارد.
در همین روز ،راه آهن همدر تهران
از فوالد خوزستان پذیرایی کرد که
این بازی هم با تساوی یک بر یک
خاتمه یافت .با این نتیجه ،راه آهن
با  12امتیاز سیزدهم و فوالد هم با
 11امتیاز ،چهاردهم است.
در روز دوم بــازی های این هفته،
ابتدا دو تیم گسترش فوالد و سایپا
در تبریز با هم بازی کردند که در
نهایت تیم مهمان توانست با یک

www.paivand.ca since 1993

الـهی های جهان متحد شوید!
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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چطور سرفه را
متوقفکنیم؟

«تبیان»:
سرفهی پشت سرهم و آزاردهنده میتواند شخص
را ناراحت و دستپاچه کند .داروهای ضد سرفه هم
فقط به طور موقتی عالئم آن را کاهش میدهند
و خیلی کم روی عفونت ،سوزش و تولید خلط در
مجاری تنفسی که باعث ایجاد سرفه میشوند ،تاثیر
میگذارند.
برای این که بتوانید به طور موثری سرفه خود را
متوقف کنید و عالئم آن را بهبود دهید ،به توصیههای
زیر عمل کنید:
•

 -1آب و مایعات فراوانی بنوشید.

این کار باعث نرم شدن خلط در قفسه سینه شما
میشود .اگر سرفه شما در اثر ابتالی به سرماخوردگی
یا آنفلوآنزا ،به وجود آمده باشد ،مصرف زیاد آب و
مایعات بهترین راه برای کاهش طول مدت آن است.
حداقل روزانه  8لیوان آب بنوشید .میتوانید کمی آب
لیموترش نیز به آن اضافه کنید.
•
 -2هوای محیط زندگی خود را مرطوب نگه دارید.

هوای خشک باعث خارش گلو و ایجاد سرفه خشک
میشود ،لذا بوسیله یک دستگاه بخور هوای خانه را
مرطوب نگه دارید .هوای گرم و مرطوب ،خلط را نرم
کرده و راههای تنفسی را باز میکند .اگر کمی هم
قطره اکالیپتوس به آب دستگاه اضافه کنید ،خلط ها
را سریعتر از بین میبرد ،زیرا ریهها را تحریک کرده و
راههای بینی را پاک میکند.
اگر دستگاه بخور ندارید ،روی سرتان یک حوله
بیندازید و صورت خود را بر روی یک بخارهای یک
ظرف آب جوش بگیرید .چند دقیقه به آرامی زیر
حوله نفس بکشید (در اصطالح بخور دهید)  .چند بار
در روز این کار را تکرار کنید.
•

 -3عسل بخورید.

در یک بررسی روی کودکان  2سال به باال که مبتال به
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی بودند ،محققان قبل
از خواب شبانه  2قاشق مرباخوری عسل به کودکان
دادند .سپس دریافتند که عسل به اندازه داروهای
ضد سرفه در کاهش سرفههای شبانه (در خواب) و
بهبود کیفیت خواب کودکان موثر بوده است.
بهترین راه برای بهبود گلودرد و سرفههای آزاردهنده
این است که عسل را در چای کمرنگ یا آب گرم حل
کنید و بنوشید.
اما به یاد داشته باشید که هرگز به کودکان زیر
یک سال ،عسل ندهید ،زیرا باعث بروز مسمومیت
بوتولیسم خطرناک در آنها میشود.
•

 -4از مواد محرک موجود در هوا دوری کنید.

مواد شیمیایی موجود در تمیز کنندهها و ضد عفونی
کنندههای خانگی و نیز در خوشبو کنندههای هوا
میتوانند مخاط گلو را اذیت کنند ،سرفه را بدتر
کنند و باعث سوزش چشمها ،گلو و دهان شوند.
اگر میخواهید سرفههایتان بهبود یابد ،نباید از مواد
شیمیایی پاک کننده با بوی تند و زننده استفاده
کنید.
همچنین سیگار نکشید و در جاهایی هم که دود
سیگار وجود دارد ،توقف نکنید (یعنی حتی در معرض
دود سیگار افراد دیگر هم قرار نگیرید).
•
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

اشتباه روزانه
با این
زودتر پیر می شوید

ســامت و پزشــکی :پیــری
اجتنابناپذیر اســت .از آنجاییکه
بههر صورت رخ خواهد داد ،پس چرا
باشکوهشنکنیم؟
زندگی نتیجه یک ســری انتخابات
اســت .تمام عادات خوب و بد شما
تعیین کننده کیفیــت زندگیتان
هســتند .با تغییر ســبک زندگی،
جوانیتان را درهر سنی که هستید
درخشان و باطراوت نگه دارید.
چند عــادت که زودتر پیرتان
میکنند:
•
تسلیم اشتها و هوس شدن

چشم ،گونههای فرورفته و پوستی
غیرمتعادلمیشود.
کمخوابی میتواند به شما در طول
روز احساس بیحالی و تنبلی بدهد.
همچنین تمایل بیشتری به غذاهای
پرکالری خواهید داشــت تا انفجار
انرژی در بدنتان رخ دهد.
این میتواند منجر به چاقی همراه با
بهمخوردن تعادل میزان قند خون
شود.
•
دوست نداشنت خودتان

بیشتر افراد توجه زیادی به کارهای
روزانهشان دارند و وقت کافی برای
انرژی و شادیشان باقی نمیگذارند.
هر روز برای خودتــان وقت صرف
کنید.
این کار میتواند بهسادگی خواندن
یک کتــاب پیش از خواب باشــد،
یا نوشــیدن چای مــورد عالقهتان
در صبــح یا ثبت نام در یک کالس
هنری.
سرمایهگزاری روی خودتان موجب
رضایت بیشتر روزمره شده و سالمت
کلیتان را دربر دارد.

هرازگاهی خوردن چیزی که هوسش
را کردهاید کامال طبیعی اســت .اما
مهم است که مطمئن باشید چنین
رفتارهایی تبدیل به عادت نشوند.
شــیرینیها اغلــب حــاوی
شیرینکنندههای بســیارفرآوری
شــده هســتند .گفته میشــود
کــه برانگیزاننده فراینــدی بهنام
دگرگونیهای سیتوپالسمی هستند
که موجب التهاب میگردند .مصرف
زیاد قند منجر به بیماریهای چون
دیابت ،بیماریهای قلبی و عروقی و •
مصرف الکل بهعنوان حالل مشکالت
سرطان میشود.
قند همیشه موجب پیری جسمی یک گیالس شــراب قرمز در پایان
میشــود چون قابلیت گلیکوزیله روز میتواند برای سالمتتان مفید
کردن دارد و باعث پف کردن پوست ،باشد .اما نوشیدن تمام بطری هیچ
ظاهری خسته و تسریع شروع چین خوب نیســت .مصرف زیــاد الکل،
منجر به افزایــش التهاب و کاهش
و چروک میگردد.
از نظر هیجانی ،تسلیم اشتها شدن متابولیسم میشود و همچنین ضعف
اغلب موجب احســاس ازدســت کبد را دربر خواهد داشت .نوشیدن
دادن کنترل و بیاعتمادی به خود الکل راهی ساده برای فرار از واقعیت
اســت ،اما چیزی را حل نمیکند.
میگردد.
•
احساســاتی که بررســی نشوند به
کمخــوابیمزمن
مرور زمان بدتر خواهند شد و بعدها
بزرگســاالن باید  ۷تا  ۹ساعت هر درقالب مشکالت بزرگتری دوباره
شــب درخواب باشند .هنگامی که ظاهر خواهند گردید.
شما در خواب هســتید مالتونین •
که هورمون خواب اســت  DNAو فراموش کردن بخشش
سلولها را ترمیم میکند .هورمون حفظ بغض و کینه ،اتالف وقت است
رشد انسان که برای تقویت عضالت و بهجای پیشرفت باید انرژیتان را
ب نگهداشتن خودتان صرف
و بقــای آنها ضروری اســت هم در برای عق 
طول شب باالترین میزان فعالیت را کنید.
کینه موجب افزایش فشــارخون،
دارد.
هرشب کم خوابیدن میتواند طول استرس ،اضطراب ،و حتی افسردگی
عمرتان را تا اندازه قابل توجهی کوتاه میگردد.
کند .کمبود خواب تاثیرات ناخواسته طلب بخشش نکردن هم همینقدر
بد و ناخوشایند است:
جسمی و روانی زیادی دارد.
تاثیرات یک شــب کمخوابی حتی ممکن است احساس گناه ،کمبود
میتوانــد بــهزودی روی چهرهتان کنترل ،ناامیدی و بیعالقهگی کنید.
دیده شود .کمخوابی برای یک دوره یادتان باشد موضوع فقط بخشیدن
طوالنی موجب حلقههای سیاه پای دیگراننیست:شمابایدخودتانراهم

77
s

ببخشــید .
ا نتظا ر ا تــی
کــه بــرآورده
نکردیــد و آزردهتــان
کرده ،بایــد این آزردگی
را ببخشــید و از زمانی که
صرف جستجویش کردهاید
فراموش نمایید .بخشــش
موجب آزادی قلبتان خواهد
شد.
•
ضداجتماعیشدن

میشــود و واکنش بهتر نسبت به
اســترس را دربر دارد .بهتر از همه،
رابطهتان را تحکیم میکند.
زندگی پرمشغله تاثیر منفی روی این
روابط دارد .رابطه جنسی بیشائبه
اغلب در زوجهــای جاافتاده دیر به
دیر رخ میدهد .اگر دیدید زندگی
جنسی شما رو به افول است ،برایش
برنامهریزی کنید .بیشتر وقت صرف
کردن با همسرتان موجب رضایت
بیشتر و میل جنسی قویتر خواهد
شد.

وقت گذرانی با دوستان ،راهی عالی
برای کسب آرامش است.
آنها میتوانند در چالشهای شــما
چشــماندازی متفــاوت به شــما
ارائه دهنــد و وادارتان کنند دنبال
رویاهایتان بروید.
غــرق کار شــدن و فراموش کردن
خوشی و تفریح ،کار راحتی است.
کنسل کردن برنامه با دوستان هم
•
عهدشکنی با خودتان است.
کسب انرژی و شــارژکردن خوتان ورزش کردن به دالیل نادرست
نباید تحت تاثیر مسئولیتهایتان افرادی که بهدلیل ترس از چاق شدن
قرار بگیرد .اگر نمیتوانید برای هم ورزش میکنند ،تفریح و لذتش را از
جداگانه وقت بگذارید ،یک مهمانی دست میدهند!
شــام ترتیب دهید یا گروه دوستان داشتن نگرشی مثبت ،کلید عادات
را باهم ترکیب کنید .حفظ دوستی ،سالم ورزشی اســت .احساس گناه
باعث طول عمر ،زندگی شــادتر و نسبت به وزن منجر به تفکر دورانی
میشود :زیاد بخور ،زیاد ورزش کن،
سالمتی بهتر خواهد شد.
•
و تکرار!
شیمیایی
مواد
در
غرق
زندگی
سالم بودن باید حس خوبی داشته
مواد شیمیایی بخشــی از زندگی باشــد .حرکت دادن بدن اندروفین
روزمره ما شدهاند و همه جا هستند :آزاد میکند ،هورمون شادی! اگر به
در پودرهای شوینده ،اسباب حمام سختی ورزش میکنید یا نگرشی
و توالت ،مواد ظرفشویی ،محصوالت منفــی هنــگام تمرینــات دارید،
پاککننده و مواد خوراکی .کاالهای احســاس لذتی را که الزم اســت
خانگی رایج ،اغلب حاوی سولفات ،نخواهیدداشت.
پارابــن ،و فتاالت هســتند که با •
هورمونها ترکیب شده و به آرامی زیاد جــدی بودن
بدن را ســمی مینمایند .هرچیزی بله البته چیزهایی در زندگی جدی
که در تماس با پوست یا غذای شما هستند ،اما به این معنی نیست که
است ،باید عاری از مواد سمی باشد .همه چیز باید جدی گرفته شود.
از محصــوالت ارگانیک با ترکیبات خطوط لبخند بهتر از خطوط اخم
محدود اســتفاده کنید .شــما باید هستند ،پس بخندید! نباید بخواهید
بتوانید هر عنصری که روی برچسب که روی همه چیز در زندگی کنترل
داشــته باشید .گاهی نیاز دارید رها
نام برده شده بشناسید.
•
باشــید و درچالشهایتــان نکات
الویت ندادن به رابطه عاشقانه و
جالب را هم ببینید .خوسبینی کلید
نزدیک
عمرطوالنی است .همهچیز باالخره
نزدیک و صمیمی بودن با شــریک میگذرد و به احتمال زیاد چیزهایی
زندگیتان برای ســامتی ضروری را که قبــا ناراحتتان کرده به یاد
اســت .داشــتن تماس جنســی نخواهید آورد.
•
مکرر باعث تقویت سیستم ایمنی

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی
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نواختنســاز،توانایییادگیری
کودکــــــــانرا«بهبودمیبخشد»

ت ميلياردي آموزشگاههاي كنكور

ل تجارت
در پر كردن اوقات فراغت بچه ها

یادگرفتنچگونگینواختنسازهای
موســیقی میتوانــد بــه جریان
یادگیری کلمات در کودکان کمک
کند.
به گزارش سنفرانسیســکو گیت،
محققان دانشــگاه اســتنفورد در
آمریکا برای نخســتینبار موفق به
کشف رابطه مثبت بین یادگرفتن
موســیقی و فرآیند صحبتکردن
شدهاند .این محققان امیدوارند که
این کشف تازه بتواند به کودکانی که
از مشکل دیریادگیری رنج میبرند،
جدول با دو شرح
یککند.
کمک

آزار و اذيت زنان جايز نيست

5121

نتایج این تحقی نشان میدهد که
تجربه نواختن موســیقی میتواند
توانایی مغــز در ایجاد تفاوت بین
صداهایی را که در هنگام صحبت
به سرعت نوایشان تغییر میکند،
باال ببرد .این محققان امیدوارند که
به زودی بتوانند دلیل این که چرا
نواختن موسیقی مزایای شناختی
دارد را هم توضیح دهند.
دکتر جان گابریلی ،اســتاد سابق
روانشناســی دانشــگاه استنفورد
میگوید«آنچه این تحقیق نشــان
میدهــد و آنچه کــه آن را بدیع
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هشــدار:

كنكور را ميتوان مرحلهاي از زندگي دانس��ت كه انس��ان ميتواند آرزوهاي
دوران كودك��ي خ��ود را ب��ه واقعيت تبدي��ل كند .به طوريكه هر ش��خصي با
داش��تههاي علمي و تخصصي خود ميتواند توانايي خود را ارزيابي و به ش��غل
و حرفه آينده خود دس��ت پيدا كند.طي  42س��ال برگزاري كنكور در كش��ور،
است که
نقشاین
کند،
كنكور می
مرورتوضیح
«پ» را
«ب» و
عاليبین
تفاوت
كند و به
كشور ايفا
نشانآموزش
بسزايي در
مهم و
توانس��ته
مشکلبدو
طوريكه از
دهد،است .به
پررنگمتریشده
جنبه كش��ور
آموزش عالي
زمان نقش مآنیدر
خاصی از
دهد یک
شنوایی
کودکی که
تاكنونکهفيلم و آهنگ و
س��ال 1348
برگزاري كنكور
دارد.جنبهای
زبانازوجود
هاي ای 
بس��ياريرا ازمتوجه
ن دو
كتابآوایی
تفاوت
دارد،
اين امتحان علمي سراس��ري منتشر شده است.اما طي سالهاي اخير به حدي
احداثکه
كشورافرادی
مغز ودرذهن
دانش��گاه در در
شده كهنمی
شود.
دانشگاه رفتن را نميتوان
ديگر
ريزودرشت
موسیقی م
نوازند ،تغییر این تحقیق میگوید که مغز آدمی
نيافتنيیدانست.
يك رؤياي دست
عدهاي
خودكشي
دور شاهد
چندان
کنــد».هاي نه
ی در سال
به طوريمكه
تاکید
گابریلی
است و با
تغییر
خبرهاييدراز حال
همیشــه
دم
و
شاخ
بي
غول
آن
كنكور
گفت
توان
ايم.مي
بوده
كنكور
در
قبولي
به دليل عدممیکند که به خصوص در تمرین ،میشود قابلیتهای آن را
سابق نيست كه عدهاي به خاطر قبول نشدن در آن دست به خودكشي بزنند.
انواعفرآیند
کودکانی که
شنوایی
تحقیق وبر روی
كشور،داد .با
سراسرتغییر
اینيك آرزو
آنکهرفتن
دانشگاه
دانشگاهها در
با رش��د تأسيس
لذتنیست و
آنهاتوانقوی
چشيد! بالغ انجام شده ،این محققان
ممکنرا افراد
دانشجو شدن
رؤيا نيست ودرمي
رتبه برتر
دركسب
بلكه
كنكور مطرح
قبولي در
در حال حاضر
ســرعت
صرف به
اســتتنهانتوانند
آینده ،آن
تابستان
نيستکه
امیدوارند
است.كنكور
دلخواه
در شهر
مناسب
و انتخاب رشته
خوبی
های
خواننده
متأسفانهکنند.
هم تکرار
موفقيتکودکان
نشاندهندهبر روی
شوند ،را
در حال حاضر به هياهو و تبليغات آميخته شده و رقابت ميان مؤسسات باعث
مشتري،یتواند
یادگرفتن
موسیقیم
مســئوالنبعضاًآموزش
برخی از
دست به البته
تبليغاتي بزنند كه
شعارهاي
بيشتر
شده كه براي جذب
بزرگی باشد.
کــودکان عقیــده دارنــد که این
کمکدارد.
بار منفي بسياري
بایــد تحت
محققان هستند
فرزندانشان دردرآستانه كنكور
بسياري از والديني
تحقیقــاتكه دیگــری
تأثيردراينامیدوار
کمــی
شاهديم
كنند.همانگونه
نواختنثبتنام مي
بوداينکهمؤسسات
دادهو در
نشانگيرند
قرار مي
تبليغات
گذشته
باشند و
مادرهاكهصبور
کردن پدر و
با ش��روع فصل تابس��تان ،تنور تبليغات اين كالسها داغ ميشود و با شعارها و
موسیقی را
موسیقی قابلیت شــنوایی افراد و قبل از اینکه آموختن
تبليغات اغواگرايانه جلب توجه ميكنند.هزينههاي سرسامآور كالسهاي كنكور
تحصيلبرد،
آنها را
حافظه
ياد باال می
جادویی برای حل
ابزاری
عنوان
مياندازد.
تجارت
بيندازدبهبه ياد
شنیداریرا به
آن كه آدمي
بيش از
بي��انبرای
دلیلی
تاکنون
اما
به ووالدین
کودکان
یادگیری
كنكور
كالسهاي
مشکلرش��د
كرد كه باعث
دانشمندانتوان
مختلف��ي را مي
م��وارد
مدارس
امكانات
كمبود
دروس،
ارائه
در
اي
پايه
ضعف
شده،
آن
تبليغات
هياهوي
این تغییرات در مغــز افراد نوازنده و مدارس عرضه کنند ،آزمایشهای
و ش��رايط نظام آموزشي ،وجود مدارس دونوبته و ...از مواردي است كه ميتوان
موسیقینداشتند.
عقیده آنها،
کافی انجام دهنــد .به
نام برد كه خانوادهها را ملزم ميكند در اين مؤسسات غيرانتفاعي كنكور ثبتنام
كهتوانند
کودکانی که
بسیاری
نمی
كنكورواقعی
علمي تاثیر
آزمایشــی
هیچمؤسسات
هنوزها و
متوليبهآموزشكده
پرورش
كنند.وزارتازآموزش و
ساالنشان
همسن و
مي و
سرعت
موســیقی بربر روند
آالت براي مدارس
نواختــنامكانات
مدارس و ايجاد
توانمندس��ازي
مانندكنار
تواند در
اس��ت
غيرانتفاعي
آموزش
مؤسس��ات
تا
كند
بيشتر
دقت
ها
آموزش��كده
اين
عملكرد
کتاب بخوانند ،مشــکل شــنوانی یادگیری در کودکان را ثابت نکرده
زياد و ش��عارهاي
است .تبليغات
آموزش��ي با
امكانات نظام
مدارس
مقابل ضعف
گابریلی،
گفتهو دکتر
دارند .به
درسریع
(رادیوفردا)
اغواگرايانه و سوءاستفاده از احساسات خانوادهها كيسهاي براي خود ندوزند.
•
این مشکل شنوایی به مشکلی برای

خوانــدن بدل میشــود .به خاطر

شرح
مثالبا دو
جدول
اینکه بهیک
وقتی معلم
عنــوان

مرغراقبلازپختننشوئید!
ســویمرحلهاي از زندگي دانس��ت كه انس��ان ميتواند آرزوهاي
كنكوراز را ميتوان
خ��ود را ب��ه واقعيت تبدي��ل كند .به طوريكه هر ش��خصي با
كودك��ي
مــا ت
دورانمقا
شــتی تخصصي خود ميتواند توانايي خود را ارزيابي و به ش��غل
هاي علمي و
داش��ته
بهد ا
و حرفه آينده خود دس��ت پيدا كند.طي  42س��ال برگزاري كنكور در كش��ور،
نگلیــس
ا
نقش مهم و بسزايي در آموزش عالي كشور ايفا كند و به مرور
كنكور توانس��ته
آن ادرر ی
هشــد
آموزش عالي كش��ور پررنگتر شده است .به طوريكه از بدو
زمان نقش
س��ال  1348تاكنون فيلم و آهنگ و كتابهاي بس��ياري از
كنكور از
برگزاري
شــده
مطرح
سراس��ري منتشر شده است.اما طي سالهاي اخير به حدي
علمي
امتحان
اين که بر مبنایش
دانش��گاه ريزودرشت در كشور احداث شده كه ديگر دانشگاه رفتن را نميتوان
مــرغ
نبایــد
نيافتني دانست.
دست
يك رؤياي
باعث
شســتن مرغ
شاهدآنها،
اعتقاد
شســت.
عدهاي
خودكشي
خبرهايي از
به دور
چندان
پختنهاي نه
پیشكهازدر سال
بهراطوري
شود.بيشاخ و دم
یغول
كنكورمآن
درگفت
توان
ايم.مي
كنكور
قبولي در
به دليل
آشپزخانه
یزا
بودهبیمار
های
باکتری
عدمشدن
پخش
بزنند.
خودكشي
به
دست
آن
در
نشدن
قبول
خاطر
به
اي
عده
كه
نيست
سابقظاهرا این باکتریها عامل بروز یکی از شایعترین انواع مسمومیت
با رش��د تأسيس انواع دانشگاهها در سراسر كشور ،دانشگاه رفتن يك آرزو و
مورد مسمومیت غذایی
۲۸۰را هزار
ساالنه
چشيد!
حدودشدن
دانشجو
هستند.لذت
غذاییو ميتوان
رؤيا نيست
باکتری
از
ناشی
آن
درصد
هشــتاد
که
دهد
م
رخ
ی
انگلیستنها صرف قبولي در كنكور مطرح نيست بلكه كسب رتبه برتر
دردرحال حاضر
دلخواه نشاندهنده موفقيت است.كنكور متأسفانه
مناسب
و انتخاب
شهراست.
مرغدرخام
رشتهروی
موجود
مؤسساتبهباعث
ميان
رقابت
و
شده
آميخته
تبليغات
و
هياهو
به
حاضر
در حال
یکی از محققان این گزارش گفته که اگر چشم انسان قادر
شده كه براي جذب بيشتر مشتري ،دست به شعارهاي تبليغاتي بزنند كه بعضاً
مشاهده باکتر
یها بود ،میتوانست ببیند که قطرات پخششده
بار منفي بسياري دارد.
ظرفشویی،
آشپزخانه،
سکوی
روی
چگونه
خام
مرغ
شستن
از
والديني كه فرزندانشان در آستانه كنكور هستند تحت تأثير اين
بسياري از
شاهديم
كه
كنند.همانگونه
مي
نام
ثبت
مؤسسات
اين
در
و
گيرند
مي
قرار
تبليغات
مواد غذایی پختهنشــده در اطراف و همینطور دستمالهای
دارد.با شعارها و
شود و
جای مي
کهها داغ
كالس
تبليغات
تنور
تابس��تان،
با ش��روع فصل
آشپزخانه می
خود
اينهم
انسان
دست
نشیند.
تبليغات اغواگرايانه جلب توجه ميكنند.هزينههاي سرسامآور كالسهاي كنكور
خصوص
جیســون تترو میکروبیولوژیســت کانادایی در این
بيش از آن كه آدمي را به ياد تحصيل بيندازد به ياد تجارت مياندازد.
شستن
«عادت به
گوید:
تلویزیون
آشپزی
های
برنامه
می
كالسهاي كنكور و
رش��د
باعث
دركه
مرغكرد
بي��ان
ميتوان
مختلف��ي را
م��وارد
هایی
كمبودبرنامه
دروس،چنین
ارائه که در
حالیدراست
شود .این
مدارس
امكانات
ضعفدرپايهاي
تقویت مآنیشده،
همتبليغات
هياهوي
شدنتوان
پاشیدهكه مي
مواردي است
دونوبته
مدارس
آموزشي ،وجود
و ش��رايط
و ...وازمیزان
است
عمیقتر
ظرفشویی
نظامسینک
معموال
نام برد كه خانوادهها را ملزم ميكند در اين مؤسسات غيرانتفاعي كنكور ثبتنام
باکتریها از مرغ خام به اطراف هم کمتر».
كنند.وزارت آموزش و پرورش كه متولي آموزشكدهها و مؤسسات علمي كنكور
خام
مرغ
از
زا
ی
بیمار
توانمندس��ازيباکتری
محققان میگویند
برخی از
هایايجاد امكانات براي مدارس بر
مدارس و
تواند در كنار
اس��ت مي
آموزش بمانند.
مؤسس��اتهم زنده
حتی تاسه روز بعد
ساعت و
ممکن است تا
غيرانتفاعي
بيشتر كند
هشتدقت
آموزش��كدهها
عملكرد اين
ش��عارهاي
تبليغاتاززياد
آموزش��ي با
امكاناترانظام
مدارس و
مقابل ضعف
اینوکار هم
حتما بعد
بشــویید،
که مرغ
اصرار دارید
در اگر
ندوزند.
خود
براي
اي
كيسه
ها
خانواده
احساسات
از
سوءاستفاده
و
اغواگرايانه
دســتهایتان را بشــوئید و هم محیط اطراف را ضدعفونی و

خشک کنید.
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کرده و
مداد حل
روزنامهرا با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
ایران
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عاديكند
افشا
انصفتها راجدول
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____________________
____________________ ویژه وعادی
جدولهای

