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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE 
سقــوط قیمت نفت به
 ۳۰دالر؛ احتمال افت
به کانال  ۲۰دالری!

شــریف

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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مضایا :چشمان گرسنگی...
•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

رف پهلوی
اش

داستان زندگی این
شاهدخت پهلوی با
" قوانین پیشنهادی دولت
روایتهایی آمیخته که
کبک در مورد ولفر با
شبیه قصههای هزار و
مجازات های ناعادالنهای
یک شب به نظر میآید.
همراه است".
اما از این هزار قصه کدام
 ص12 :
یک درستتر است؟
 ص9 :
_________________________________
شر حکومت والیت مطلقه فقیه!
رهایی از ّ
روزگار غدار و فلک کج رفتار  -و البته
آدمیزادگان الکردار!  -حتی مهلت ندادند 3
روز نخست سال تازه ،که با آخرهفته نیز هم
زمان بود ،در صلح و آرامش نسبی سپری
شود ...................ص13 :

Tel.: 514-620-5551

 ص8 :

514-439-8501

Loi Concernant les
Soins de Fin de Vie

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

بیماری های درمان ناپذیر
و مراقبت های
پایان
زندگی

18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

فارکس

 ص11 :

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

کبک/کانادا

کانادا

صمیمی

 ص38-5 :

امــالک
امیرسام:

ع.ا.شادپور
>> 11

>> 29

(خضر)
الیت
صرافی

سیاسی:

شهباز

>> 12

>> 6-13

مهاجرت

ماریـا

>> 36

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

مشاور امالک در مونتریال

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Place Dorchester

1819 René-Lévesque O
Montréal

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

)

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

Tel.: 514.426.7200

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

Tel.:
514-518-1847

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

Tel.:514-844-4492

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

وحیدخلـجی

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی

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

   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.

6600 Trans-Canada, Suite 750

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

خدمات ارزی

با 25سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

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

www.sutton.com

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

GUY

 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

Cell: (514) 827-6364

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

!We Sell Laptop Accessories

فیروزهمتیان

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

انتقـال ارز

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges
Montréal

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

)

 ص4 :

Tel.:
438-794-4001

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.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 490$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
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 January 5th, 2016 and February 1st, 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) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

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

Embassy P

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی
l a z a زیبای
شکوهمند و

 در سالن2016
 مارس19  و18
جمعه و شنبه

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.661.6345
 با پارکینگ وسیع رایگان

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
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• 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

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

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

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

www.ileperrottoyota.com

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه
Place Dorchester

1819 René-Lévesque O,
Montréal
......... $ 799.00
......... $ 899.00
......... $ 109.00
......... $ 1,399.00
......... $ 1799.00

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

• در قلب مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته
•  5دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا
•  5دقیقه پیاده تا مترو
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

1.5 ......... $ 779.00
3.5 ......... $ 929.00
4.5 ......... $ 1,369.00
• استخر و دوربین مدار بسته
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل
•  5دقیقه پیاده تا مترو
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604
)

Tel.:
514-518-1847

)

Tel.:
438-794-4001

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

4
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THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما

1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

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

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 از صفر درصد: شروع نرخ ها-

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Mehdi Bon

2016 RAV4 AWD SE

2016 RAV4
FWD LE

LEASE
FROM

2016 Corolla S

315

$

2016 COROLLA

*
PER
MONTH

CE

LEASE
FROM

177

$

*
PER
MONTH

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

info@2021atwater.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

 اتواتر2021 مجتمع مسکونی

با امکانات فوق العاده
 ساعته24 سرویس سکوریتی
استخر و باشگاه ورزشی عالی

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

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان
This classically elegant
residential building,
located in a prestigious
area of Montreal
(bordering Westmount)
-----------------ALL RENOVATED
WITH A NEW LOOK!

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

Tél. 514-935-1268

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5

6

 سال  23شماره  25  1250دی 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1250  Jan. 15, 2016

www.paivand.ca since 1993

6

جمهوری اسالمی...
شهباز خنعی

cÉlÉbrons sadeh

@Shahbaznakhai8
gmail.com

!Une soirée riche de la culture Perse

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﻦﻦ
ﻦ ﺪﺪه

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

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

پنهان کردن ناتوانی
در پوشش سخاوت!

23دی :ایران با داشتن کمی بیش
از یک درصــد از جمعیت جهان،
 18درصد از ذخایر ثابت شده گاز
طبیعی (مقام نخست) و  11درصد
ذخایر ثابت شده نفت (مقام دوم)
و  68نوع ماده معدنی (غیرنفتی)،
 37میلیارد تن ذخایر کشف شده و
 57میلیارد تن ذخایر بالقوه معادن
غیر نفتی ازجمله سرب ،روی ،مس،
آهن ،طال ،ســنگ های قیمتی و
نیمه قیمتی،سنگ های ساختمانی
و ...یکی از ثروتمند ترین کشورهای
جهان است.
وجود منابــع فراوان و ارزان نفت و
گاز ،امتیازی ارزشــمند برای بهره
برداری از معادن غیرنفتی و رقابت
پذیری آنهــا در بازارهای جهانی
است .فزون براین ،از  70سال پیش
ایران نخســتین کشور در منطقه
بوده که با آموزش کارشناس بیش
از  50هزار مهندس و تکنیسین در
رشته های معدن ،متالورژی و زمین
شناســی تربیت کرده ،که این نیز
خود امتیازی مهم برای گسترش
فعالیت های بهره برداری از معادن
است.
با داشتن چنین امتیازات ،مواهب
و منابع ثروت ،مردم ایران ســزاوار
برخورداری از حــد باالیی از رفاه
هســتند و حتی می باید بتوانند
به یــاری کشــورهای دیگری که
ازاین ثروت ها سهم کمتری دارند
بپردازند.
آیا چنین است؟!

شــوربختانه نه تنها پاسخ منفی
اســت ،بلکه در  37سال گذشته
به خاطر نکبت و فالکتی که نظام
والیت مطلقــه فقیه با خود آورده،
هرروز بیش از روز پیش در گرداب
فقر ،بیکاری ،فساد ،اعتیاد و ناتوانی
از تأمین حداقل نیازهای طبیعی از
جمله تغذیه مناسب ،فرو می روند.
با توجه به صورت مسئله یادشدهدر
باال ،برای این امر تنها یک دلیل می
توان یافت و آن ناتوانی و ناکارآمدی
حکومــت آخونــدی در اداره امور
جامعه است و آمدن و رفتن این یا
آن دولت بی اختیار ،تدارکاتچی ،و
گوش به فرمان ولی مطلقه فقیه،
هیچ تغییری  -جز در جهت وخیم
تر شدن وضعیت  -ایجاد نمی کند.
در چنین شرایطی ،دولت ها برای
به عقب انداختن سرنوشت محتوم
حکومت ،که فروپاشــی از طریق
شورش عمومی توده های محروم و