افقي:
 15 14 13 12 11زينتي  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1زينتي
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
 -1مي��وه مخروط��ي -مليت ليونل  -8زن ش��لخته -پي��روزي يافت��ن-
 -8زن ش��لخته -پي��روزي يافت��ن-
ليونل
مليت
مخروط��ي-
مي��وه
-1
1
1
هرگز
هرگز
مسي
مسي
2
 -2پرت��اب س��نگ -روش و حرفه 2 -9ي��ك شش��م -تقاط��ع بينايي-
 -9ي��ك شش��م -تقاط��ع بينايي-
 -2پرت��اب س��نگ -روش و حرفه
فريادرسي
فريادرسي
3
كاربرد علوم فني -خواب خوش
3
كاربرد علوم فني -خواب خوش
 -10از خودروهاي س��واري شركت
 -10از خودروهاي س��واري شركت
فركانس
 -3جمع امام -ويرايش-
 -3جمع امام -ويرايش -فركانس
4
4
ايران خ��ودرو -وس��يلهاي در خانه-
ايران خ��ودرو -وس��يلهاي در خانه-
شهر
باال-
س��كوي
 -4پش��يماني-
 -4پش��يماني -س��كوي باال -شهر
5
اشاره شده
5
اشاره شده
زعفران
زعفران
 -11مي��وه -نوعي تير -س��ياهرگ-
 -11مي��وه -نوعي تير -س��ياهرگ-
 -5ريش��ه -اندازه لباس -هميشه6 -
 -5ريش��ه -اندازه لباس -هميشه6 -
بيحس
بيحس
من و جنابعالي
7
من و جنابعالي
 7-12پوش��ش -مخفف بلكه -بازيكن
 -12پوش��ش -مخفف بلكه -بازيكن
پخش
وط��ن-
قديمي-
 -6س��كه
پخش
وط��ن-
قديمي-
س��كه
-6
مياني فوتبال
مياني فوتبال
8
8
كردن
كردن
 -13از اج��زاي ش��يريني -صراف-
 -13از اج��زاي ش��يريني -صراف-
9
9
و
ناظر
زش��ت-
و
بد
چي��ز
ه��ر
-7
و
ناظر
زش��ت-
و
بد
چي��ز
ه��ر
-7
اقبال
اقبال
10
مباشر -از غزوههاي معروف
10عاشق -محبوب -خانه مجلل
-14
مباشر -از غزوههاي معروف
 -14عاشق -محبوب -خانه مجلل
 11فيلم��ي از محم��د ابراهي��م
 -8م��ادر پيامب��ر اك��رم (ص)-15 -
 -8م��ادر پيامب��ر اك��رم (ص)-
 -15فيلم��ي از محم��د ابراهي��م
راهي 11
نو تلويزيون وس��يلهاي اس��ت كه
طوالني را براي دانش��گاه طي ميكند نگران
پس��وند مخصوص س��اخت صفت -معيري -آفرين
معيري -آفرين
ج ًپس��وند مخصوص س��اخت صفت-
تقريبا همه مردم به آن دسترسي
درج
به
تنها
نبايد
هم
ها
روزنامه
البته
ب��ود،
نخواهد
12
12
عمودي:
عمودي:
مالمتكننده
مالمتكننده
يدارن��د و چ��ون اي��ن س��ازمان
كارشناس��ي
بحث
از
هم
آنها
بلكه
كنند
اكتفا
خب��ر
طبي-از س��وره 13
مهمانخانه ماهانه -از آثار ديدني و
 -9تن پوش -گياهي طبي -س��وره 13-1
 -1مهمانخانه ماهانه -از آثار ديدني و
 -9تن پوش -گياهي
نبودجه عمومي كش��ور اس��تفاده در كنار خب��ر و گزارش اس��تفاده نمايند .علل اين
باستاني قزوين
باستاني قزوين
 113قرآن
14
 113قرآن
14
ه��ا كه جامعه را ملتهب ميكند ريش��هيابي
يميكند سهم مردم از برخورداري پليدي
 -10ذره باردار -پيامبر صبور شهر  -2س��هلانگاري -راي��زن -حجت و
 -2س��هلانگاري -راي��زن -حجت و
شهر
صبور
پيامبر
باردار-
ه��ايذره
يبرنامه -10
15
15
راه��كار مقابله با آن ارائه ش��ود ،مهمترين عللي
آموزن��ده بايد لحاظ و
دليل
دليل
نارنج
بهار نارنج
نشود و به
بهار زنان و دختران جوان از كه يك مجرم س��ابقهدار به خود اجازه تكرار چنين
 -3حيلهگر -ش��هري در بلغارستان-
 -3حيلهگر -ش��هري در بلغارستان-
شودس��الخ
آرامگاه-
درطريق-11
 -11مقابل جزر -آرامگاه -س��الخ
افقي:
افقي:
اخمو
مكتب-
جزر-رساني
مقابلاطالع
برنامهها
اخمو برخورد ع��ادي و طوالني در
مكتب-ده��د
جنايت��ي را مي
النه زنبور
النه زنبور
كوهي در
 -9وضع و رفتار و حركات ش��خص -1 -سلس��له
نشده!
هنوز قاچ
كوهي در آس��يا -اثري از
قاچ نشده!
شتر -هنوز
Sep
سلس��لهPart
A -1 Skill:
ش��خص-
اس��تانو حركات
در و رفتار
ش��هريوضع
آس��يا -اثري از -9 -4
سيس��تان و
بودن و
شتر-راحت
يك��ه براي
س��المت محاكم قضايي است چنانچه هر كدام از آنها كه پاي
24.در اس��تان سيس��تان و
ش��هري
-4 2013
فرانسوي
دوسگور
كنس
فرانسوي
دوسگور
كنس
پدر-
برادر
ص��ورت-
در
عضوي
هقهبودن از-12
پدر-
برادر
ص��ورت-
در
عضوي
-12
معروف
برد
مادها-
شاه
معروف
برد
مادها-
شاه
بلوچستان -پائين حوض -فراموشي
بلوچستان -پائين حوض -فراموشي
چه طريق استفاده و رفت ميز محاكمه ميآيند مش��خص ميش��ود كه سابقه
 -10حرف ندا -غالب ،چيره ش��ونده -2 -اكس��يد
آيفون
فارسي
يو آمد معادل
كلس��يم-آيفون
معادل فارسي
قابلچيره
فروشغالب،
حرف ندا-
حمل و
 -10واحد
ش��يريني ماه  -5رازيانه-
ش��ونده -2 -اكس��يد كلس��يم -ش��يريني ماه  -5رازيانه -واحد فروش قابل حمل و
س��وار
نمايند و از
ش��دن بر كيفري داش��ته و ديگر برايش��ان اين اعمال عادي
هندي
زنان
لباس
رمضان-
هندي
زنان
لباس
رمضان-
مبارك
Easy
Sudoku
Puzzles
1
بسيار
سوار-
آب
كاري-
دوباره
ژهمركب-13
پروفسور
حرام-
سود
حيوانات
حرام -پروفسور
پوست
سوختگي بر
سودها -اثر
حيواناتبه صورت ويژهمبارك  -13دوباره كاري -آب سوار -بسيارسيار ژاپني
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شــبانگاه شنبه  5دســامبر ،یار فرهیخته و بی
جانشــین ایرانیان مونتریــال ،از میان ما رفت
و دوســتان و دوســتدارانش را در بهتی عمیق
باقی گذاشت .در نشستی که غروب چهارشنبه
 8دســامبر برایش ترتیب داده شد ،جمع بزرگی از
یارانش ،برای دل آســایی بازماندگان و وداع با او در
محل سالن یادبود کت دنیژ گرد هم آمدند.
عکس باال گوشه ای از این هم آیی را نشان می دهد.
در میاندوستانی کهدر رثای زنده یاد علیزاده عزیز سخن گفتند ،بیان یار
قدیمی اش ،نویسنده و چهره نام آشنای تورونتونشین ،محمد تاجدولتی آنان از خواب سنگین است.
بیش ازهمه بر دل نشست .در زیر گفته هایش با هم مرور می می کنیم .مرگ در زندگی بازماندگان نقش
(عکس های زنده یاد علیزاده فر ،مرحمتی تاج دولتی عزیز)
سازندهای دارد .گفتار و کردارِ مادر
با سپاس ویژه از او.
یــا پدر در زمان زنــده بودن ،چه
خامنها ،آقایان،
خوب و چه بد ،پس از مرگشان
فرزندشایستهاش.
دوستان گرامی
خوشا به احوال بستگان و دوستان الگویی خواهد بود برای فرزندان،
اجازه دهید از طرف خودم و بنام و آشنایان بی شمارش و خوشا به در اندیشیدن ،گفتار ،رفتار و کردار
یک دوستی خالص و صمیمانه ،با سعادت و افتخار من برای داشتن بهتر ،ساختن زندگی دلپذیرتر و
بیش از چهل سال سابقه ،از حضور چنین دوست و رفیق ارزشمندی کارآمدشدن آنان.
به سخن دیگر گذشته گذشتگان
یکایک شما در این مراسم که به در زندگی.
نام و یاد انســان نازنینی برپا شده رابطــه دوســتانه و دیرین من با بــه نحو چشــمگیری در زندگی
سپاســگزاری کنم؛ فردی که اگر حســن علیزاده فر آنگونه بود که آینده فرزنــدان اثرگذار و موجب
پیکر بی جانش در همین نزدیکی با هم قرارگذاشــته بودیم هرکدام کمــال انســان و زیباترکــردن
آرمیده است ،اما حضور غیرفیزیکی زودتر با زندگــی وداع کردیم ،آن هرچه بیشــت ِر زندگی است .چه،
انسان از دست شده،
او در این سالن و در ذهن تک تک یکی ســخنگوی مجلس یادبود نارسائیهای ِ
از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
ما حی و حاضر است.
رفیق درگذشته باشد .رفیق من بار توسط بازماندگان کنارزده میشود
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
دوســتان وظیفه تهیــه و ارائه سفر را زودتر بست و و تعهد قرار و انســان با اندوختههایی از خوب
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن ناگهانی
بیوگرافی دوست دیرینه و عزیزم گذاشته شده را بر دوش من نهاد .و بد گذشــته پختهتر و کاملتر
حســن علیزاده فر را بعهده من در همین چند روزی که از رفتن او میشود.
همسر و پدر دلبندمان،
گذاشته بودند .رسم بر این است که میگذرد مدام در اندیشه بودم که هیچ رویدادی تــکان دهندهتر از
بیوگرافی یک شخص مجموعهای در بــاره او چه میتوانم و چه باید رویداد مرگ نیست .اما تکان مرگ
آنگاه و آنجا کارساز است که انسان
از چنــد تاریخ و رویــداد زندگی بگویم؟
انسانی فرهیخته و ایران دوست،
دل جان دریابد و فراموش نکند
شــخصی و حرفهای وی باشد .اما نگاهی به برخی ازدست نوشتههای با ِ
من مایلم در این جمع این رسم را او و اینکه در چند سال گذشته در که ســرانجام زندگی مرگ است
در مونتریال ،با حضور چشمگیر و پرمهر خود
به گون ه دیگری ارائه کنم.
بسیاری از رویدادهای فرهنگی و و دریابد که گوهر پاک انســانی
در مراسم خاکسپاری ،یادبود و نیز با ارسال گل و با درج پیام های
فصل مشترک همه انسانها ،بی ادبی این شهر حضور فعال داشته ارزشمندترین است .ارزشی که نه
همدردی در نشریات و همچنین از طریق پیام های تلفنی،
هیچ اســتثنایی یک تاریخ تولد اســت و در چندین مراسم یادبود تنها به هیــچروی درخو ِر آالیش
است و یک تاریخ مرگ و در میانه ســخنانی دلپذیر و شنیدنی ایراد نیست ،بلکه شایســته آن است
ایمیل و فیس بوک و...
این دو تاریخ چنــد نقطه زمانی کرده است پاسخ پرسشم را فراهم که این گوهر پاک ،همانگونه که
ما را همراهی نمودند،
هســتی آنرا از آغاز به گونه وام به
دیگر که در چه هنگام و چه مکان کرد.
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
به مدرســه رفت و تا کدام سطح کالم و بیانی بهتــر از این ندیدم انسان سپرده است ،همانگونه پاک
برای فرد فرد شما عزیزان،
دانش آموخــت ،به کدام حرفهها که با فشــردهای از سخنرانیها و به هســتی برگردانده شود تا در
اشتغال داشت ،کی و کجا و با چه حرفهایی که خــودش بارها به اختیار آیندگان قرارگیرد.
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
کســی ازدواج کرد یا نکرد ،چند مناســبتهای گوناگون در جمع مــرگ یــک خــواب و خوابــی
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
فرزند داشت یا نداشت و غیره.
برای دیگران نوشته و قرائت کرده همیشگی است .سه خواب زندگی
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید
به بــاور من بیوگرافــی ویژه هر بــود ،در مجلــس یادبود خودش انسان را خواســته یا ناخواسته از
شــخص و نقاط تمایز او با دیگر با گفتــار و کالم خودش یادش را چنگاش میرباید :خواب موقت،
خواب همیشگی و خواب ذهنی.
انسانها ترکیبی است از شیوه نگاه گرامی بدارم.
او به زندگی و جهان ،و اینکه کجا حسن علیزاده فر در باره پدیده
خواب موقت و خواب همیشــگی
و چگونه و تا چه حد از غم دیگران مرگ نوشته بود:
در اختیار انسان نیست .اما خواب
اندوهگین شــده و کجا و چگونه "مــرگ از نگاه اینکه هشــدار و ذهنــی در دســت و اختیار خود
و تا چه حد از شــادی و بهروزی بیدارباش رسائی است به انسانها ،انسان است .انسان میتواند دچار
دیگران شــادمان شده و میشود ،از ارزش واالیی برخوردار اســت .خواب ذهنی نگردد ،اما اگر به هر فقط یکی از آنهاســت .گذشــت در باره مرگ ،یادش را با تاکید بر
صداقت و پاکی و مسئولیت پذیری مرگ هشداری است که پارهای از دلیلیدچار آن شد میتواند خود را روزگار و پنــد و انــدرز بزرگان از این نکته به پایان ببرم که رسم بر
جمله ابزارهای دیگری هستند که این است که در مجلس یادبود با
در همه جنبههــای زندگیاش تا انسانها حتا از شنیدن نام آن برخود از چنگ آن برهاند.
ِ
چه حــد رخنه کــرده و خالصه میلرزند .در حالی که مرگ تکانی انسانها هنگامی میتوانند خود را میتوانند انسانها را بیدار کنند و لحظاتی سکوت یاد فرد درگذشته
نمرات کارنامه انسان بودن و انسان اســت برخواب رفتگان و تلنگری از خواب ذهنی برهانند که گذشته به خودآورند.
را گرامی میدارند.
زندگی انســانهای از دست شده تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد؟
اما اجازه میخواهم سنتشــکنی
اســت بر گیجگاه آنان که به خود
دوستیاش چه بوده و هست.
ِ
با این نــگاه و با هر متر و معیار و آیند و بیدار شوند .ضربه سنگین را چون آینــه درپیش روی خود چند از پی هرزشت و نکو خواهی شد؟ کنم و به افتخار حســن علیزاده
واحد اندازهگیری حســن علیزاده مرگ آگاهــان را تکان میدهد و بگذارنــد و به کارهایــی بپردازند گر چشمه زمزمی و گر اب حیات
فر ،عشق و نگاه همیشه مثبت و
Facebook.com/
آخر به دل خاک فرو خواهی شد سازندهاش به زندگی ،و بیوگرافی
فر ،کارنامه زندگیاش همه پر بود آنان را به شتاب در پیگیری به کار که درخور و شایســته مقام واالی
paivand.montreal
و کارنامــه درخشــان زندگــی
از عالیترین نمرات و بی شــمار نیک میکشاند .مرگ با آنکه پایان انسانی است .انسانها برای بیداری
به ما
--------شخصیاش لحظاتی کف بزنم.
صدآفرینها.
زندگی است ،اما خود موجب آغاز و رهایی از خواب ذهنی ابزارهای
خوشــا به احوال همسر نازنین و زندگی تازه دیگران ،با بیدار کردن چندی در دســت دارند که مرگ با کالم و سخنان حسن علیزاده فر
بهدرود رفیق عزیز!
بپیوندید!

ه
ز ــی
ح
یا�
نک
ــوانم

سپاسگزاری

زنده یاد آقای حسن علیزاده فر

خانواده علیزاده فر
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دوستان عزیز و گرامی،

خانواده های محترم شکرائی ،حسنعلی زاده ،بخشی ،مشعوف،
عزیزان سوگوار
با اندوه فراوان ،درگذشت تاثر انگیز عزیز دلبندتان
زنده یاد بانو مریم شکــرائی

را در مونتریال ،به فردفرد شما عزیزان و همچنین کلیه بازماندگان صمیمانه
تسلیت گفته ،برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

دوستان شما در بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

همــدردی
دوستان عزیز و گرامی،

سپاسگزاری

خامن ها ثریا و بهجت،
آقایان امیر و كمال دانش ،محمد و نظام سقراطی
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز در اندوه درگذشت غم انگیز
زنده یاد خامن پوراندخت آموزگار (دانش)
در مونتریال ،با شما عزیزان همدردیم و
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

دوستداران شما در بنیاد
فرهنگیوکتابخانهنیما

خ
ن
ا
رسید مژده هک ایام غم و هد ماند...

هـم

دردی

دوستان عزیز و گرامی

خانواده های محترم رفیع پور ،ابوالفتحی
درگذشت غم انگیز

زنده یاد آقای ولى اهلل رفیع پور
بزرگ خاندان رفیع پور را در مونتریال،
به شما و عزیـزان سوگوار
صمیمـانه تسلیت می گوییم
و برایتان سالمت و آرامش آرزومندیم.

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

از تمامی عزیزانی که
در غم از دست دادن مریم
به شیوه های مختلف
مرهمی بر قلب های
ما بودند،
از صمیم قلب سپاس گذاریم.

خانواده های
شکرائی ،زین العابدینی،
حسنعلی زاده،
حامتی،مشعوف ،بخشی

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

هـم

دردی

دوستان عزیز و گرامی

خامن های محترم ،فاطمه ،االهه،غزاله ،پروانه شکرایی
تارا و سارای عزیز ،آقای حمید حسنعلی زاده عزیز
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز

زنده یاد خامن مریم شکرایی

را به شما و کلیه بازماندگان سوگوار
صمیمانه تسلیت می گوییم
و برای همگان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

مهربـد و مهرداد امیری
شیرین
ُ

29

30

 سال  23شماره  11  1246دی 1394

www.paivand.ca since 1993

طنـزسیاسی

سوزن و نخ ،لب پناهنده!