گرسنه است ،راهی جز فریبکاری یا
تجویز ُمس ّکن های موقتی به شکل
اعانه و صدقه و با نام های "یارانه" و
"سبد غذایی" ندارند.
دولت "تدبیر و امید" که دوسال و
نیم پیش با ادعای داشتن "کلید"
برای گشودن قفل های اقتصادی و
اجتماعی  -که همه نیز خودکرده
های بی تدبیر ناشی از ساختار نظام
بود " -انتصخاب" شــد ،یک سال
پس از دردســت گرفتن زمام امور
اقدام به توزیع "سبد غذایی" کرد
که در اجرای آن صحنه هایی زشت
و شرم آور در معرض نگاه جهانیان
قرارگرفت.
به گزارش  19تیر  1393تارنمای
"نمناک"« :وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی با اعالم آغــاز گام اول
توزیع ســبد امنیت غذایی برای
افراد تحت پوشش کمیته امداد و
سازمان بهزیستی گفت :از طریق
ارسال پیامک ،ضمن اطالع رسانی
به مشــموالن طــرح 4 ،ماه زمان
دریافــت  8قلم کاال درنظر گرفته
شــده برای  7میلیون و  500هزار
خانوار اســت ...پیــش بینی می
شود این توزیع  4بار درسال میان
مشموالن انجام شود ...این برنامه
مطابق مصوبه هیئــت وزیران به
منظور حمایت غذایی برای مبارزه
با فقر و جلوگیری از ســوء تغذیه
انجام می شود ...دولت برای تأمین
اعتبار طرح حمایت غذایی از محل
هدفمندی یارانه ها 2 ،هزار و 400
میلیارد تومان برای حمایت از افراد
تحت پوشــش این طــرح درنظر
گرفته است».
نفــس وجــود چنیــن طــرح
تحقیرکننده ای ،نشــانگر ناتوانی
دولت در یافتن راه حل ریشــه ای
برای مشکالت اقتصادی است.
این کهدولتی بخواهد با "صدقه" به
"مبارزه با فقر" بپردازد ،اگر نشان از
فریبکاری نداشته باشد  -که دارد
 ،بیانگر ناتوانــی از درمان واقعیدردهــای جامعــه و روی آوردن
ناگزیر به تجویز مس ّکن دارای اثر
موقت است.
به گزارش  12ژانویه 22 ،دی "رادیو
فرانسه"« :وزیر کار و رفاه اجتماعی
در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته
که دولت درمیان  10میلیون تن از
شهروندان جامعه که با سوء تغذیه
و کمبود پروتیین روبرو هســتند
{>> ادامه در صفحه}8 :
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی 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...
با شاخه ی گل یخ
م .ع .سپانلو
از مرز این زمستان خواهم گذشت
جایی کنار آتش گمنامی
آن وام کهنه را به تو پس می دهم
تا همسفر شوی
با عابران شیفته ی گم شدن
شایدحقیقتییافتی
همرنگ آسمان دیار من
شهری که در ستایش زیبایی
دور از تو قهوه ای که
مرا مهمان کردی
لب می زنم
و شاخه ی گل یخ را
کنار فنجان جا می گذارم
چیزی که از تو وام گرفتم
مهر تو را به قلب تو پس می دهم
آری قسم به ساعت آتش
گم می کنم اگر تو پیدا کنی
این دستبند باز شد اینک
از دست تو
که میوه ی سایش به واژه هاست
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سقوط قیمت نفت به  ۳۰دالر؛
احتمال افت به کانال  ۲۰دالری
قیمت شــاخص نفت برنت دریای شمال و نفت خام
وست تکزاس اینترمیدیت روز سهشنبه ۲۲ ،دیماه ،به
حدود  ۳۰دالر سقوط کرد .این کمترین میزان برای
این شاخصها طی  ۱۲سال گذشته است.
قیمــت نفت برنت بیش از  ۱۵درصــد در هفت روز
متوالی کاهش یافته است که شدیدترین افت قیمت
در یک سال اخیر محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،قیمت هر بشکه نفت
برنت در روز  ۲۲دی به  ۳۰دالر و  ۹۲سنت و قیمت
نفت وست تکزاس به  ۳۰دالر و  ۶۳سنت سقوط کرده
است.
بر اساس آخرین بهروزرسانی در آمار وبسایت رسمی
ســازمان اوپک ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت،
قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه به  ۲۷دالر
و هفت سنت سقوط کرد.
در همین حال ،به عقیده کارشناســان ،غیر از وجود
مقادیر چشمگیر نفت مازاد در بازار ،نابهسامانی در بازار
سهام چین نیز خطر کاهش قیمت نفت به  ۲۰دالر در
هر بشکه را تقویت کرده است.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز روزدوشنبه گزارش
داد کــه شــتاب گرفتن افت قیمت نفــت موجی از
دستپاچگی در میان تجار نفت ایجاد کرده است.
در همین حال ،قراردادهای بلندمدت خرید برای سال
 ۲۰۱۷و بعد از آن کاهش قیمتی به اندازه قرادادهای
تحویل فوریداشتند.
بیشــترین تاثیر را در این افت قیمت باید به حساب

کاهش  ۵درصدی بهای ســهام
مرغوب در بازار چین و همچنین
رشد شدید  ۴۰درصدی نرخ بهره
یوآن ،واحد پول چین ،خارج از این
کشور گذاشت.
بانک آمریکایی مورگاناســتنلی
هشدار داد که کاهش  ۱۵درصدی
ارزش یوآن ممکن است نفت خام
را بــه مرز  ۲۰تــا  ۲۵دالر در هر
بشکه بکشــاند و باعث ادامه افت
 ۱۵درصدی قیمت در یک ســال کاهش تولید در ماه ژانویه اســت.
گذشته شود.
این مقدارکمتر از چیزی است که
در حالی که این عدم پایداری در بسیاری از تحلیلگران ماهها قبل
چین که دومیــن مصرفکننده پیشبینی کرده بودند.
عمده نفت در جهان اســت باعث قیمت نفت برنت بیش از ۱۵درصد
بیــم تجار در مــورد آینده تقاضا در هفت روز متوالی کاهش یافته
شده ،شرکتهای حفاریدر ایاالت است که شدیدترین افت قیمت در
متحده میگویند که تا حد ممکن یک سال اخیر محسوب میشود.
و علیرغم کاهش قیمت ،بر فعالیت قیمــت نفت در نیمه اول ســال
چاههای نفت متمرکز هستند.
 ۲۰۱۴بــاالی  ۱۰۸دالر بود ،اما
طبق گزارش ســازمان اطالعات با اوج گرفتن تولیــد نفت مازاد،
انرژی آمریکا ،پیشبینی میشود قیمتهای نفتی طی  ۱۸ماه بیش
که تولید نفت شــیل این کشور از سه برابر کاهش یافت.
در ماه فوریه ســال جــاری  ۱۱۶در این میان خبرگزاری رویتز روز
هزار بشــکه در روزنسبت به ماه سهشــنبه گزارش داد که امانوئل
قبل از آن کاهش یابد ،که معادل ایبه کاچیکوو ،وزیر نفت نیجریه،

گفته اســت که دو کشــور عضو
اوپک درخواست برگزاری نشست
اضطراری این ســازمان را مطرح
کردهاند.
کشــورهای عضــو ماه گذشــته
نشســتی برگزار کردنــد ،اما بر
سر تعیین ســقف تولید به توافق
نرسیدند .از آن زمان تاکنون قیمت
نفت اوپک بیشتر از ده دالر سقوط
کرده است.
وزیر انرژی نیجریه اشارهای به نام
دو کشوری که درخواست برگزاری
نشست اضطراری کردهاند نکرد.
•

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

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

جهان...

شتاب گرفنت افت
قیمت نفت و موج
ستپاچگی در میان
د
جتار نفت...

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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
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_________________________

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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«بچههاازگرسنگیبرگدرختمیخورند»

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

6 :30

شنبــه ها :

9

یکشنبه ها:

10

1 : 30

کابوس محاصره شهر مضایا

دیدار آینده:
سه شنبه
 ١٩ژانویه ٢٠١٦

عصر
4

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

آوی آشر شاپیرو
(وایس نیوز)
 ۱۸دی :یکشــنبه صبــح
پیش از ســحر ،یک زن حامله
و دختــرش تــاش کردند از
«مضایــا» فرار کننــد .مضایا
روستایی کوهستانی است میان
قلههای برفگرفته جنوب غرب
سوریه .وقتی به حاشی ه جنوب
شهر رســیدند پای یکیشان
روی مین رفت و صدای انفجار،
پست بازرســی حزبالله را که
همان نزدیکی بود خبردار کرد.
ت آنها تیراندازی
سربازها به سم 
کردند .انفجار و رگبار؛ بعد مادر و
دختر هر دو کشته شدند.
این خبر را دیدهبان حقوق بشــر
سوریه (مستقر در لندن) گزارش
کرده و «وایس نیوز» با پرسوجو از
اهالی روستا از صحت آن مطمئن
شده است .تعداد فرارهایی از این
دســت ،از سر استیصال بیشتر و
بیشتر شده است.
از ماه ژوئیه ،نیروهای وفادار به بشار
اسد و شبهنظامیان حزبالله لبنان،
مضایا را محاصره کردهاند؛ شهری
که بیش از  ۴۰هزار نفر جمعیت
دارد.
تنها در ماه گذشته  ۳۱نفر از اهالی
روستا یا از گرسنگی جان دادهاند
یا در تالش بــرای گریز از حلقه
محاصره حزبالله کشته شدهاند.
طبق گزارشی که انجمن پزشکی
ســوری-آمریکایی تهیــه کرده،
قیمــت یک کیلو آرد در روســتا
حدود  ۱۰۰دالر است؛ آن هم در
حالی که میانگین درآمد سرانه در
ســوریه کمتر از  ۲۰۰دالر در ماه
است.

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

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

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

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

«شام برگ توتفرنگی داشتیم»

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

شهباز :پنهان کردن ناتوانی و...
"سبدغذایی" توزیع می کند».
به گفته این وزیــر« :در مجموع
 24میلیارد تومان بین  10میلیون
تن که با معضل سوء تغذیه روبرو
هســتند توزیع می شود .به بیان
دیگر" ،دولت تدبیر و امید" قصد
دارد بــه هریک ازاین  10میلیون
ایرانی گرســنه به میــزان 2400
تومان (معادل حدود  60ســنت)
مواد غذایی بدهد و این کمک قرار
است معضل سوء تغذیه و کمبود
پروتئین آنان را جبران نماید».
به نظر می آید که در تنظیم خبر
"رادیو فرانسه" سهو یا اشتباهی رخ
داده ،زیرا  24میلیارد تومان برای
 10میلیون تن رقمی بسیار ناچیز

هانسانی؛
فاجع د هها هزار
خطر مرگ
گرسنگی
وری بر اثر
س

سوریه...

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعاتکار :صبح
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>> ادامه از صفحه6 :

است و با ســرانه آن یعنی 2400
تومان حتی نیم کیلو برنج هم نمی
توان خریــد .با نگاه به بودجه ای
که پیشتر برای این کار اختصاص
یافتــه بود و در باال ازآن یاد شــد
یعنی  2400میلیارد تومان ،ظن
بروز اشتباه تقویت می شود.
با این حال ،حتی اگر رقم 2400
میلیارد تومان را صحیح بدانیم نیز،
ارزش سبد غذایی هرفرد مشمول
دریافــت آن  240هزار تومان می
شود که اگرچه می تواند سفره ای
را برای چند روز رونق دهد ،تأثیر
چندانی در "مبارزه با فقر" نخواهد
داشت .فزون براین ،پرسش مطرح
این اســت که آیا همه گرسنگان

ایــران همیــن  10میلیــون تن
مشمول این طرح هستند؟!
با توجه به اوضــاع و احوال جاری
در کشور ،پاسخ این پرسش نمی
تواند مثبت باشد و به نظر می آید
که "تدبیر" ناگزیری که در آستانه
اجرایی شدن "برجام" و آزاد شدن
پول های مسدود شده به نظردولت
رسیده این بوده که با این "صدقه"،
"امید"ی قطره چکانی در بخشی
از جامعه ایجاد کند و ناتوانی خود
در بهبود وضعیت وخیم اقتصادی
را در پوشش نشان دادن سخاوت
پنهاننماید!
•

این را رجا ،معلم  ۲۶سال ه انگلیسی
و ریاضیدر شهر مضایا  -پای تلفن
به «وایسنیوز» میگوید و اضافه
میکند که سه ماه است حتی یک
وعده غذای واقعی نخورده است.
در ماه دسامبر که آمار تلفات باال
رفت ،اهالی روستا در شبکههای
اجتماعــی کمک خواســتند و
عکسهــای ناراحتکننــدهای
گذاشــتند کــه اردوگاههای کار
اجباری نازیها را به یاد میآورد.
رجا میگوید رژیم اسد از روستای
مضایا ،به خاطر شــرکت در قیام
 ۲۰۱۱ســوریه انتقــام میگیرد.
آوریل  ۲۰۱۱وقتی اعتراضهای
بدون خشــونت بــه خیابانهای
الزبدانی  -در همســایگی مضایا -

رسید ،رجا هم ب ه آنها پیوست .او
میگوید میخواستیم سوریه را از
شر اسد راحت کنیم .رجا در این
راه بازداشت و شکنجه شده و حاال
بعد از پنج ســال جنگ داخلی،
آینده روشنی پیش رو نمیبیند:
«روزهــای اول انقالب میگفتیم
ی داد یا
کسی رو نمیشه گرسنگ 
ترسوند .حاال فهمیدهام که اشتباه
میکردیم».
مضایــا که میان رشــتهکوههای
القلمون ،نزدیــک مرز لبنان و در
فاصل ه پنجاه کیلومتری دمشــق
اســت ،روی خــط کلیــدی و
استراتژیکی قرار گرفته که محل
درگیری چند گــروه مختلف در
جنگ داخلی ســوریه اســت .به
نظر جاشوا لندیس ،رئیس مرکز
مطالعات خاورمیانه در دانشــگاه
اوکالهما و ویراستار وبالگ سیریا
کامنــت ،ســرکوب ناآرامــی در
القلمون برای بقای رژیم کلیدی
است« :اگر شورشهای این منطقه
باال بگیرد ،یکراست روان ه دمشق
میشود».
در سالهای اول انقالب بسیاری
از روســتاهای کوهستانی نزدیک
به مرز لبنان از در مخالفت با اسد
درآمدنــد و به خیل شورشــیان
مناطق دیگر سوریه پیوستند که
مسیر مبارزه مســلحانه را پیش
گرفته بودند.
شگرد به زانو در آوردن مردم با
گرسنگی