سوزنی غصه دار و شرمنده
گفت سوزن :مگر به میهن او
میگذشت از لب پناهنده
نیست آن ثروت فزاینده؟
گفت با نخ :چه کاری سنگینی
نیست آنجا مگر چه ماشین ها
به تو گشته محول و بنده
نقره ای دسته و طال دنده؟
این جوان پس چه میتواند خورد؟ آنهمه برج های مسکونی
یا اگر خواست سر دهد خنده  .....آنهمه خانه های ارزنده
گفت نخ :حرف خنده دار زدی
وصل کرده چه شیک ویالها
ریسه رفتم به جان ریسنده
حسن آباد را به زرگنده
واقع ًا صاف و ساده ای سوزن
کاخ های سعادت آبادش
سخن ات مضحک است و سوزنده میبرد هوش هرچه بیننده
چه غذائی؟ چه خنده ای؟ دارد
نیست آنجا مگر نه امکانات
آخر این بینوا تنابنده؟
اینطرف آنطرف پراکنده؟
آمده این پناهجو اینجا
آنهمه مکنت است در آنجا
به امید شروع آینده
این چرا گشته از وطن کنده؟
ای دریغا که هیچکس نشده
البد آنجا نکرده او همت
این زبان بسته را پذیرنده
البد آنجا نبوده کوشنده
نامه ها ،عرضحال هایش را
البد آنجا نجسته راه درست
سازمانی نبوده خواننده
چونکه جوینده است یابنده
زده اوراق را به زیر بغل
گفت نخ :زر نزن! مواظب باش
رفته از هر طرف شتابنده
نچکد خون به روی پرونده!
همه جا رد شده تقاضایش
کانچه باشد میان این پوشه
مانده مستأصل و سرافکنده
این جوان را همان بود توشه

از مرد ۶میلیون دالری تا نامرد ۹۵میلیارد دالری

یــک زمــان مــرد  ۶میلیــون دالری
گرانترین آدم دنیا بود« .قدرت فراانسانی
این شــخصیت ،خارقالعاده بــود ...او
میتوانســت با دستهای مصنوعیاش
دیوار را خرد کند ،میلههای آهنی بر او
کارگر نبود ،میتوانست به چند متر باالتر
از سطح زمین بپرد ،و سرعت دویدن او
از یک ماشین مسابقه هم بیشتر بود».
آدم کشتن برایش مثل آب خوردن بود
آمریکاییهــا خیلــی به این ســریال
تخیلیشــان مینازیدند .امــا برای ما
ایرانیها مرد ۶میلیوندالری ارزانقیمت
بود و زورش هم آنقدرها زیاد نبود!
ضمناً ما اهــل خیالبافی و تخیل هم
نبودیم .پس انقالب کردیم و ســرانجام
یک مرد  ۹۵میلیاردی راست راستکی
ساختیم که قیمتش و قدرتش ۱۶هزار
برابر مرد  ۶میلیون دالری است.
حاال روزی نیست که مرد  ۹۵میلیارد
دالری با قدرت غیر انسانیاش چندتا از
ما را نکشد یا زندانی نکند یا مجبورمان
نکند که برای خرید یک لقمه نان
کلیۀ خود را بفروشیم....

کلیهای دارم فروشی ،رهبرا
ابتیاعش کنّ ،
مرخص کن مرا
کلیهای دارم جوان و تازه سال
میفروشم شادمان و خوش به حال
قیمتش یک ماه اجاره خانهام
یا سه ماهی پول آب و دانهام
قیمتش چند اسکناس ساده است
که دم جارویتان افتاده است

قیمتش یک لنگه نعلین شما
ده گرم تریاک آقا مجتبا
قیمتش یک پاچۀ پیژامهات
نیم متر ابریشم عمامهات
جان رهبر کلیهای دارم درشت
حظ کنی وقتی بگیری توی مشت
کردهام بهر فروشش کارها
آگهی بنوشته بردیوارها
کردهام توی مطبها التماس
تا که بفروشم شوم از غم خالص
لیک میگویند فع ً
ال بیشتاب
کلیه بسیارستدر نوبت بخواب
رهبرا ما نسل کلیهدر کفیم
مارکت اشباعست و ما توی صفیم
پس شما با آنهمه پول و پله
بنده را دریاب در این مرحله
زانهمه پولی که بفرستیدمشق
تا به آن جانی ببازی نرد عشق
زانهمه پولی که بفرستی برون
با هواپیما و ناو و کامیون
زانهمه خرجی کهداخل میکنی
نذر اوباش و اراذل میکنی
قطره از آنچه رویتر کرده فاش
خرج کرده صاحب این کلیه باش
تا که داری اینهمه میلیارد را
در کفات چاقو بگیر و کارد را
رهبرا پهلوی مخلص پاره کن
محصل چاره کن
درد یک بچه ّ
کلیهام بردار تا گردی قوی
تقویت گردی ز حیث کلیوی
بعد ازین مرد «ثالثالکلیه» باش
بر مریدان خودت بهتر بشاش

جشننوروز
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کبک :کاپ کریستال اسکی
اکروباتیک
آقــای مایــکل کینزبــری MIKAEL
 23 KINGSBURYســاله از
منطقــه «دومونتــن» کبــک DEUX
 MONTAGNESتا کنــون  28عنوان
قهرمانی در رقابت های اســکی روی تپه
های بلند و ناهموار را بدست آورده است.
وی اخیرا نیز توانست در رقابت های انجام
شــده در فنالند با قهرمان فرانسوی آقای
ادگار  EDGARبه تساوی برسد.
وی از ســال  2010تاکنون  46لژ افتخار
بدست آورده که بنا بر اظهار ایشان هیچ
قهرمان اسکی اکروباتیک نتوانسته است
رکورد او را در این بازی ها بشکند.
آقای کینزبری که در سال  2014به مقام
دوم قهرمانی رسید تا به حال چهار کاپ
کریستال این رقابت ها را بدست آورده و
امیدوار اســت در مسابقات تپه های بلند
ســال آینده مقام اول قهرمانی را نصیب
خود نماید.
در ســال  2015در مسابقات بین المللی
اتریــش روی تپه های ناهمــوار با انجام
حرکات اکروباتیک در هوا و بهره گیری از
سرعت زیادی روی زمین موفق شد مدال
طالی این مســابقات را نصیب خود کند.
حضور در این مسابقات روی زمین برآمده
نیازمند زانوهای بســیار قــوی و انعطاف
پذیــری و نرمش در مهره های ســتون
فقرات و کمر است.
در قسمت بانوان نیز خانم ژوستین دوفور
 JUSTINE DUFOURاز کبــک عنوان
قهرمانی اسکی اکروباتیک و در رشته تپه
های ناهموار برآمده روی زمین را بدست
آورد .این دو قهرمان کبکی اظهار میدارند
که اســکی اکروباتیک در حال پیشرفت
چشــمگیری در کانادا و آمریکا می باشد
و هر ســال در فصل زمستان عالقمندان
بیشتری را جذب می کند.

DIDIER DROGBA
فوتبالیست انسان دوست
آفریقائی
آقـــــــــای دیدیه دراگبــا DIDIER
 DROGBAچهره
معــروف و مهاجــم
پرطرفدار اهل ساحل
عاج ،که  9ســال در
تیم چلسی انگلیس
بــازی می کــرد و
درحال حاضر با یک
قــرارداد 1670000
دالری رد تیــم
المپیک مونترال برای
یک فصل بازی می کند؛ اظهار داشته که
ورزش هاکی در سطح کانادا و استان کبک
از طرفداران بیشــماری برخوردار است و
تماشاچیان بسیاری را جذب خود می کند.
در زمینه ی فوتبال نیز باید با ارائه بازی
های جالب و حرفه ای به تعداد تماشاچیان
فوتبال افزود.
آقای دراگبا در این فکر است که بتواند یک
موسســه خیریه و رایگان در ساحل عاج
( COTE IVOIREآفریقــا) برای کمک
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ورزشی...

به بچه هــای بی بضاعت
و خانواده های کم درآمد
تاســیس کنــد و بتواند
بیمارستانی بنام «آبجان»
 ABIDJANبا تاسیسات
کامل رادیولوژی و وسایل
و تجهیــزات پزشــکی و
داروئی با بودجه ای معادل
 4میلیون دالر ایجاد نماید
که کلیه خدمات پزشکی و درمانی را
بصورت رایگان ارائه دهد.
وی امیــدوار اســت هزینه پرســنل
بیمارستان و کادر درمان را با برگزاری
چندین ضیافت و جشندر هر سال تامین
نماید.
آقای دراگبا معتقد است که تنها نباید در
ورزش در زمین فوتبال برتری داشت ،بلکه
باید برتری خود را در اجرای فعالیت های
عام المنفعه و کمک های انسانیدر مناطق
محروم نیز نشان دهد.

بدمینتون

ورزش پرهیجان و کمخرج!
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وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

فیفــا
پیگیریفسادرشوهخواری

در اثر توفان اعتراضــات و پیگیری آقای
اندرو جنینگــز ،روزنامه نگار  73ســاله
روزنامه اکوسه و افشــاگری های وی در
کتاب «رســوایی های فیفا» ،مسوولین
ورزشی سوئیس و اف بی آی پرونده های
رشــوه خواری  2میلیون  700هزار دالر
ناشــی از فروش بلیت های قاچاق توسط
آقای پالتینی ،ستاره سابق فوتبال فرانسه
و آقای سپ بالتر رئیس تشکیالت فیفا را
در اخبار دادگستری و اف بی آی قرار داد.
آقای پالتینی که در سمت رئیس هیات
مدیره فیفا قرار گرفته بود ،به اتهام رشوه
خواری در مــاه اکتبر  2015به مدت 90
روز از کلیه
فعا لیــت
های فیفا
محــر و م
شد؛ لیکن
علیرغم این
محرومیت
ظاهرا تصمیم دارد پس از پایان دوره 90
روزه در  5ژانویه  2016برای شــرکت در
قرعه کشــی پاریس شــرکت نماید و در

ورزش بدمینتون در ســال  1992بعنوان
یک ورزش در رشته های المپیک شناخته
شد .این ورزش در سال  1873به تدریج
مورد استقبال ورزشــکاران قرار گرفت و
درحال حاضر بیش از  100میلیون نفر در
 130کشــور دنیا این ورزش را انجام می
دهند.
در ســال  1934فدراســیون بین المللی
بدمینتون آغاز بــه کار کرد و قوانین این
بازی را تعیین نمود.
این ورزش با استفاده از یک راکت سبک
از فلز کربن و الومینیوم و چوب ســاخته
شده؛ وزن راکت  98گرم می باشد بطول
 68ســانتیمتر و عرض  23سانتیمتر در
زمینی به ابعاد  13/4متر و  52متر با توری
به ارتفاع دو متر انجام میگردد.
تــوپ بدمینتــون از کائوچو
مخصوص ساخته شده و اطراف
مسابقات بین المللی
آن پر قو قرار داده شده و بسیار
قطر در ســال 2018
سبک می باشد.
نیز حضورداشته باشد.
بازیکنان بــا ضربه زدن به توپ  Andrew Jenningsاتهامات آقای بالتر نیز
آن را در زمین طرف مدافع می
در مورد رشوه گیری،
فرستند .بازیکنان ماهر این رشته گاهی فروش تبلیغــات به کشــورهای آمریکا
توپ را با سرعتی معادل  332کیلومتر در جنوبی و ارائه کمک های مالی برای خرید
ساعت در زمین طرف مقابل پرتاب آراء در جریان بررسی است.
می کند.
در جلسه ساالنه فیفا در سال  2014آقای
در حال حاضر بهترین بازیکناندنیا اندرو جنینگیز رسما از بالتر در برابر حضار
را چینی ها ،اندونزی ،مالزی و کره پرسید:
تشکیل میدهند.
آیا شما تا به حال رشوه گرفته و پول های
ایــن ورزش در اروپا نیز طرفداران آن را به کشورهای «بهشت رشوه خواران»
بسیاردارد ودر کشورهایدانمارک ،منتقل کرده اید؟!
انگلستان و فرانسه بازیکنان بسیاری طبق اظهار آقای چاک میلر ،مامور اف بی
به این ورزش می پردازند.
آی از سال  2005تا سال  2010بیش از
در سال  2015بازیهای المپیک که  11میلیون دالر از درآمدهای فیفا اعالم
در جاکارتا (اندونزی) انجام شــد قهرمان نشده است.
چینی آقای شن النگ  CHEN LONGبدنباله ی افشای فســاد و رسوایی ،سپ
مقام اول این مسابقات را بدست آورد.
بالتر  79ســاله ،دچار یک حمله عصبی
وی توانست ســرعت توپ را تا مرز  493گردید و مدتی در بیمارستان بستری شد.
کیلومتردر ساعت برساند!
در حال حاضر کمیته انضباطی فیفا وی را
در قســمت بانــوان نیــز  MARINاز کلیه فعالیت ها در این سازمان محروم
 CAROLINAاز کشــور اسپانیا به مقام کرده است.
اول دســت یافت مسابقات المپیک سال
 2016این ورزش در شــهر ریودوژانیرو
انجام خواهد گرفت.
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سال نوی میالدی بر شما مبارک! سالی سرشار از سالمتی و شادی
در سایه صلح و دوستی را برای جامعه کوچک مان آرزو می کنیم

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

«مازنانمیخواهیمومیتوانیم!»

گزارش نشست کمپین تغییر چهره مردانه مجلس

گزارش :ندا ناجی
 26آذر -کانون شــهروندی زنان :از
زمانی که «کمپین تغییر چهره مردانه
مجلس» در  5آبان ماه  1394آغاز به
کار کرد ،اعضای کمپین تالش کرده
اند تا در قالب برپایی نشســت ها (از
جمله نشست مطبوعاتی آغاز به کار
کمپینیابرگزارینشستدرنمایشگاه
مطبوعاتی) یا برگزاری کارگاه ها (از
جمله برگزاری کارگاه در دانشگاه) یا
حضوردر گردهمایی های گوناگون (از
جمله حضور در کنگره تخصص صلح
سبز) یا ســخنرانی در سمینارهای
مختلف (از جمله سخنرانیدر نشست
هم اندیشی زنان و )...یا نگارش مطالب
و مصاحبه های مطبوعاتی در سایت
ها و روزنامــه های گوناگون به طرق
مختلف اهداف کمپیــن را در افکار
عمومی تبیین کــرده و در ضمن آن
فعاالن و کنشــگران جامعه مدنی در
عرصه های گوناگــون را به کاندایدا
شدن برای مجلس ترغیب کنند.
در ادامه این کوشش ها ،روز دوشنبه
 23آذرماه ،نشستی توسط «کمپین
تغییرچهرهمردانهمجلس»وباموضوع
«جامعــه مدنی و بسترســازی برای
مشارکت زنان در روند قانونگذاری» و
با مدیریت صبا شعردوست و سخنرانی
دکتر شــهال اعزازی ،زهره تنکابنی،
دکتر مســرت امیرابراهیمی و لی لی
ارشد برگزار شد.
در زیر بخش ســخنان سه تن از این
پژوهشگران به نظرتان می رسد:

شهال اعزازی:

شهال اعزازی جامعه شناس ،نویسنده
و عضو هیئت علمی دانشــگاه بحث
مــورد ارائه خود را نظــری و فارغ از
آمارهای مشارکت سیاسی زنان خواند
و با اشــاره به خبر انتخــاب زنان به
عنوان نمایندگان شوراهادر عربستان،
نسبت به اعالم حضور زنان در مجلس
ایران اظهار امیــدواری کرد .اعزازی
بحث خود را با آغاز جنبش مشروطه
و فعالیــت های زنان و موفقیت های
آنان آغاز نمود و حضور زنان در جامعه
را نتیجه تالش زنان بــرای آموزش
دختران دانست .وی در ادامه گفت:
«در کنار خواســته آمــوزش زنان از
همان ابتدا ،خواســتهای دیگری از
جمله تغییرات حقوقی و مشــارکت
سیاســی زنان مطرح بــوده ،اما این
خواســته به ویژه خواسته مشارکت
سیاســی زنان طی بیش از یک صد
سال گذشته ،بحثی دامنه دار و پرفراز
و نشیب بوده است ودر نهایت هم حتا
امروز می بینیم که با وجود موفقیت
زنــان در عرصه آمــوزش ،همچنان
عرصه سیاسی از زنان خالی است».
شــهال اعزازی ،مدیر گروه مطالعات
زنان انجمن جامعه شناسیدر ادامه به
حضور زنان کارآمددر عرصه اجتماعی
و عدم حضور در سیاست و لزوم ارائه