با باال گرفتن خشونت انقالب ،مرز
ســوریه و لبنان برای قاچاقچیان
اسلحه ،به مســیر مهمی تبدیل
شــد که اســلحه و مهمات را تا
نزدیکی پایتخت میرساند .برای
اســد و همپیمانان ایرانی ،روسی
و لبنانیاش ،تســخیر این ناحیه
مــرزی اولویت پیــدا کرد .حتی

اولویتی باالتر از درگیری در نواحی
شمالی و با گروههایی چون داعش
و جبههالنصره وابسته به القاعده.
اینطور بود که با کمک نیروهای
شبهنظامی حزبالله ،اسد مقاومت
منطقــه را با محاصــره مناطق
کوهستانی،بیرحمانهدرهمکوبید.
محاصرههایی که یادآور جنگهای
قــرون وســطایی بــود .در کنار
ایســتهای بازرسی و میدانهای
مین ،رژیم و همپیمانانش راه آب
و غذا به شــهرهای جدا افتاده را
بستهاند .لندیس میگوید« :مردم
را با گرسنگی به زانو درمیآورند.
این شگرد کهنهای است».
در ماه سپتامبر حزبالله وارد شهر
الزبدانی شد که در سه کیلومتری
شمال مضایا قرار دارد و تنها راهی
است که این شهر را بهدنیای خارج
وصل میکند .به لطف توافقی که
ایران و ترکیه کرده بودند ،به چند
پیکارجویی کــه در کمین مانده
بودند ،امان دادند که شهر را ترک
کنند.
وقتی حزبالله وارد شــهر شــد،
هر کس را که مخاصم تشخیص
میداد به مضایا تبعید میکرد .به
قول اهالی ،این شــگردی بود که
غیرنظامیان شــهر را به دو گروه
موافق رژیم و مخالف رژیم تقسیم
کنند .لؤی ،دانشــجوی  ۲۸سال ه
اهــل الزبدانی را همــراه مادرش
به زور به مضایا فرســتادند .او در
مکالم ه تلفنی بــه «وایسنیوز»
گفت« :گفتند برو مضایا .اونجا از
گرسنگی هالک میشوی».
اممحمود ،مادر  ۵۲سال ه لؤی هم
ماههاست که وعدهای غذا نخورده
است« :آرزوم اینه که یک تکه نان
گیرم بیاد».
نبود خدمات درمانی و دارویی

گروههای مدافع حقوق بشــر در

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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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
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بتوانند به این گروه بپیوندند.
تواند هر
او را اتانازی کنند .بیمار می
ناصری بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظر میرسد کبک در آیندهای
معصومه
را
درخواستش
بخواهد
لحظه
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
ها کرد.
است که
۲۰۰۹دهه
کهیک
آذر:
بلژیکیبار
برای اولین
وقتی
5سال
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
فضاییرا د ر
آســان
مرگ
آکسفوردهمان
اتانــازی یا
میان
رفتم در
به
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
حــرف و حدیث درباره پیامدهای
هم
کبک
استان
کردهاند.
قانونی
دانشگاهپاتر
پروفســور هری
های
داستان
یادآور
در که
قانونی بلژیکیهــا
بلژیک
ایــن قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااینبــهپزشــک
یکتصویبرساندن
حال به
در
کتابخانه
روی
بر
فردوسی
اسم
بود،
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
گرفت.
نگاهــم را
وادهام
کالــج
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
روزگاری
که
کرد
یادآوری
میزبانم
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
پهلوی
اشرف
کتابخانه،
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
احتمال
قطعیبه
دیســتلمان
اسمویم
دکتر
دات نت:
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
دیستلمان روزنامه را
هاینداشت
بیشتر
یک که
ناشی از
اینالعالج
ذهنی
و
__________
که
اسالمی
انقالب
از
بعد
اما
بوده
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
زیاد
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
بیماری یا حادثه باشد.
Euthanasia
(Greek:
تغییر تنش
رســمی
تیغشــب
پزشک او آن
حضورازدرنظر
متفاوتدر است.
شناسید
ایران
بســیاری
های
میمجسمه
است.
انسانها کرده
 "goodرنج
و
لباسبرای
جراحــی
باید
درخواست
>>"death
the
practice
of
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
کارنبه
نام که
یعنــی
ســقوطبیمار
خیابا
کردند و
های
سیمون  ۷6ساله اضافه کرد
رفتهبابود.
فشار
هرگونه
بدون
فــوتو
او ،معالج
intentionally ending a life
پولیوری
و
ســاده
پیراهنی
و
آبی
است.
شده
انجام
درستی
این
زندگی
داستان
ها
آدم
زجر
او
نظرش
به
که
۴5
برادران
او
هم
قبل
سال
نظر
از
که
بیمار
خود
دســتخط
با
بسیاری تغییر کرد،در این نقطه از
"شایعات" میداند و میگوید "این
in order to relieve pain and
عالقمندانش
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
با
نامش
کــه
شود
بودمراومی
زن این
فهمد و
شاهدخت آن
سر ساله دیگری را به
دنیابا
پهلوی
هجده ازساله
سالم و
او روحی
دستکمپهلوی
نام اشرف
بریتانیا هم
فعاالنه
می من
واقعیترا که
suffering.
میالدیشد حاضر شد.
ســال
شود ،از
شدهنیز
چهره او
حتی از
هاییو ادی که
فرســتاد.تمارک
است
آمیخته که
روای
2002برداشته
شود.کالج
این
نوشتهه
کتابخان
میدر
خواند.در
بودم که
سیاست
وارد گود
که
داد
شــرح
حاضران
بــرای
او
شد
قانونی
بلژیک
در
یوتانازی
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
بعد
ساله
هر
یوتانازی
از
حمایت
شبیه قصههای هزار و یک
کهو فردوسی جایش را گرفت.
آن موقع در سیطره مردها بود خود
به
ساعته
دو
ای
جلسه
در
چگونه
شــروع
بایدزمینه
فعالیتش را در
اختالل
بدلیل
که
فهمیدند
دیگری
بیمار،
معالج
تعداد
است.
افزایش
به
رو
کتابخانهایندر
این
پزشک ۱۹۷۰با
ســال
شب به نظر میآید .اما
باعث حیرت و بیــزاری و هجوم
قصهشان
بینایی
بزودی
پهلوی قبلی
اشــرف پزشک
مالیبا بیمار و
رابطهای
که
متقاضیان در اولین ســال
برای
کمک
نیش زبان ها از اطراف بود".
کدام
هزار
ژنتیکیاین
از
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
بسط و گســترش زبان و ادبیات
امــا نســبت او با قدرت نســبت
یک درستتر است؟
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
آرشــیوی از
ایجاد
فارســی و
ه
پیچید
است.
ای
ت
بدخواهان
های
روای
آثار تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
داشته
بیمار وجود
طبیعی
مرگ
نفر رسیده است.
شده
گذاشته
بنیان
زبان،
این
ادبی
در بین همه ســالهایی که او عضوی از
شیفتگان
خاطرات
یا
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم
همان
و
بود
ل
سا
وادهام
کالج
هم
ها
یک
در
بود،
ایران
سلطنتی
خاندان
خاندانگذشته
همینطور روانپزشک یا متخصص بیمارانی که سال
پهلوی؟ایندکتر استان کبک کانادا درصدد است
که "پول
بیمــاریاین
خاطر دریافت
به
قانونیاز
بلژیککه نه
قرارازداشت
قدمی قدرتی
فــرد به آن
همــان
الگوبــرداری
آلوده" یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با
نیویورک
میســیا
سازمان
داشت.
مبتالست،دها
هدف انتقا
کند.قــرار بود هیچ گاه
وضع نه
مشابهبود و
تایمز آن او
این فرد
شــود.کهخانواده
دیده
قراراست.
الزامی
منتشــر
بخشــی از آن
زمانگراهام
رابــرت
عین
بگیرد اما در
شدند که
موضوع راخبردار
کتاب وقتی از
نویســندهاتانازی
درخواست و انجام
بین
داســتان به
قرار این
دستانش هم
کرده در بلژیــک
ســلطنتو دفن لباس
مراسم کفن
برایبرای
این باید
مبلغ باید
قــدرت"زمانی
توهمماه فاصله
دستکم یک
دیستلمان
نبودو دکتر
نرســیده
نجات
"ایران:
جایگاه
خودش و
پایان بود و
بــرادرش ،حال
پوشیدند.
باشد.
داشته
وجود
داشت.تا
هســتند
همراهانشبهدرآنصدد
هــزار پوند عنوان بامیاین
۲۵۰
کمک را
بستگی
ســازمان برای ســرنگونی وخانوادهاش
اینترنت،
در
شده
ساخته
کلمه
یک
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
در
آســان
مرگ
توسعه
کشــور
این
در
را
یوتانازی
کرده است.
دولت مصدق همدستی کرده بود اشــرف پهلوی ،بنا به روایتهای
فراترواز این
اتانازی
بلژیکی
بالغی
ایرانفرد
بلکه هر
نیست،
بیماران
باید ازقوانین
موجــود،میگوید
تخت دهند .او
آکسفورد
دیکشنری
سال"
"لغت
کرده،به تاج
بــرادر را
دوباره
لندن تــا
در
سفیر
راجی،
پرویز
برادر
اندکــیکهپــس
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
تواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
آکســفورددرلغت
دیکشنری
"سلفی"برساند،
دیدارش
اشــرف پهلوی را
که
()Selfieدهههای آخر عمر خود را دوقلویش محمدرضا به دنیا آمد
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
روزی
هم
مجانین
و
بیمار
کودکان
و
شود
این
کرد.
اعالم
"۲۰۱3
سال
"لغت
عنوان
به
رااز آکســفورد همراهی کــرده از چنان ســکوت کرد که انگار واقعا اما اگر زودتــر هم به دنیا میآمد
برایاند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
کمای
بپیوندند.
این گروه
بتوانند به
ستارهپاپ
بهگزارشمجلهفوربس
اند و از آن
ساخته
کاربران
لغت را
مرده بود.
است
دانشجویانی نوشته
تظاهرات
آمریکاایجاد
سرنوشــتش
مادونا،در
تغییــری
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
میتواند هر
بیمار
کنند.
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تگرا
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
نظر
معنای به
مادونا از
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خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
در
گذاری
 ۱۹۸۰یک
خطراتسال
تجسمپهلوی
بازدید اشرف
حضــور او برای
هنگام
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سال نهنمیشد.
به
یوتانازی
قانونی
را
درخواستش
بخواهد
که
لحظه
بلژیک
مشابه
قانونی
دور
چندان
آهنگهایش
کنســرت و
طریق اجرای
هایی
بهلغت
کتابخانهاین
کنند .اشاره
طرح می
استفاده
انقالب ،به
وقــوع
عکس از
سویبه پس
ساخت
از
مشروطه،
فروشاساسی
قانون
خبرنگار بر
همه این
حساب
نیازی به
این کار
کنــد و
لغو
اساسکند.
تصویب
میلیــون یورو) درآمد
طوردالر (۹۲
میلیون
میآید .البته۱۲۵
.)self
(portrait
میگیرد
برایخود
فرد از
است که
کنندم ویگوید:
نمیپست
واشنگتن
تخم مرغ
اتومبیلش
نیست .پرت کردهاند
پهلوی
رضاشاه
حدیثبه
سلطنتو ایران
داشتهخیلی
مثــال
فکــر
پزشک
حضور
پیامدهای
درباره
حــرف
لیدی گاگا
مادونا،
زیادی از
است.ازبا فاصله
بیشتر
هایی با رواج هــر چه
عکس
چنیــن
من
بفهمید؟
که
بگویم
"چطور
اند.
ه
داد
شعار
اش
ه
ودرعلی
قرار
او
از
پس
و
بود
شــده
تفویض
عنــوان
بلژیکی
هاییک
بلژیک
کانادا
میلیوندر
7۹قانــون
ایــن
تصویــب
دالر
جووی با
یکدالر و بن
میلیون
هــا او را بــهبا ۸۰
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
گوشی
چرا باید
نیستم.
خوشحالی
زن
ســفر
آکســفورد
وقتی به
نظیر تا
من
اعقاب
می"در
نســل
نســل
رتبههایبود
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
بروکســل و
VUB
رســد با
قرارنظر
اندربه
سومو
اســت
زیاد
دارند.
دوم و
درآمد در
شوند.
مشاهده می
اینستاگرام
بوک و
فیس
وجود
بودم از
نکرده
گنجینهای
برقرار باشد.
ذکور" او
خوشــحالیاز سیصد
ادایگذشــته بیش
که ماه
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
موضوع ،رســانهها
شــدن
دربیاورمنفرو جدی
دور هم
بروکسل
است.آلوده" در این دانشگاه در
مانعاینازباره کنند.
بیشتریدر
تمرکز
بدهم".
نشان
شمال خوش
خودم را
یوتانازیهای
با "پول
بلندپروازی
"زن بودن"
جمع اما
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
بلند
لیست
به
دیدار دیستلمان
حرفهای
کــهتا به
احتمال اوشدند
دیســتلمان به
فراهمویم
دکتر
نشنالتپست
روزنامهدات
تــازه از
بودم.
شده بود بیخبر
منبع:به روای
نت :او بنا
نشــد و
بــرادرش اشرف
های
__________
کنید:
ایمیل
خود را به
ایمیل
نشانی
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
گوش
مرگ
آگاه درباره
شــما
"فرزندانکه
پزشــکانی
زیاد با
قاهــره
کنند.در
بیمــار
محمدرضــای
انقالب"
همهما که
خاطر
در
امنیتی
سازمانهای
ماشده
منتشر
Euthanasia (Greek: "good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
می
محسوب میشویمداستان زندگی برگشته ،خسته و ناامید م
info@paivand.caیگوید بریتانیــا و آمریــکا و خاطــرات
death">> the practice of
شلوار جین
برادرشبا یک
بود ،بلکه
نکرده
یعنــیروایکهتکار به
اینفــوت
او،
چقدر عمر
داند
هایی نمی
بیمارپهلوی با
شاهدخت
خواهد مقام
دوران
سیاسی و نظامی
intentionally
هایending
a life
کرد.و پیراهنی ســاده و پولیوری
های هزار و آبی
است.
درستی
انجامشبیه
آمیخته که
شدهقصه
تاثیر
خودش
دوم به سهم
in order
to relieve
پهلویpain
and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
یک شب به نظر میآید.
این
رنــج "از اســب افتــادن" برادر فراوانی در معادالت سیاســی
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
از
ی