تعریفــی جدید از سیاســت و نقش
قدرت اشاره کرد .وی ورود مسائل زنان
به جامعه را معلول تالش زنان از جمله
در حوزه فیلم و ســینما ،و موفقیت
های داخلی و بیــن المللی در حوزه
ورزشــی و هنری و تیراژ باالی کتاب
های زناندر ادبیات ،افزایش مجالت و
طرح مسائل زنان در روزنامه ها توسط
خبرنگاران زن و دفاتر انتشارات زنان
بیان نمود .این پژوهشگر حوزه زنان
در مورد سازمانهای غیردولتی گفت:
"بسیاری از ســازمانهای غیر دولتی
توســط زنان بوجود آمدند و زنان در
مورد رســیدگی به مســائل محیط
زیســتی و مسائل مربوط به کودکان
نیز پیشــگام بودند ".وی همچنین
در مــورد موفقیت های زنــان ادامه
داد" :زنــان ورشــکار ایرانی با وجود
کلیه محدودیت هایی که پیش روی
شان وجود داشــته در زمینه ورزش
نیز درخشیده اند و این پیشرفت ها
بدلیل توانایی و قابلیت های خود زنان
بود و عرصه عمومــی اعم از دولت و
مسئولین نه تنها کمکی به زنان نکرده
اند بلکه با الویتبندیهای استخدامی
و سهمیه بندی های دانشگاه به نفع
مردان ،و نیز بازتولید دائم کلیشه های
جنســیتی ،مانع پیشرفت زنان شده
اند ".اعزازی رشد زنان در زمینه های
ذکر شــده را برای شکستن کلیشه
های جنسیتی و افزایش آگاهی و الگو
ســازی برای سایر زنان جامعه بسیار
مهم و تاثیرگذار خواند ولی آن را فاقد
اثرگذاری اساســی در حوزه قوانین و
افزایش مشارکت سیاسی آناندانست.
وی در ادامــه ایجاد ایــن تغییر را از
طریق امر سیاســی ممکن دانست و
گفت :اما تاکنون فعالیت سیاسی زنان
عمدتا در قالــب اعتراضاتی نمادین
به ممنوعیــت انتخاب زنان به عنوان
رییس جمهور و پست های مدیریتی
محدود بوده اســت ،امــا در کمپین
تغییر چهــره مردانه مجلس ،ما وارد
سطح دیگری از تالش های زنان برای
افزایش مشارکت سیاسی زنان شده
ایم.
این جامعهشناس همچنین در مورد
موانــع حضور زنان در عرصه عمومی
بیان کرد" :تمام گروه های سیاســی
از جمله ســنتی و حتا گــروه های
روشنفکری به اشکال مختلف با حضور
سیاسی زنان مخالفت کرده .برخی از
این گروه ها با استفاده از کلیشه های
جنســیتی و انتصــاب صفاتی چون
لطافــت و مادری و کار خانهداری که
فاقد ســاعت کار مشخص و حقوق و
ی اســت ،زنان را برای
بیمه و مرخص 
عرصه خصوصی مناسب دانسته اند
و آنــان را از ورود به عرصه سیاســی
منع کرده اند .چرا که به زعم آنان امر
سیاسی به عرصه عمومی متعلق است
که مسائل مهمدر آن صورت میگیرند

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.
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و مردانه است و قابلیت بررسی و تفکر
دارد ،درحالی که فعالیت های زنان در
عرصه خصوصی ،طبیعی هســتند و
قابلیت تفکر ندارند".
اعزازی همچنین در مورد روشهای
دیگر کنار گذاشــتن زنــان از حوزه
عمومی و سیاست گفت" :زنان خیلی
تمایلی به احزاب سیاسی ندارند چرا
که آنچه مورد عالقه زنان اســت در
احزاب جایی ندارد چرا که احزاب هر
موضوعی را که به زنان ارتباط پیدا می
کند ،امری غیرمهــم می دانند و آنرا
از سیاســت حذف می کنند .و برای
همین است که زنان عمدتا سعی کرده
اند از طریق جامعه مدنی ،دغدغه ها و
عالیق خود را پیگیری کنند".
شهال اعزازی در ادامه سخنرانی خود
به مســئله نظریه عدم شایســتگی
زنان و دور کلیشــهای در این رابطه
پرداخــت و گفت" :برخــی بحث از
شایسته ساالری می زنند و می گویند
چون زنان در سطوح پایین مدیریتی
نیستند ،بنابراین تجربه اش را ندارند
که به ســطوح باالتر هم دست یابند،
این درحالی اســت کــه می بینیم
مردان که عمدتا هیچگونه تجربه ای
در خانواده در رابطه با مثال آموزش و
پرورش کودکان شان یا نظام سالمت
و پزشــکی ندارند ،در این موارد و به
شــکلی کامال انتزاعی و بــه دور از
واقعیت های موجود در مجلس می
نشــینند و قانون تصویب می کنند،
درحالی که زنان که به واسطه مدیریت
شان در خانواده به طور روزمره مرتبا
با سیســتم های مختلف آموزشی و
حمل و نقل عمومی ،سیستم سالمت
و پزشکی و ...سروکار دارند ،هیچگونه
نقشی در قانونگذاری و مدیریت این
سیستم ها ندارند ".ویدر پایان گفت:
"حضور زناندر عرصه سیاست معنای
دیگری به سیاست مردانه میدهد و
آنرا از سیاســت کورجنس تبدیل
به سیاستگذاری جنسیتی خواهد
کرد که به درخواســت های متفاوت
گروههای جنسیتی پاسخ خواهد داد
و این به معنای پایان دادن به قدرت
ســاختاری مردان و به تحت نظارت
قرار دادن زنان است".

زهرهتنکابنی:

زهره تنکابنی ،فعــال جامعه مدنی
در حوزه صلح ،از دیگر سخنران این
جلســه بود .وی گفت« :من در این
فرصت می خواهم توجه شما را به سه
موضوع با اهمیت در عرصه انتخابات و
زنان جلب نموده و بر آن تاکید کنم»
وی در ادامه به اولین مسئله اشاره کرد
و گفت« :بیست سال پیش کنفرانس
بین المجالس مصوبه ای را به امضای
اعضا رساند مبنی بر سهم 30درصدی
زنان در مجالس کشورهای عضو که
به امضای رئیس وقت مجلس شورای
ایران نیز رســید .این مصوبه قرار بود
ظرف بیســت ســال در کشورهای
عضو اجرایی شود که امسال آخرین
مهلت اجرای آن اســت .اکنون وقت
آن اســت که زنان ما فعالیتی بیش
از پیش را برای اجــرای این مصوبه
به کار بندند .مــا فرصت آن را داریم
که  90نماینده زن در مجلس داشته
باشــیم .گرچه باید تعداد داوطبین
نمایندگی بسیاری بیش از رقم فوق
باشد تا با سازوکاری که در انتخابات
ایران وجود دارد موفقت امکان پذیر
شود ».وی در ادامه گفت« :با توجه به
اینکه باید از هدر رفتن آراء جلوگیری

اگر به آزادی  ،برابری  ،عدالت اجتماعی ،
صلح و همبستگی باور داریم
بیائیم همراه با مادران صلح مونترال
به یاری پناهندگان سوری بشتابیم:
تلفنتماس:

438-402-8842

کرد ،ائتــاف نهادهای مختلف زنان
قطعا می تواند مفید باشد .هر نهادی
با توجه بــه وزن خود در جامعه می
تواند در لیســت مشترک تعدادی را
قرار دهد .زنان باید نشان دهند که در
میدان رقابت متحدند و می توانند از
زیاده خواهی بگذرند .در کشورهایی
که موانع انتخاباتی زیاد است معموال
اتحاد عمل نهادهای همگرا بســیار
مفید اســت و قطعا بــرای موفقیت
ضروری است نهادهای مختلف زنان با
یکدیگر ائتالف نمایند ».زهره تنکابنی
در ادامه سخنرانی اش گفت« :مجلس
نهاد تصمیم گیری در مورد سیاست
های کالن کشــور اســت .زنانی که
برای این نهاد انتخاب می شــوند نه
تنها باید مدافع حقوق زنان باشند که
برای تثبیت برابری حقوق خود باید
آگاهی کافی در مســایل دیگر مثل
مسایل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی را نیز داشته باشند تا به وقت
لزوم بتواننــد در این موارد اظهارنظر
کنند وگرنه حضورشــان در مجلس
به وهن زنان کشور می انجامد .زنان
مدیر و مدبر و آگاه به مسایل ایران و
جهان که در کشورهای به وفور وجود
دارند نشــان می دهند کــه به رغم
محدودیت های زیــاد زنان در ایران
خود را به سطح باالیی در این زمینه
رسانده اند .چطور می توان مذاکرات
مجلــس را دیــد و از خاموش بودن
مطلق خانم ها شرمگین نشد؟ زنانی
باید کاندیدا شوند که توانایی شرکت
در کمیسیون های مختلف مجلس از
جمله کمیسیون های روابط خارجی،
امنیت ،فرهنگی ،آموزش عالی و غیره
را داشته باشند».

مسرتامیرابراهیمی:

دکتر مســرت امیرابراهیمی ،جامعه
شناس و پژوهشگر مستقل ،در زمینه
چالشهای زنان در عرصه سیاســی
صحبت کرد و موضوع صحبت اش را
به حضور و نقش مردان در انتخابات
اختصاصداد.
این جامعهشناس به آمار زنان تحصیل
کــرده در مقاطع مختلف تحصیالت
عالی و تناقض آن با سهم پایین زنان

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  10ژانویه ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

در مدیریت و اشتغال در حیطه دولتی
اشــاره کرد و گفت" :مسائل مختلف
اجتماعی از جمله پایین آمدن ســن
تنفروشی ،اعتیاد ،سالمندی و زنانه
شدن آن ریشــه در حوزه خصوصی
دارد ولی بحران آن به حوزه عمومی
منتقل میشود و متاسفانه هنوز که
هنوزه نگاه به این بحرانها ،سنتی و با
ارائه راهحلهای قدیمی و تکراری و
البته همراه با انکار است" وی در ادامه
تغییر نگاه محافظهکار مردانه میانسال
با نگاه متجدد و عمومی را به عنوان راه
حل این بحرانها عنوان کرد.
امیرابراهیمی با تکیه بر نظریه دیوید
گریبر گفت" :قدرت انسان ها را کور
میکنــد و به همین دلیل اســت که
مردان که نســبت به زنان در موضع
قدرت قــرار دارند ،کمتــر به درک
مسائل زنان میپردازند .این درحالی
است که زنان همواره مجبوره بوده اند
که ببینند مردان چگونه می اندیشند
ولی این مسئله معموال کمتردر مردان
مشاهده می شود ».وی در ادامه گفت:
«حضــور زنان در عرصه سیاســی و
اجتماعی نه فقط برای حل مشکالت
زنان بلکه برای مقابله با مشــکالت
اجتماعی الزم است» وی سپس برای
نمونه به سیاست خانم مرکلدر آلمان
در مواجهه با پناهندگان اشاره کرد و
گفت« :خانم مرکل برای پناهندگان
مادری کرد و برای خود جامعه آلمان
پدری» وی سپس گفت« :متاسفانه
اگر زنی در مدارج قدرت اشــتباهی
مرتکب شود  ،آنرا به جنسیت او نسبت
می دهند ولی اگر مردی اشتباه کند
آنرا به مســائل مهم دیگر ارتباط می
دهند و همین نشانه نگاه جنسیتی و
تبعیض آمیز به زنان است».
مســرت امیرابراهیمــی در ادامه به
چالش اشتغال زنان در حوزه عمومی
و کار در حوزه خصوصی اشــاره کرد
و گفت" :اگر هم بین اشتغال زنان و
کار خانگی آنان مشــکلی ایجاد شود
به دلیل محدودیت هایی اســت که
برای زنان ایجاد شــده است از جمله
مسئله اجازه شوهر برای کار از بیرون
زن وگرنه ما می بینیم که زنان زیادی
در مدیریت های سیاسی کالن و یا به

عنوان نماینده مجلس حضور داشته
اند و هرگز مشــکالتی از این قبیل را
ندیدهایم».
وی ســپس به چالش دیگر زنان در
عرصه سیاســی اشــاره کرد و گفت:
«یکی از مســائل دیگری که زنان در
حوزه سیاسی با آن مواجه هستند آن
است که معموال زندگی خصوصی آنان
بر له یا علیه آنان استفاده می شود این
درحالی است که مردان این مشکل را
ندارند".
این پژوهشــگر مســتقل ،در ادامه
به نبود منابع کافــی برای تبلیغات
کاندیداهای زن ،عرف رایج مبنی بر
رعایت شئونات ظاهری از سوی زنان
را از دیگر چالشهای پیشروی زنان
در فعالیتهای سیاسی آنان دانست و
گفت« :مردان معموال این مشکالت را
ندارند چرا که به ظاهر آنان توجه نمی
شود ولی به ویژه در ایران این مسئله
ظاهــر زنان یکی از مســائل کلیدی
و مهم برای زنان در عرصه سیاســی
اســت» وی در ادامه گفت« :در ایران
تصویر و ظاهر ایدئولوژیک زن مسلمان
بر توانایی های آنان ارجح دانسته می
شود»
وی سپس در مورد قضاوت در مورد
توانایی زنان در عرصه سیاسی گفت:
"زمان مناســب برای چنین قضاوت
هایــی ،وقتی فرامی رســد که زنان
و مردان در شــرایط برابــر و فارغ از
نگاه غیر جنسیتی قرار بگیرند ".وی
همچنان همکاری و همیاری مردان
با زنان را تســهیلگر پیشرفت زنان
نداست و در انتها سخنرانی خود را با
ارائه آماری از تحقیق انجام شــده در
ســال  2014در آمریکا حول مسئله
جنسیت در عرصه سیاسی به پایان
رساند و گفت« :طبق این تحقیقات
بین  60-55درصد مردم آمریکا قائل
به عدم تفــاوت بین زنان و مردان در
عرصه سیاست بودند».
در ادامه برخی دیگــر از حاضران به
طرح دیدگاه های خود پرداختند.
(این گــزارش را بصــورت کامل در
سایتزیربخوانید).
www.feministschool.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