ناتوان
و
دوقلویــش
یک
کدام
قصــه
امــا از این
برگرداندن دوران داشت.
هزاربلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
یوتانازی در
که
بر
قدرت
به
محمدرضــا
است؟
تر
ت
درس
اشــرف مداخلههای اشرف پهلویدر حوزه
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
روایتهای بدخواهان یا خاطرات پهلوی بســیار گران آمد و تلخی سیاســت چنان بــود که محمد
شیفتگان خاندان پهلوی؟
ناشی از این بیچارگی و دست و مصدق حضــورش را مزاحم خود
پا بسته بودن در برابر تقدیر را در میدید و پس از وقایع ســی تیر
اشرف مگر زنده بود؟
سکوت و فراموشی تحمل کرد.
 ۱۳۳۱باعث اخراج او و مادرش از
"قمارباز ،قاچاقچی بین المللی مواد
ایران شد.
ایگرگ
کروموزم
نقش
و
قدرت
مخدر،ملکهفساد،عصیانگر،تشنه
اشرف پهلوی اما یک سال بعد و در
قدرت ،تجاوزگر جنســی ،قربانی در برخــی از تصاویــری کــه در شرایطی که برادر دوقلویش حاضر
نظا م مردســاالر ،آمر کودتا علیه روایتهای دوران محمدرضا شاه نشده بود پیشنهاددولتهای غربی
دولت محمد مصدق ،فمینیست ،از اشــرف پهلوی ارائه میشود او را برای ســرنگونی دولت مصدق
ماجراجــو" و دهها صفت دیگر را زنی است تشنه قدرت .گویا قدرت ،بپذیرد مخفیانه به ایران برگشت و
شدهروزدر ملکی
اجتماعیدر
یکشبکه
کاربران
اســت که مال او نیست و آن طور که اسناد سازمان اطالعات
اینترنت،
هایساخته
کلمه
توصیف او
پهلوی ،برای
تــاش کرده اســت از راههای آمریکا کــه در روزنامه نیویورک
آکسفورد
دیکشنری
اشرفسال"
مرگ"لغت
زنی به کار بردند که چندین دهه نامشروع به آن دست یابد.
تایمز منتشــر شــده میگوید با
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
از زندگیاش را پس از انقالب ،در خود اودر
کتاب خاطراتش با عنوان همکاری این ســازمان مقدمات
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
که
نویسد
ی
م
آینه"
در
هایی
"چهر
خودش
اشــرافی
خلوتراخانه
بازگشت
و
مصدق
محمد
سقوط
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
آنه برای
دوراند و از
ساخته
اینترنت
کاربران
لغت
بازگشت از دیدار رضاشاه در
پس از
هایو درباره
شبکهبود
سکوت کرده
ایران،
فراهم
بــرادرش را
پردرآمدترین تاج و
مادونا از
تخــتبوده است.
خواننده سال
اینترنت
اجتماعی در
گذاری در
ازتگ
من
پنهان
"دست
جنوبی
آفریقای
که
کشــوری
سیاســت
و
جامعه
خود
که
شرایطی
در
هم
آن
کرد.
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
ناچیز گرفته
همه جا
صحبت در
خودبود،
"شاهدخت"ش
زمانی
درآمدرم
گریخته و به
محمدرضا از
کشور یورو)
میلیــون
میلیون دالر (۹۲
.)selfاز اتفاقات ۱۲۵
(portrait
میگیرد
است که فرد از
داشتهدر کار
مقاترمهای بلند پایه
چنیــن عکسهایی با رواج هــرتاچهقتل
نمیکرد.
فاصلهبرده
است .با پناه
بود.از مادونا ،لیدی گاگا
زیادی
بیش
اشرفبا 7۹
واقعجووی
درو بن
میلیون دالر
شــایعات۸۰
با
هایی
شبکه
هوشــمند
گوشیهای
چنان داغ
این
بازار
وفور در بود.
اینبهسالها
ســکوتش در
زنی که
دالرکه
میلیونبود
پهلوی زنی
دارند.
برایدوم و
رتبههای
درآمدهدر
بودمیکهشوند.
مشاهده
اینستاگرام
نظیر فیس
های
طولی نکشید روزنام
بســیاری از
بوک وکه
عمیق بود
چنان
پادشاهی،
سومبرقرارتخت
نشستن
کاربران شبکههای اجتماعی بعد اروپایی به من "قدرت پشــت سر خــود را نســبت بــه بــرادرش
میایران"
اگرسیاه
"پلنگ
پیوند ،و تخت" و
تعجب تاج
مرگش با
خواندن خبر
اینترنتیتفاوت
دانست اما یک
سزاوارتر می
انتشار
خواهید از
بپیوندید:
ایمیل
لیست بلند
از به
مگرآگاهلقب
پهلوی اصال
"اشرف
پرسیدند
کنید:به آنچه
ایمیلشده بود
کروموزومی باعث
دادند".نشانی ایمیل خود را به ما
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
info@paivand.caرا در
اشــرف پهلــوی زن بودنش
زنده بود؟"
{>> ادامه در صفحه}10 :
او که زمانی دور به روایت اســناد دنیــای مردانه قــدرت دلیل این
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جستجوهای سال  ۲۰۱۵در ویکیپدیای
فارسی؛ از الکسیس تگزاس تا قاسم سلیمانی

جمهـوریاسالمی...

رواج داللی صیغه :صیغه ساعتی  ۴۰هزار تومان،
حق داللی  ۱۰هزار تومان!