در گفتار قبلدالیل اهمیت موفقیت
مالــی را بیــان کــردم .همچنین
موفقیت مالی اینگونه تعریف شد« :مسینار رایگان موفقیت مالی »
نام و شماره تلفن خود را
"موفقیت مالی یعنی گام نهادن
در راه رســیدن به اهداف با
از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
ارزش مالی در چهارچوب زمانی
مشخص".
هدف بیش از یک راه وجود دارد که
آنگاه تحلیل تعریف موفقیت مالی را شما باید یکی از آنها را انتخاب کنید
از عبــارت «موفقیت یعنی
چون عمال نمیتوانیددر
یک
«موفقیت»
گام نهادن» آغاز نمودم.
بیش از یــک راه برای
راه است نه
در پایان این نتیجه حاصل
رســیدن به یک هدف
شد که ابتدا بایستی استوار ،یک هدف؛ اما مشخص گام بردارید.
بــا حواس جمــع و اراده و کدام راه را باید امــا کــدام راه را باید
انــرژی کافــی و با کفش انتخاب کرد؟! انتخاب کــرد؟ بهترین
مناســب و به انــدازه پای
راه کــدام راه اســت؟
خودتان قدم بردارید.
برخی مسیرها مستقیم
--------------هســتند ،برخی پیچدرپیچ .برخی
حــال در این بخش به ادامه تحلیل صاف و هموار و برخی دیگر ناهموار و
تعریف موفقیت مالی می پردازم.
به اصطالح صعبالعبور .برخی کوتاه
موفقیت یک راه اســت نه یک و برخی دیگر طوالنی.
هدف! برخی فکر میکنند موفقیت ،آیــا میتوانیم بگوییــم که بهترین
یک چیزی یا یک مکانی اســت که مسیر ،مسیر صاف ،هموار و مستقیم
باید به آنجا برسند .اما موفقیت راهی است؟
است که برای رسیدن به اهداف مورد لزوما اینطور نیســت .چون معموال
نظر شما وجود دارد.
اینگونه راهها انتخــاب اول بیشتر
پس موفقیت یک راه است ،نه بیشتر .مردم هستند و لذا ممکن است که
نقطه مشترک همه راهها این است شلوغ و پرترافیک باشند .به همین
کــه به یک جایی ختم میشــوند .دلیل گاهی اوقات شما برای به موقع
سرانجام به یک جایی میرسند .اما رسیدن به مقصد ،مسیرهای پرپیچ و
قبل از اینکه قدم در راهی بگذارید خم و فرعی را به خیابانهای اصلی و
باید بدانید کجا میخواهید بروید و شناخته شده ترجیح میدهید!
اینکه آیا این راه شــما را به خواسته آیا میتوانیم بگوییم که بهترین مسیر
هایتان میرساند یا خیر؟ راهی که کوتاهترین مسیر است؟
شما را به مقصد نرساند ،هر چند که لزوما اینطور نیست.
کوتاه و راحت و صاف و امن باشــد ،لطفا به این مثال توجه کنید :تصور
برای شما در حکم بیراهه است چون کنید که در یک روز ســرد زمستان
به مقصدتان نمیرسید.
که برف سپید وسنگین همه جا را
در کتــاب آلیس در ســرزمین پوشــانده ،در یک مکان ناشناخته
عجایب آمده که:
گم شدهاید .در حالیکه ارتفاع برف
روزی آلیس در جــادهای میرفت .به زانوهای شــما رسیده و به شدت
به درختی رســید که گربهای بر آن احساس سرما میکنید ،دنبال یک
نشسته بود .از گربه پرسید:
پناهگاه میگردید .به اطرافتان نگاه
این راه به کجا میرود؟
میکنید .در دوردست کلبه کوچکی
ش آن
گربه پرســید :تو به کجا میخواهی را میبینیــد کــه دود دودک 
بروی؟ آلیس جواب داد :نمیدانم.
نشــان میدهد که باید جای گرم و
و گربه گفت :پس مهم نیست!
امنی باشــد .باید خود را به آن کلبه
مسیری که آلیس طی میکرد یک برسانید .ممکن است فکر کنید که:
بیراهه بود نه یــک راه ،چون اصال بهترین راه کوتاهترین راه اســت و
نمیدانست به کجا میخواهد برود .کوتاهترین راه مسیر مستقیم است
او از ابتدا تصمیم نگرفته بود که کجا چون احســاس ســرما می کنید و
باید یا می خواهد برود.
هرچه زودتر باید به کلبه برسید.
پس مهمترین نکته این است که ابتدا اما شما مسیر مشخصی نمیبینید.
باید تصمیم گرفته باشید که به چه آنچه که می بینید زمینی اســت
هدف و مقصدی میخواهید برسید .یکپارچه پر از برف و معلوم نیســت
ســپس مناســب ترین راه را برای زیر این برف چه باشــد .چاله؟ چاه؟
رسیدن به هدف از پیش تعیین شده دریاچه؟ خوب ،چ ه باید کرد؟ با کمی
انتخابکنید.
ی بینید.
دقت چند رد پا روی برف م 
در بیشتر مواقع برای رسیدن به یک درمــی یابید که قبال چند نفر برای
برای شرکت در

رسیدن به کلبه تالش کردهاند .از
رد پاهایشان معلوم است .به رد پاها
نگاه می کنید .بعضی از آنها مسیر
مستقیم را رفته ،اما از یک جایی به
بعد ادامه پیدا نکرده است.
در عــوض بعضی از آنها مســیر
طوالنی و پــر پیچ و خمی را رفته
امــا تا کلبه ادامه پیدا کرده اســت.
حال باید تصمیم بگیرید .کدام راه را
انتخاب میکنید؟ مسلما راهی را که
هر چند طوالنی و پرپیچ و خم ،اما به
مقصد برسد.
بهتریــن راه ،مطمئنترین راه
است نه لزوما کوتاهترین راه.
پس تــا اینجــا ،راه را هم انتخاب
کردید .بعد باید کفش مناسب آن راه
را به پا کنید و توشه و آذوقه مناسب
به همراه ببرید .بررسی کنید که آیا
کفش مناسب و پای رفتن آن راه را
دارید؟ اما دقیقا منظور من چیست؟
در تعریف موفقیــت مالی تا اینجا
گفتیم که:
«موفقیت مالی یعنی گام نهادن در
مسیر اهداف مالی با ارزش زندگی».
هر راهی رهرو خودش را میخواهد.
رهــرو راه رســیدن بــه یک هدف
ورزشی ،باید ورزشــکار باشد .رهرو
راه رســیدن بــه یــک رتبه علمی
بایستی اهل تحقیق و مطالعه باشد
و تکنیکهای یادگیری را به خوبی
بداند .و رهرو راه رســیدن به اهداف
مالی ،بایددانش مالی و قدرت ریسک
و بسیاری توانایی های دیگر داشته
باشد .البته نگران نشــوید .منظور
من این نیست که در همان ابتدای
راه باید کامل باشــید یا به اصطالح،
یک رهرو حرفهای باشــید .خیلی
از تواناییهــا و دانش مورد نیاز را در
طول راه و به تدریج کسب میکنید.
امــا باید از یک آمادگــی و زمینه و
داشته حداقلی برخوردار باشید.
شما نمیتوانید در راه خواننده شدن
قدم بگذارید اگــر از یک حنجره و
صدای خوب اولیه برخوردار نیستید.
شــما نمیتوانید در راه صخرهنورد
شدن یا چترباز شدن گام بزنید ،در
حالیکه از آندسته آدمهایی هستید
که به طور طبیعی از ارتفاع وحشت
دارند.
در این بخش بــه یکی از مهمترین
و حساسترین موضوعات موفقیت
مالی رسیدیم:
یعنی «هدف».
در نــگارش بعد بــه موضوع هدف
خواهم پرداخت.

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!

به اهتمام

محمد فرحی

موفقیتمالی
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وقتی كه نیست پارتی ،قارداش نتیجه یوخدور-
در جستجوی كاری هی گیوه ور كشیدن
پیش رئیس رفتن سودی جز این ندارد
حرف حساب گفتن ،پرت و پال شنیدن

ابوالقاسمحالت
داد بهرم به شب سال مسیحی پایی
که نهم روی به کابارهء روح افزایی
ز آنچه آنجای زیاران مسلمان دیدم
صفایاصفهانی
چه بگویم که بود خود تف سر باالیی
دل بردی از من به یغما ،ای ترک غارتگر من
بین جمعی زن و مرد حشری بود به پا
جنبشی هلهله ای ولوله ای غوغایی دیدی چه آوردی ای دوست ،از دست دل بر سر من
عشق تو در دل نهان شد ،دل زار و تن ناتوان شد
دل مردان شده گرم و رخ زنها شده سرخ
رفتی چو تیر و کمان شد ،از بار غم پیکر من
از شرابی عرقی آبجویی ودکایی
میسوزم از اشتیاقت،در آتشـــــــم از فراقت
دست بر سینه هرکس که نهادم آن جا
سینه من ،سودای من آذر من
کانون من ٔ
جگر سوخته ای داشت و دل شیدایی
فتنه آب و گل شد
گبر و مسلمان خجل شد ،دل ٔ
فارغ از بیم عواقب به خوشی می السید
اندیشه کافر من
صد رخنه در ملک دل شد ،ز
ٔ
مرد شهوت زده ای با صنم رعنایی
شکرانه کز عشق مستم ،می خواره و میپرستم
ٔ
دست هر عاشق رندی شده بود اندر رقص
آموخت درس الستم ،استاد دانشور من
حلقــــه دور کمر ماهرخ زیبایی
سلطان سیر و سلوکم ،مالک رقــــــاب ملوکم
پیش مردم علن ًا کرم کشی میکردند
نغمه مزمر من
در سوزم و نیست سوکم ،بین ٔ
مردک بی ادبـــی با زنک رسوایی
در عشقسلطان بختم ،در باغ دولت درختم
سر پیری قر و اطوار جوانان را داشت
خاکستر فق تختم ،خاک فنا افسر من
ننه ای رقص کنـــان در بغل بابایی
با خار آن یار تازی ،چون گل کنم عشق بازی
فرصتی سال مسیحی به مسلمان میداد
ریحان عشق مجازی ،نیش من و نشتر من
تا کند عشرت و سرمستی و بی پروایی
_______________
اینحدیثمچهخوشآمدکهشنیدمآنشب
خانمی گفـــت در آن معرکه با آقایی (محمدحسین صفای فریدنی معروف به صفای اصفهانی
از شاعران فارسیسرای ایران در قرن سیزدهم هجری و از
گر مسلمانی از این است که من دارم و تو
منطقه فریدن در غرب استان اصفهان میباشد).
اهالی
ٔ
فردایی
وای اگر از پس امـــروز بود
غزلیاتسعدی(مواعظ)
بـــــــربوددلمدر چمنی سرو روانی
زرین کمری  ،سیمبری ،موی میانی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﺠﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ...
خورشید وشی ،ماه رخی ،زهره جبینی
مشفق کاشانی
یاقوت لبی ،سنگ دلی ،تنگ دهانی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
عیسی نفسی ،خضر رهی ،یوسف عهدی
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ....
جم مرتبـــهای ،تاج وری ،شاه نشانی
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ.
شنگی ،شکرینی ،چو شکردردل خلقی
ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ
شوخی ،نمکینی ،چو نمک شور جهانی
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ
جادو فکنـــی ،عشوه گری ،فتنه پرستی
ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
آسیب دلـــی ،رنج تنی ،آفت جانی
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ
بیداد گری ،کج کلـــهی ،عربده جویی
ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫـﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد
شکر شکنی ،تیـرقدی ،سخت کمانی
ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
در چشم امل ،معجــــــزٔه آب حیاتی
ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ
در باب سخـــن ،نادرٔه سحر بیانی
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد...
کیزلف و رخ و لعل لب او شده سعدی
زندگی کن
آهی و سرشکـــی و غباری و دخانی
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ،ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ِ
ﻋﻤﺮ ﺟﻬﺎﻥ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻧﻖ ِ
ِ
غزل  - ۶۳این غزل در تذکرٔه مرآت الخیال امیر علیخان
ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ....
سودی به نام شیخ سعدی است:
ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ.
------------------ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....
غمت در نهاخنانه ی دل نشیند...
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ....
طبیباصفهانی
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ....
غمتدر نهانخانه یدل نشیند
ﻫـﻤﻪ ﻫـﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛
به نازی كه لیلی به محمل نشیند
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
به دنبال محمل چنان زار گریم
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫـﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫـﺎﺳﺖ ....
كه از گریه ام ناقه در گل نشیند
ﺑﻪ ﻫـﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ...
خلد گر به پا خاری ،آسان برآرم
ﺑﻪ ﻫـﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎهى
چه سازم به خاری كه در دل نشیند؟
---پی ناقه اش رفتم آهسته ،ترسم
غباری بهدامان محمل نشیند
دانی كه چیست دولت ؟
مرنجان دلم را كه این مرغ وحشی
(یک بغل کاکتوس )
ز بامی كه برخاست ،مشكل نشیند
"دانی كه چیست دولت  ،دیدار یار دیدن"
یك چای داغ لب سوز ،با قند سركشیدن عجب نیست خندد اگر گل به سروی
كه در این چمن پای در گل نشیند
عالی است با مكافات فوق لیسانس گشتن
وانگه سماق ها را با دوستان مكیدن بنازم به بزم محبــــــت كه آن جا
گدایی به شاهی مقابل نشیند
پز می دهی كه بازار ،از جنس هست لبریز
كو پول و كو درآمد ،كو قدرت خریدن طبیب ،از طلب در دو گیتی میاسا
كسی چون میان دو منزل ،نشیند؟
ما روز وشب به ناچار ،شبكار و روز كاریم
اما همیشه لنگیم با این همهدویدن
ای بخت المر ّوت ،تو معــــرفت نداری
حد و حساب دارد خوابیدن و كپیدن!
ّ
روزی سه چار ساعت،ما و ،صف اتوبوس
اما شما و هر روز ،در بنزها لمیدن
تو كاهی ای درآمد! خرج است همچنان كوه
داری عجب تخصص در كار ورپریدن

33

 سال  23شماره  11  1246دی 1394

www.paivand.ca since 1993

جهانی پر از بحران ،جنگ و ناامنی...

جهان ســرمایهداری ،یک ســال پر از
بحران ،بیکاری و فقر ،جنگ و آوارگی،
تروریسم و ناامنی را پشت سر نهاد.
به هر گوشه این نظام جهانیدر طول یک سال
گذشته نظری افکنده شود ،تضادهای سر به
فلک کشیده آن ،به اشکال مختلف ،الینحل
بودن خود را در بحرانهای رنگارنگ به نمایش
گذاشتهاند.
بحران اقتصـــــادی جهانی ،هنوز از مرحله
رکود پا فراتر ننهاده کــه عقبگرد جدیدی
فرارسیده است.
نهادهای مالــی بینالمللی ،پیدرپی در مورد
خطرات بحران مالی جدید هشدار میدهند.
بزرگترین امید جهان سرمایهداری برای احیاء
مجدد رونق به یاری چین ،ازدسترفته و اقتصاد
این کشور نیز با کاهش پیدرپی نرخهای رشد
تولید ،صادرات و واردات و سقوط بازار سهام به
سراشیبی افتاده است.
ســقوط بهمنوار بهای نفت در یک سالی که
گذشت ،کشــورهای نفتخیز جهان را نیز با
بحرانهای جدی مواجه ساخته است.
نهفقط در اینیک ســال ،بهبودی در میزان
اشتغال و شرایط مادی و معیشتی تودههای
کارگر رخ نداد ،بلکه بالعکس ،با تداوم بحران،
بر طول و عرض ارتش جهانی بیکاران افزوده
شــد و حتی در پیشــرفتهترین کشورهای
سرمایهداری ،جمعیت گستردهتری به کام فقر
کشیده شدند.
فشــار روزافزون ناشــی از فقــر و بیکاری و
تشدید استثمار ،اعتراضات گسترده کارگری
را در سراســر جهان در پی داشت .اعتصابات
و تظاهرات متعدد کارگران یونان ،اســپانیا،
پرتغــال ،ایتالیا ،آلمــان ،بلژیک ،فرانســه،
ایاالتمتحده آمریــکا ،اعتصابات و تظاهرات
کارگران و زحمتکشــان اغلب کشــورهای
آمریکای التین ،حاکی از تشدید تضاد کار و
ســرمایه و تحملناپذیری نظم سرمایهداری
حاکم برای طبقه کارگر بود.
برجستهترین رویداد جنبش کارگری جهان
در سال  ،۲۰۱۵اعتصاب عمومی و سراسری
کارگران هند در سپتامبر  ۲۰۱۵بود.
درحالیکــه اتحادیههای کارگری پیشبینی
حضور  ۱۰۰میلیون کارگر را در این اعتصاب
داشتند ۱۵۰ ،میلیون به فراخوان برای اعتصاب
عمومی علیه سیاســتهای حکومت مودی
پاسخ مثبت دادند و تمام فعالیتها را به مدت
یک روز در هند متوقف کردند.
ایــن اعتصاب ،بار دیگر قــدرت الیزال طبقه
کارگر و نقش این طبقه را برای دگرگونی نظم