 22دی :روزنامــه وقایع اتفاقیه
از «رواج داللــی صیغــه» در
تهــران گزارش داده و نوشــته
اســت« :صیغه هر ســاعت ۴۰
هزار تومان ،حق داللی  ۱۰هزار
تومان».
خبرنگار روزنامــه وقایع اتفاقیه
گزارش خود را با این جمله آغاز
کرده است« :خیلی بانمکه حتماً
خوشــت میاد فقط یــه ذره ناز
داره» و نوشته است:
«اشــتباه نکنید ایــن صحبت
مادرم نیســت که دخترخانمی را ولی خبری از بانوان محترم نیست»
برای خواســتگاری به من معرفی نوشته است:
میکند» ،بلکه بخشی از حرفهای «طبق روال شما یک نفر را انتخاب
آقای «الف» است که «نمیدانم او میکنید و مبلغش را دالل محترم
را چهکاره صدا کنم ،ولی میتوان میگیرد و بعد شما را برای جاری
گفت دالل صیغه است».
کــردن صیغه به جــای دیگری
این خبرنگار نوشته است« :از طریق معرفی میکند که همسر موقتتان
یک ســایت به دفتر او در حوالی را آنجا مالقات میکنید».
خیابــان جمالزاده آمــدم ،آلبوم مسئول این دفتر داللی صیغه به
عکسی به من نشان میدهد و به خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گفته
هر کدام که میرســم توضیحات است :برای زمان بیشتر «ماهانه»
خــودش را میدهــد .هر عکس محاسبه میشود «از یک میلیون
قیمت خودش را دارد».
تومان هست تا پنج میلیون تومان؛
به نوشــته وقایع اتفاقیه ،قیمت حق دفتر هم از  ۵۰۰هزار تومان
صیغه در این دفتــر «از  ۴۰هزار تا یک میلیون تومان» متغیر است.
تومان شــروع میشــود تا  ۳۰۰به نوشــته این روزنامه ،مســئول
هزار تومان برای هر ساعت .البته داللی صیغــه در این دفتر ماهانه
موضوع جالب ،حق معرفی است  ۱۰میلیــون تومــان درآمد دارد
که او میگیرد» و تأکید هم دارد و از چهار ســال پیش به این کار
که «من درصدی کار نمیکنم هر اشتغال دارد» ،اما خبرنگار روزنامه
کدوم از اینارو دفتر یه حقالزحمه وقایع اتفاقیه از طریق سایتهای
روش گذاشته از  ۱۰هزار تومان تا همســریابی به دو «دالل صیغه»
 ۱۰۰هزار تومان».
دیگــر نیز گفتوگو کرده اســت
خبرنــگار روزنامه وقایع اتفاقیه با که نــرخ صیغه در دفتــر یکی از
اشاره به این که در این دفتر «غیر آنها «از ساعتی  ۲۰هزار تومان تا
از من چند نفردیگر هم نشستهاند ،ساعتی یک میلیون تومان» است و

کابوس محاصره شهر مضایا در سوریه...
سوریه نگران مضایا هستند .دکتر
عمار غانم ،پزشک سوری کهدر این
منطقه بزرگ شده به «وایسنیوز»
گفت« :منطقه را زنــدان بزرگی
کردهاند ودارند خفهاش میکنند».
غانم که عضو هیئت رئیس ه جامعه
پزشکی ســوری-آمریکایی است
و اوضــاع را از دور دنبال میکند
میگوید« :رژیم آنجا میخواهد
مردم را بکشد».
خدمات پزشکی روستا ناچیز است.
به نقل از غانم« ،لوازم و تجهیزات
ندارند .آمــوزش ندیدهاند .یکی از
پزشکانشــان دامپزشک است که
حــاال آدمهــا را جراحی میکند.
ما میخواهیم لــوازم و تجهیزات
بفرســتیم که خب البته از ســد
محاصرهنمیتوانیمبگذریم».
تالشهای ســازمان ملــل برای
کمکرســانی به روستای تحت
محاصره چندان موفق نبوده است.
در اکتبر موفق شدند محمولهای
بیســکویت به الزبدانــی و مضایا
برســانند .اما تاریخ مصرف غذاها
گذشته بود.

PAIVAND: Vol. 23  no.1250  Jan. 15, 2016

10

«۱۵درصد پورسانت میگیرد» ،اما
در دفتر داللی صیغه دیگر «مبلغ
مشخصی به زوجه موقت پرداخت
نمیشود ،فقط شوهر باید خانهای
مناسب همراه با وسایل برای زوجه
تهیه کند و در حد معمول خرجی
خانه را بپردازد» و فقط «برای هر
معرفی و صیغه حداقل شش ماه
یک میلیون تومان میشود».
روزنامه وقایع اتفاقیه به وجود نوعی
«صیغه لوکس» نیز اشــاره کرده و
یادآوری کرده است که قیمت آن
بیش از یک میلیون تومان در روز
است.
این روزنامه نوشته است« :وزارت
ورزش و جوانــان قب ً
ال طرحهایی
داشت برای ساماندهی این موضوع
چ کدام بــه مرحله اجرایی
که هی 
نرســید ،ولی بهتر اســت با این
وضع متولیان فکــر چارهای برای
این پدیده کنند» و البته «برخورد
قضایی با این موارد شاید فقط این
فضاها را به سمت غیر رسمیشدن
ببرد؛ بنابراین باید ریشهها را دید».
•

>> ادامه از صفحه8 :

در سه ماه گذشته رژیم اسد جلوی
محمولههای دیگــر را گرفت که
در عمل و در ســردترین ماههای
سال ،انگار حکم قتل دهها کودک
و سالمند غیرنظامی را صادر کرده
باشد.
اما دالیل عملی دیگری هم برای
این محاصره هست .حزبالله سعی
میکند غیرنظامیــان مضایا را با
سالمت غیرنظامیان شیع ه شمال
کشور که در کفریا و الفوعه تحت
محاصره نیروهای پیکارجو هستند
معامله کند .لندیس میگوید« :این
شگرد مذاکره است .به زبان ساده
ن گرفته
حزبالله مــردم را گروگا 
اســت ».در واقع در ماه سپتامبر
اعضای گروه شــبهنظامی سنی
احرارالشام  -که روستاهای شیعی
را محاصره کرده اســت  -با دولت
ســوریه وارد مذاکره شد تا هر دو
محاصره همزمان برداشته شوند .با
آن که مذاکرهکنندگان موفق شدند
بــرای پیکارجویان داخل الزبدانی
امــان بگیرند ،مــردم غیرنظامی
زجرکشیده هنوز نتیجهای از این

23دی :لیســت بیشــترین
جستجوی انجام شــده به زبان
فارسی در دانشــنامه اینترنتی
ویکیپدیادر سال  ۲۰۱۵میالدی
شامل نتایج جالبی است و ترکیب
عجیبی از مســائل جنســی و
سیاست را دربر میگیرد.
بــر طبق لیســتی کــه یکی از
زیرمجموعههــای تحقیقاتــی
ویکیپدیا منتشر کرده ،بیشترین
جســتجوی انجــام شــده در
ویکیپدیای فارســی ،خود کلمه
"ویکیپدیا" بوده است .پس از آن
"ایــران" در جای دوم قرار گرفته
است.
اما حضور الکسیس تگزاس ،بازیگر
مشهور فیلمهای پورنوگرافی ،در
جایگاه ســوم یکی از موارد جالب
توجه این فهرست است.
این ســتاره پورنوگرافی در سال
گذشته میالدی مورد توجه کاربران
ایرانی در شبکههای مجازی قرار
گرفته بود و چندین بار صفحات
او در شبکههای اجتماعی مملو از

کامنتهایی به زبان فارسی شد.
نخســتین فرد ایرانــی که نامش
در این فهرســت ذکر شده ،قاسم
ســلیمانی فرمانده نیروی قدس،
شاخه برون مرزی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است ،کهدر جایگاه
چهارم قرار گرفته است.
پس از سلیمانی ،عنوان "آمیزش
جنسی" جستجو شده و به ترتیب
"ماههای میالدی"" ،ویکیپدیای
فارســی"" ،تهــران"" ،داعش" و
"زبان انگلیسی" ششــم تا دهم
هستند.