سرمایهداری حاکم جهانی ،به همگان
نشان داد.
در یونــان که اعتصابــات و تظاهرات
طبقه کارگر در اینیک سال همچنان
ادامه داشت ،سیریزا در اوایل این سال
توانست ،بارأی اکثریت بزرگ کارگران و
زحمتکشان یونانی به قدرت برسد .اما
ازآنجاییکه این سازمان نمیخواست
از محدودههای نظم سرمایهداری فراتر
رود و برنامه حداکثرش ،بهعنوان جناح
چپ سوسیالدمکراسی ،مخالفت باسیاست
نئولیبرال ،در چهارچــوب اتحادیه اروپا بود،
پیشاپیش شکستش قطعی بود .بنابراین در
همان نخستین مرحله کشمکش با اتحادیه
اروپا ،تسلیم شد و شکست را پذیرفت.
شکست سیریزا این واقعیت را آشکار ساخت
کهدر مرحله کنونی بحران و زوال سرمایهداری،
صرفاً مخالفت باسیاست نئولیبرال کافی نیست
و جایی برای جایگزینی سیاستها در چارچوب
نظم سرمایهداری وجود ندارد.
راهحل بحران ،فقط نفی سرمایهداری و گذار به
سوسیالیسم است .اینکهدر آمریکای التین نیز
سیاستهای جناح چپ بورژوازی با شکست
روبهرو شده است و بحران جهان سرمایهداری
حتی سوسیالیسم قالبی بهاصطالح قرن بیست
و یکمــی را از پای درمــیآورد ،بیان همین
واقعیت اســت که در گیرودار بحران فراگیر و
همهجانبه نظم موجود ،نجات سرمایهداری ،با
وصله و پینه کردن آن ،ممکن نیست.
در ونزوئال جناح راست بورژوازی در انتخابات
اخیر ،دوسوم کرسیهای پارلمان را از آن خود
کرد.
در آرژانتین جناح چپ پرونیست ،قدرت را از
دســت داد .حزب کارگر برزیل نیز در آستانه
ازدســت دادن قدرت است .اینکه در اسپانیا
و پرتغال گرایش مخالف سیاســت نئولیبرال
قدرت میگیرد ،یا جناح چپ حزب بهاصطالح
کارگر انگلیس بر رقبای جناح راست چیره شده
اســت ،هرگز به این معنا نیست که خواست
تودههای کارگر و زحمتکش ،جایگزین کردن
سیاســتی دیگر در چارچــوب نظم موجود
بهجای سیاست نئولیبرال است .بورژوازی در
بطن بحران کنونی جهان سرمایهداری ،راهحلی
برای نجات نظم موجود ندارد.
سال  ۲۰۱۵با هجوم سیلآسای پناهندگان به
کشورهای پیشرفته جهان سرمایهداری بهویژه
کشورهای اروپایی ،همراه بود.
در این سال ،نزدیک به یکمیلیون تن از مردم
فقیر ،بیکار ،راندهشــده از خانه و کاشانه خود
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در سالی که گذشت بهبودی در میزان
اشتغال و شرایط مادی و معیشتی تودههای
کارگر رخ نداد؛ برعکس ،با تداوم بحران،
بر طول و عرض ارتش جهانی بیکاران
افزوده شد و حتی در پیشرفتهترین
کشورهایسرمایهداری،جمعیت
گستردهتری به کام فقر کشیده شدند.
درنتیجه جنگ و وحشیگری اسالمگرایان،
سختترین و خطرناکترین راههای زمینی و
دریایی را پیمودند ،حدود ســه هزار تن جان
خود را از دســت دادند تا خــود را به یکی از
کشورهای ظاهراًامن اروپایی برسانند .بورژوازی
کشورهای پیشرفتهتر سرمایهداری که این موج
مهاجرت را عاملیدر تشدید بحرانهایدرونی
خود میداند ،تمام امکانات خود را به خدمت
گرفت ،تا سدی در مقابل آن ایجاد کند .این
موج مهاجرت و فرار مردم بهویژه از کشورهای
خاورمیانه و آفریقا ،خود جلوهدیگری از بحران
عمومی جهان سرمایهداری است..
در طول یک ســال ،دو بار تروریســتهای
اسالمگرا ،دست به کشتار مردم فرانسه زدند.
یکبار روزنامهنگاران را کشتار کردند و باردیگر
 ۱۳۰تــن از مردم را در یک اقدام بهتماممعنا
وحشیانه قتلعام کردند.
بدیهی است که این وحشیگریها که دیگر
تأثیرش به یک کشــور محدود نماند ،نهفقط
با ایجــاد هراس و ناامنــی ،گرایش در میان
تودههــای ناآگاه بهســوی جریانات خارجی
ستیز ،نژادپرست و فاشیست را تقویت نمود،
بلکه به طبقه حاکم امکانداد کهدامنه حقوق
و آزادیهای توده مردم را محدودتر کند و با
ایجاد جو پلیســی و امنیتی ،اقدامات خود را
برای کنترل نارضایتی کارگران و زحمتکشان
تشــدید کند .واقعیت اما این اســت که این
تروریسم و اسالمگرایی ،جلوهدیگری از بحران
نظام سرمایهداری و بیثباتی و ازهمگسیختگی
آن است.
در سال  ،۲۰۱۵خاورمیانه یکی از کانونهای
حاد بحران عمومی جهان ســرمایهداری بود.
جنگ داخلی در عراق ادامه داشــت .تالش
دولت عراق و متحدان آن برای بازپسگیری
مناطقی را کــه داعش به تصــرف درآورده
است ،به نتیجهای نرسید .در سوریه جنگ
داخلی به آوارگی میلیونها تن دیگر از مردم
این کشور انجامید .شهرها و مناطق مسکونی
بیشتری ویران گردید ،دهها هزار تن دیگر بر

تعداد کشتهها و معلولین افزوده شد.
تعداد کشــتهها از  ۲۳۰هزار تجــاوز کرد و
جمعیت آوارگان به  ۹میلیون تن رسید.
در این ســال ،رقابت و کشــمکش رژیمهای
ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران و عربستان
سعودی برای کسب هژمونی بر منطقه ،یمن
را نیز به عرصه جنگ داخلی سوق داد .هزاران
تن از مردم این کشور نیز درنتیجه بمبارانها
و درگیریهای طرفین نزاع ،به قتل رسیدند.
درگیریهای رژیم اشــغالگر اسرائیل با مردم
فلســطین همچنان ادامه یافت و با گسترش
دامنه مقاومت مردم فلسطین ،دهها تن دیگر
نیز به قتل رسیدند.
بحــران خاورمیانه که ریشــههای اقتصادی
 اجتماعــی و سیاســی ژرف دارد ،درنتیجهسیاستهای ارتجاعی قدرتهای منطقهای و
بینالمللی به یک جنگ و نزاع فرقهای مذهبی
تبدیلشــده اســت که پایانی بر آن متصور
نیست.
قدرتهای امپریالیست که در ایجاد و تقویت
دولتهای اســامی و جنبشهای اسالمگرا
نقش اصلی را داشتهاند ،در سالی که گذشت
با توجیه مبارزه علیه اسالمگرایان بهویژهدولت
اسالمی داعش ،بر دامنه مداخالت خود در این
منطقهافزودند.
قدرتهای رقیب امپریالیســت ،که همراه با
بحران جهانی نظام ســرمایهداری ،تضادهای
آنها تشدید شده است ،اکنون با دخالتهای
نظامی افزایشیابنده خــود ،اوضاع منطقه را
پیش از پیش بحرانی کردهاند.
تنها نتیجه این مداخالت ،تشدید ویرانسازی
این منطقه و عم ً
ال تقویت دولتها و گروههای
اسالمگرا بوده است .آنها با تمام ادعاهایشان
حتی نتوانســتهاند ،ضرباتی جــدی به گروه
اســامگرای داعش وارد آورند .دالیل آن نیز
سوای اینکه رقابت قدرتهای امپریالیستی و
منطقهای ،اقدامات یکدیگر را خنثی میکند،

در این واقعیت نهفته است که رشد اسالمگرایی
و جنبشهای اسالمگرا که اکنون دامنه آن به
بخش وســیعی از قاره آفریقا نیز بسط یافته،
دالیل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دارد .این
پدیده را نمیتوان با بمباران و زور اسلحه نابود
کرد .اگردرجایی هم مقابله با آن موفقیتآمیز
بوده است ،همانند کردستان سوریه ،مقابله و
مقاومت توده مردم در برابر آن بوده است.
بحران خاورمیانه ،تضادهــای قدرتهای
امپریالیست ،به ویژه روسیه و بلوک آمریکائی
و اروپائی و نیز قدرتهای منطقهای را در یک
سال که گذشت بهدرجهای تشدید کرده است
که احتمــال درگیریهای نظامی آنها را نیز
افزایش داده است.
افزایش تشنجات میان ترکیه و روسیه ،پس از
سرنگونی بمبافکن روسی ،افزایش تشنجات
میان ترکیه با جمهوری اسالمی ایران و عراق،
خطرات جدی درگیریها و بحران این منطقه
را نشان داد.
ســرمایهداری جهانی ،برای بحرانی که خود
پدید آورده و تشدید کرده است راهحلی ندارد.
ســال  ۲۰۱۵با تمام حوادث و رویدادهایش،
آنچه را که نشان داد ،تشدید تضادهای نظام
ســرمایهداری در تمام عرصههای اقتصادی -
اجتماعی و سیاسی و تعمیق بحرانهای این
نظام است.
رویدادهای ســال  ۲۰۱۵نیز بهوضوح نشان
داد که ســرمایهداری به چنــان مرحلهای از
فرسودگی ،ناتوانی و ازهمگسیختگی رسیده
اســت که قادر به حل هیچیک از بحرانهای
بزرگی که با آنها مواجه است ،نیست .چارهساز
تمام این بحرانها ،نفی نظام ســرمایهداری و
برپایی نظمی سوسیالیستی است .تا وقتیکه
این دگرگونی رخ ندهد ،بشــریت ستمدیده
از عواقب فاجعهبار نظم ســرمایهداری رهایی
نخواهد یافت.
نقل از نشریه کار شماره ۷۰۷
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رفیق توکل ( از طریق اس کا یپ )
« بحران خاورمیاهن و چشم اندا ز تحوالت م طنقه »
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فعالین سازمان فدا ئیان ( اقلیت )  -مونترآل

شنبه  ٦فورهی ساعت  ٦بعدا زظهر کتابخاهن

Atwater

1200 Atwater Ave., Westmount, QC, H3Z 1X4
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تدریس انگلیسى

دندانپــزشک

خدماتمالیاتی

تدریسخصوصى
زبان انگلیسى
از مبتدى تا پیشرفته
توسط مدرس آموزشگاه ها
و دانشگاه هاى تهران
 000سولماز میزانى 000

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

دندانپزشکان ارجمند هموطن را دعوت به همکاری می نماید:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

clinique_Soleil@yahoo.com

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

Tel.: 514-560-2568

azjune’15U

azjan’12paid60+120ak

استخدام
toendmar16U

آموزشگاههنری
ر  -مــی

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

514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5

آموزشختصصی

به یک نفر مسلط به زبان
انگلیسی و فرانسوی
• با گواهینامه رانندگی
برای کار در شرکـت
فورانیازمندیم.
تلفناطالعات:

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

Tel.: 514-892-5433

sep13fulyr

با
مشارکت
خود،
کا
میونیتیرا
تق
ویتکنید

حسابـداری

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:

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

فروشبیزنس
MOBILE Franchise
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

514-430-0430

شـیراز
کیترینگ

aznov’15U

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
freeazmar

Tel.: 514-675-4405

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

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
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

Tel.: 514-484-8072

آموزش رانندگی
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 ..............................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 ...................... .
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف223-6408 ......................................... .
آپادانا933-1719 ............................................. .
گروهپاسیفیک289-.............................9011
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492.................Expert-FX. ...............

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار 712-2615 .............................
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

کامیونیتی
PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

dc1P

>> کلیه مقاطع:

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

toendofmay2010P

خدمات
آرایشی

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

•
•
•
•
جویــایکار •

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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.

پرستار با ١٠سال سابقه كار
در بخش های مراقبتهای ویژه
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
اطفال و بزرگساالن در ایران،
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
عضونظامپرستاری،آماده
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
پرستاری از كودكان٥-١
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
سالوسالمندانعزیزشما
در منزل
------------------------

برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
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...

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

فـرش

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

فـال

دندانپزشک

رستــوران

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

ریوسود:

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

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

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

الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

شادی678-6451 ............................................ .

کامپیوتر

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

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

تپش223-3336 ................................ .

کلیسا

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

گاراژ (درب)

249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................

سوپر و فروشگاه

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

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.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

سروین562-6453........................................... .

پـارس290-2959 ....................................... .

وام مسکن

ماریاکوتونه656-8178....................................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

شیرینی پزی و قنادی

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................
اکســپرس889-7392 ................................ .

عینک سازی

داروخــانه

 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؟...

MONTRÉAL QC H4B 1L8

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

خشکشویی

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



514-827-6329
514-620-3255

naghdiazfeb01U

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

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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

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 آنها
بدهید!

PAIVAND

College,University
High-Shool

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

(آرش کشوری)

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

نینا513-5752 ............................................. .

514-778-1358

abaee:azsepfree

استخدام

آژانس مسافرتی

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

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

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزششنا

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

آرایشـــــگاه

aznov15U

تدریس فارسی

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

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

Tel.: 514-467-7807

azapr2015khadijeU

اخوانوستآیلند

Sunny Beautiful 4
1/2 apartment
Cote des Neiges
800$ /month
from Feb. 01 to
June 01 2016
Tel.: 514-735-8445

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

درشاپینگمال
----------نقدواقساط
----------به فروش می رسد

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

 2ماه مجانى ،به علت جابجایى،
سابلت آپارتماندوخوابه/
همكف/نورگیر/ماشین
لباسشویى/ماشینظرفشویى/
نگهبان بیست و چهار ساعته /
انبارى  /جیمدر بهترین نقطه
Cavendish Bolevard
از اول ژانویه به مدت شش ماه
اجاره ماهانه  ١٣٥٠دالر

سابلتآپارمتان

رستوران فست فود

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

سابلتآپارمتان

514-834-3145

رستوران بـرای
فــروش

Tel.: 514-963-5179

استخدام

PAIVAND: Vol. 23  no.1246  Jan. 01, 2016

فتوشاپ846-0221 ....................................... .
فتوبوک984-8944 ........................................ .
فتو ُرز488-7121.............................................. .
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

34

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

35
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www.paivand.ca since 1993

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای
نی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

تدریسپیانو

Tel.: 514-996-1065
Pazfeb-june2015

توسط :رضا هومن

نی
ایرا ام

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

514-833-8684

Pdtoendec'15

کلیه وسائل خانه :پذیرایی ،آشپزخانه ،ناهارخوری و. ..و..
تقریبا نو با کیفیت عالی
به بهای مناسب | به دلیل جابجایی
بفروش می رسد .تلفن 514-714-7239 :

خد
است ید!
کن

35 X 45

Visit us:
www.
DevelopExperts.com
Contact:
@info
DevelopExperts.com

فــروشوسائلمنزل

helia_1984@yahoo.com

35 X 45

وب سایت
اپلیکیشنموبایل
بازار یابی اینترنتی
بهینه سازی
جستجویاینترنتی
و...

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

50 X 70

DevelopExperts

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ وب ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

SNOWDON

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

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

فنگویندگی

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

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

35

مهد کودک BABY ANGELS

مهد کودک  Baby Angelsواقع در منطقه کت سن لوک
( کیلدر) با مدیریت نستــرن اسدی
با سالها تجربه در امور نگهداری
و تعلیم کودکان در سنین مختلف
در فضایی شاد و صمیمی پذیرای
فرشته های کوچک شما می باشد.
توجه :به  5نفر اول به مدت  5ماه
 به ازای هر ماه  50دالر -هدیه داده خواهد شد.

Tel.: 514-663-6640
oct15-nov01P

aznov2015

azmay2013hoomanfree

?You want to start your own business enterprise

» « Starting a Business

شریف

Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

Tuition-Free Program
Online Program in English

ارز

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

استخدام

www.ibs.quebec
Eligibility for Loans & Bursaries
Around 900 CAD*/month

Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7
Metro: McGill and Place des Arts
*Under certain conditions

www.henrilegrand.com

Henri le Grand

Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire

UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE IDÉAL POUR VOS ENFANTS
AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Programme avancé

Préparation aux examens

scolaire

 Cours particuliers

 Soutien

 

ou audrey@henrilegrand.com

514-961-3598

Pour toute inscription ou renseignements:

مترجم رمسی مترجم رمسی

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

خاطره حتویلداری یکتا

کلبــه
عموجان

ÁH#¾Îoe#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#ÁIÀ#½r»oQ#¾Ã±¨#½k¹¹¨#Ho]H

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

Rejoignez-nous dès maintenant dans l’un de nos nombreux centres
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve

Ouverture de nouvelles sessions de cours
tous les mois ! (Places limitées, soyez parmi
)les premier(e)s inscrit(e)s

aznov152104nikpour

514-207-9999

New Sessions Starting every Month

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

(514) 678-6451

!CALL NOW

Diploma of Vocational Studies from the
Ministry of Education

Conditions d’admission :
- Carte d’assurance maladie ou CSQ
- Passeport Canadien ou confirmation de
résidence permanente
- Certificat de naissance traduit
- Preuve de citoyenneté canadienne
- Pièce d’identité

توسط شادی

Study from home and receive
*maximum 900 CAD per month

شیرینی
سـرو

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

(438) 390-0694

صرافی
 5ستاره

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

–§...#»#·I¨j¼¨#,Â±¹woQ#,ÁnHjnIM#·Hn»j#,Âw»o–#,½oUoQ#,Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v

www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î

514 585 - 2345

7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

DevelopExperts

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ


































 




نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
6107 Sherbooke W.
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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Tel.: 514-484-8072
نزدیکمترومک-گیل
________________ (514) 675-0694

Tel.: 514-933-0-933

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

مترجم رمسی

Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

باباایایررانانی
ی
ک

کــــارار
کنکینیدد!!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Bureau de Traduction Farhang




























































 


























































مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
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ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com
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 -3آواي حماس��ي -مهره
شيش��هاي -خوار كردن و
توهين
 -4ضمي��ر ملكي -گوش
دهن��ده -يك��ي از دو
جنس -رودست خوردن
 -5حن��ا -پس��ته ده��ان
گشوده -ساز موالنا
 -6سايه -آشفته و درهم
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قامت
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شادمان
 -9پل پيروزي -بازگشت-

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ميرود .پس ميتوان گفت حتي اگر طعم قهوه
را دوس��ت نداري��د ميتوانيد ب��ه آن به عنوان
داروي��ي دوستنداش��تني نگاه كني��د و براي
حفاظت از پوس��ت و س��المت خود روزي يك
فنجان قهوه بنوشيد.
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ا ميت��وان آفت��اب
ختگيهاي شديد و
ف بيش از حد رنگ

حل جدول عادی شماره 5121
رايانه
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Internet, Email and Telephone Scams
Citizenship and Immigration Canada (CIC) is receiving an increasing number of
reports of a cross-Canada
telephone scam.

در میهمانی ها ،مجالس و پارتی ها

چگونه از دوستان مان عکسبرداری کنیم؟

در این واپســین روزهای ســال
میالدی ،معموال با دوســتان و یا
خانــواده به میهمانی و گشــت و
گذار در سالنها ،رستورانها و پارتی
های مختلف مشــغول هستیم و
حتما برای جاودانه کردن خاطرات •
خوش این لحظات ،عکس یادگاری در صورتــی کــه مایل هســتیم
هــم در کنار عزیــزان خود تهیه جمعیت و یا یک رویداد خاص را
میکنی .م
در پس زمینه تصویر دوستانمان
ایــن مقاله با ذکــر چند مطلب بــه نمایش بگذاریم ،ســوژه ها را
کلیدی و ساده کمک خواهد کرد در جهتی قــرار میدهیم که نور
که عکســهای زیباتر و جذابتری پروژکتورها و فالشرهای آن برنامه،
تهیهنماییم.
پس زمینه تصویر دوســتانمان را
روشن نماید.
•
اول از همه سعی کنید در جاهایی به عبــارت دیگر در جهتی عکس
عکاسی کنید که روشنتر و پرنورتر میگیریــم که پس زمینــه با نور
باشند .گاهی اوقات با همین تغییر تکمیلیدیگری من ّور شده باشد.
کوچک و عکاسی در  5متر آنطرف صد البته در چنین شرایطی باید
تر ،میتوان تغییرات شــگرفی در با فالش و نیز «شــاتر اســپید»
پایینتری عکاســی کرده تا همه
عکسها پدید آورد.
جای تصویر ،روشن و واضح باشد.
•
به زمینه پشــت عکس حساس •
باشــید .قبل از آنکه از دوستانتان در صورت اســتفاده از فالش ،باید
دقت کنیم که شیشه،
آینه یا پنجــره ای در
تلفناستودیوفوتوبوک:
پس تصویر نباشد چون
(514) 984-8944
باعث بازگشت شدید نور
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
به سمت دوربین شده و
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
بخشی از تصویر را محو
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
میکند .اگر فضا و چاره
اینستاگرام:
STUDIO.PHOTOBOOK
دیگری نداریم ،دوربین
موشن ویژه
را نســبت به شیشــه
با پرو
با
ای
پرتره
عکس
سئانس
بصورت مورب میگیریم
ن شماره!
ای
مونتاژ بر روی بک گراند تا بازگشت نور به سمت
کریسمسبرایخانمها ،دیگری باشد.
آقایان و کودکان
•
 5عکسدیجیتالدر استودیو ،چاپ و رتوش اگر نحــوه اســتفاده از
 4عکس در ابعاد متوسط  5در  7اینچ و یک دوربیــن در وضعیــت
عکس بزرگ با ابعاد 8در 12اینچ به انتخاب  Manualیا دســتی را
بلد نیستیم ،ناچارا باید
مشتری ،کال به مبلغ 80دالر

بخواهید که برای شما ژست عکس
بگیرند ،فضایی را پیدا کنید که پس
زمینه (بک گراند) آن کامال خلوت
بوده و حتی المقدور اشیاء دیگری
در پس زمینه عکس نباشند.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

دوربیــن را در وضعیت اتوماتیک
قرار داده و در زمان گرفتن عکس
دوربین را در دستمان بی حرکت و
ثابت نگه میداریم.
معمــوال عکاســان در چنیــن
موقعیتهایی و مخصوصا در لحظه
چکاندن شاتر ،نفس خود را حبس
کرده تا لرزش بدن به حداقل خود
برسد .برای بهتر کردن نتیجه ی
کار ،حتی المقــدور به یک دیوار
یا ستون نیز تکیه میدهیم تا حد
ممکندوربین ثابت بماند.
•

در صورتی که منبــع نوری قوی
و پرنوری در آن محدوده باشــد،
طوری عکاســی میکنیم که آن
منبع نور در پشــت دوربین قرار
گرفته و نــور آن به صورت و بدن
دوســتانمان بتابد .با این تکنیک،
همه ی سوژه ها در عکس روشن
ظاهر شــده و زنندگی نور هم به
حداقل خود میرسد.
•

چنانچه در ســر میز نهار یا شام
میخواهید از دوســتانتان عکس
بگیرید حتما قبــل از صرف غذا
و زمانــی کــه میز مرتب اســت
عکســبرداری کنیــد .در غیــر
اینصورت ،عکسها زیبایی خود را از
دست خواهند داد.
•

در صورتی که در جایی هســتید
که محیط اطرافتان نامرتب است،
طوری کادر بندی کنید که سایر
اشــیاء و زمینه های نامناسب در
تصویر ظاهر نشوند .با زوم کردن
نیز میتوان زوائد اضافی را در زمان
عکاسی محو کرد.
•

private information. This
could be used to steal your
identity.
Here are some things to
watch for:
• If the website claims to
offer special deals to people
who want to immigrate,
don’t deal with them. Do
not pay for offers of guaranteed entry into Canada
or faster processing of your
application. These claims
are false.
• Check the address in your
browser’s address bar when
you land on a website to
make sure it matches the
address you typed.
Here are some other ways
to protect yourself:
• Never enter private
information unless there is
a padlock in the browser
window or ”https://” at
the beginning of the Web
address to show it is secure.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration Website.
--------

My staff and I wish
everyone a
joyful New
Year, may your
homes always
be filled with
laughters, an
abundance of
good health
and much
success.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
______________
Maria cottone
Canadian Regulated Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

General for Canada,” unless CIC states something
different on a visa office
website.
• CIC Officers will never:
- ask you to deposit monHow to Protect Yourself ey into a personal bank
Identity theft can occur over account,
- ask you to transfer money
the Internet or telephone,
through private money
or via fax or regular mail.
transfer service,
Therefore, be particularly
wary of unsolicited e-mails, - offer special deals to people who want to immigrate
telephone calls or mail attempting to extract personal or
- use free email services,
or financial information
such as Hotmail or Yahoo
from you.
Mail for official communiRemember that Canada
Immigration will never call cations.
• You will find forms for
you over the phone to ask
all types of visas on CIC’s
you to transfer a certain
website.
amount into a bank ac• Be careful if the salary of
count in order from being
the job you are applying for
deported. This is a scam
seems too high to be real.
and never give out your
bank account or credit card
information to anyone over Fake websites and
the phone in regards to imother Internet scams
migration or for any other
Travelers who apply for
reasons in that matter.
an ETA are advised to be
cautious in all dealings
Internet Scams
with companies that claim
Don’t be the victim of a
to offer help in getting an
scam. If it sounds too good ETA. These companies are
to be true, it probably is.
not operating on behalf of
The results of these scams
the Government of Canacan include:
da. Many have established
• identity theft,
websites that charge a fee
• fraud,
to provide information and
• theft from your bank acsubmit ETA applications.
count or credit card, and
This Government of Canada
• computer viruses.
website is the
Remember:
official place
• No one can guarantee you to apply for an
a job or a visa to Canada.
ETA
• Only immigration officers It is easy for
in Canada, at Canadian em- criminals to
bassies, high commissions
copy a real
and consulates can decide
website or build
to issue a visa.
one that looks
• Processing fees are the
professional.
same for all services proWebsites may claim to be
vided by Citizenship and
official Government of CanImmigration Canada (CIC) ada sites or their partners.
whether inland or around
Others may claim to offer
the world. We base fee
special immigration deals
amounts in local currency
or guaranteed high-paying
on official exchange rates.
jobs. They do this to trick
They are the same amount
people into paying them
as fees in Canadian dollars. money.
• You usually pay fees
Some of these sites may try
for Canadian government
to get you to give them your
services to the “Receiver

طوری به افراد پوزیشن بدهید که
همگی در عکس مشخص باشند.
در عکسهای ایستاده ترجیحا افراد
قد بلند را در پشت و افراد کوتاهتر
را در جلو قــرار بدهید .در برخی
موقعیتها حتی میتــوان افراد قد
بلند را در جلوی همه و در وضعیت
رعایت احتیاط از زمین بلند کرده از جمعیــت حاضر در آنجا فاصله خود را بســته باشــند .به همین
نشسته قرار داد تا همگی در کادر
و در وضعیتی که وی را بطور افقی بگیریم میتوانیم عکســی را تهیه منظور به دوستانمان میگوییم که
مشخصباشند.
در هوا نگه داشته اند ،از کل گروه کنیم که همهدوستانمان همزمان تا چند لحظه پوزیشن خود را تغییر
•
ندهند تا بتوانیم دو یا سه عکس
در حال پریدن در هوا هستند.
عکسبگیرید.
اگر این امــکان را دارید که از باال
البته از لحاظ همزمان کردن افراد تهیه کنیم .سپس فورا عکسها را
•
از دوســتان خود عکس گروهی
وضعیت جالب دیگری که میتوان در این مدل عکسها ،احتماال باید بازبینی کرده تــا حداقل در یک
تهیه کنید معموال بهترین نتیجه
در آن عکســهای متفاوتی گرفت بیش از یک بار این عکس را تهیه عکس ،چشــم همه دوستان باز
را بدســت خواهید آورد .در زمانی
این است که عکاس به روی زمین کرد .بهترین عکس آن اســت که باشد .در غیر اینصورت باید دوباره
که همه به سمت باال نگاه میکنند،
بنشــیند و دوســتان به صورت همه با هم در هوا معلق هســتند همان عکس را تکرار کنیم.
عکسمیگیرید.
نیم دایــره ،عکاس را احاطه کرده و پای هیچکس از دوستانمان بر •
•
و اندکــی به ســمت عکاس خم روی زمین نیست .ناگفته نماند که دقت کنید که همه دوســتان در
معموال جــ ّو چنین فضاهایی جو
شوند .چنین عکسی هم جذابیت بهترین جا برای تهیه این عکسها کادر باشند و کسی از قلم نیفتد.
شادی و خنده است .پس از گرفتن
و پوزیشن بسیار جالبی برای این در فضای باز است.
معموال بهتر است یک فضای خالی
عکس اصلــی ،از دوســتان خود
کوچکیدر باالی تصویر (باالی سر
سبک عکاســی به ما ارائه خواهد •
بخواهید که به هر مدلی کهدوست
کرد.
از آنجایــی کــه تعداد افــراد در سوژه ها) در نظر بگیریم.
دارند بایســتند و یا حتی شکلک
عکســهای گروهی نســبتا زیاد جمع تان جمع و دلتان همیشــه
•
در بیاورند! حتی میتــوان از آنها
در صورتــی که در جای بســیار هستند ،احتمال دارد که در لحظه شاد!
خواست که یک نفر از دوستان را با
بزرگی هستیم که میتوانیم قدری عکاســی ،یک یا دو نفر چشمان
•
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FRANCHISING AVAILABLE
Double Pizza and Les Ailes En Folie offer to strong concepts under one
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
Folie is new and exciting.
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 $200,000 to $250,000.
Capital Required: Approximately $100,000 which includes working capital.
Royalties: 5% – also one of the lowest in the industry

MEGA 2

2

PIZZAS
MEDIUM

27

99$

(All dressed or 3 toppings)

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

Advertising: 5% – this finds its way back to your pocket as our
experienced marketing 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 of the most popular delivery meals; pizza and wings.
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central phone 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.
All fixed expenses such as rent, equipment, phone, internet, uniforms,
delivery drivers, menu printing and mailing and so on stay the same. By
adding another brand, sales have the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725 ext: 2245

TAKE OUT SPECIAL
1 PIZZA 99$
MEDIUM 7
1 PIZZA 99$
LARGE 9
1 PIZZA
99$
X-LARGE 11
(pepperoni or 1 topping)

doublepizza.ca
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جزئیات در شماره آینده
بلیت در تپش
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692
 با پارکینگ وسیع رایگان
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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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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

دیدار آینده:
سه شنبه
 ١٩ژانویه ٢٠١٦

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

  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


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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