63
s

اشرف پهلوی...

ایاالت متحده آمریکا با حضور در
رتبه یازدهم بیشترین جستجو در
میان کشورها را به خود اختصاص
داده و رامبد جوان هم پس از ارائه
برنامه تلویزیونی موفق خندوانه در
جایگاه چهاردهم جستجوها قرار
دارد و به نوعــی مورد توجهترین
هنرمند ایرانی بوده است.
محمد جواد ظریف ،محمدرضا شاه
پهلوی و گوگــوش هم به ترتیب
در رتبههــای هجدهم ،نوزدهم و
بیستم حضوردارند.

•
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دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

>> ادامه از صفحه9 :

سزاوارش بود نرسد.
شواهد هم نشان میدهددر مقاطع
حساس سیاسی او برای نجات تاج
و تخت ،موفقتر از برادرش عمل
کرده بود اما در سال پنجاه و هفت،
محمدرضــا چنان بیمار و ضعیف
شده بود که حتی موتور محرکهای
همچون اشــرف هم نتوانســت
نجاتبخششباشد.

مذاکرات ندیدهاند.
این محاصره بیشک تلفات انسانی
خواهدداشت .چندین نفر از ساکن
مضایا به «وایسنیوز» گفتهاند که
پیکارجویان احرارالشام در روستا
هستند .این گروه در شمال سوریه "فمینیستی که پالکارد به دست
با القاعــده میجنگــد .لندیس ،نیست"
کارشــناس ســوریه در دانشگاه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی
اوکالهما اما معتقد است کسانی که ماه مــارس  ۱۹۷۰از دیدار با
که در مضایا به احرار پیوستهاند به اشرف پهلویدر اقامتگاه نمایندگی
احتمال زیاد با این گروه نزدیکی ایــران در نیویورک نوشــته از او
ایدئولوژیک ندارند بلکه «برای زنده تصویــری زنی را نشــان میدهد
ماندن میجنگند .آنها با هرکس که کــه به جای لــم دادن در آفتاب،
فکر کنند نجاتشان میدهد متحد ترجیح میدهد روزی ده ســاعت
در ماههای سرد فوریه و مارس ،در
میشوند».
هر چه از شروع محاصره میگذرد ،منهتن کار کند و تا پاسی از شب
غیرنظامیان امیدشــان را بیشتر در جلسههای مختلف شرکت کند.
از دســت میدهند و وحشتشان کاتلین تلشر نویسنده این گزارش
از این است که سرنوشتشان در میگوید که اشرف پهلوی خودش
ســای ه اخبار جنگ با داعش گم را فمینیســت می داند "اما نه از
شــود ..رجا میگوید «اگر درباره آن فمینیست هایی که پالکارد به
ما بنویســید مردم شاید بخوانند ،دست هستند" و با افتخار میگوید
ولی درســت بعد از اتمام خواندن زنان ایرانی در ســال  ۱۹۶۳حق
رای شان را بدون داد و بیداد" ،در
فراموشمانمیکنند».
ترجمه احمد نوشهری(زمانه) سینی نقره"دریافت کردند.

این گزارش مربوط به دورانی است
که اشرف پهلوی به عنوان رئیس
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
فعالیتمیکرد.
اشرف پهلوی نزدیک به  ۱۶سال
در شــهر نیویورک و در سازمان
ملل با عناویــن مختلف کار کرد
که ریاســت کمیســیون حقوق
بشر سازمان ملل ،ریاست هیئت
نمایندگی ایران در کمیســیون
حقوق بشر و یونسکو ،عضویت در
کمیته مشــورتی کنفرانس سال
جهانی زن برخــی از عنوانهای
اوست.
او در یادداشــتی که سال ۱۹۷۶
ک تایمز منتشر
در روزنامه نیویور 
کرده ،پس از پایان سالی که از سوی
ســازمان ملل به نام زن نامگذاری
شــده بود از زنان میخواهد که بر
حکومتهایشان فشار وارد کنند تا
قوانین و مقرراتی را که مانع زنان
است از میان بردارند.
اشــرف پهلوی به عنوان عضوی
از هیئت حاکمه ایران در کشــف
حجــاب زنــان و اعمــال برخی
تغییرات در قوانین مربوط به زنان
از جمله قانون حمایت از خانواده
نقشداشت.
در تالشهایش برای گســترش
نهضــت ســوادآموزی و فراهــم

کردن فرصتهای تحصیلی برای
دختران ،میتــوان آرزوهای برباد
رفته خــودش را دیــد که دلش
میخواست مثل برادرش در اروپا
بماند ودرس بخواند اما پدرش ،این
فرصت را در اختیارش نگذاشت و
ناچار به ایران برگشــت تا به یک
ازدواج سیاسی تن بدهد.
مرور کتاب خاطرات او تصویر زنی
را به ما نشان میدهد که با صدها
پونز به جغرافیای کشــورش گره
خورده بود و جبر ناشی از زن بودن
در جامعه مردساالر باعث شده بود
با وجود "شاهدخت" بودن به روی
رویاهای بسیاری چشم ببندد.
این طــور که خــودش میگوید
یکی از این رویاها پیشنهاد ازدواج
به اولین عشــق زندگــیاش بود،
یکی دیگر حضــور در رقابتهای
تنیــس ویمبلدون و اگــر فراز و
فرود زندگیاش را تماشــا کنیم،
مهمترین رویای از دست رفتهاش
شاید نشســتن بر "تخت نادری"
بود اما واقعیت این است که برای
نشســتن بر این تخت همه چیز
داشت اما یک کروموزم ایگرگ کم
داشت.
•
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______
علی اشرف
شــادپور

کــــانادا...

_______
ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

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

Maria Cottone

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

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ازدواج ﻧﻤﻮدم و ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺷﺪم
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﻔﺮ ﺧﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﺮان
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ۲۰۰۷در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﺴﺮم ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

Loi Concernant les Soins de Fin de Vie

بیماری های درمان ناپذیر و
مراقبت های پایان زندگی

صفحاتــی از روزنامه ها و مجالت و هر نوع برخورد با بیماران درمان
به درج اخبار مرگ اشخاص عمدتا ناپذیر طرفدارانی دارد که هر کدام
سالمند و گاهی هم جوان و حتی برای اثبات حقانیت خود دالیلی
کودک اختصاص دارد .هر مرگی ارائه می کنند .در این بحث عوامل
در اطراف خــود موج هائی ایجاد گوناگونی تاثیرگذار هستند که از
می کند که شــناخته شده ترین آن جمله عبارتند:
آنها غم و اندوهی اســت
احساسات ،عواطف ،ترحم،
خود
من
که اطرافیان دور و نزدیک
تعقل ،منطق و اســتدالل
شــخص در گذشــته را از نزدیک و باالخــره امکانات ،اعم از
فرامی گیرد.
شاهد یکی قانونی ،عرفی و غیره.
در اثر نعمت فراموشــی ،از بدترین همیــن گوناگونی و تعدد
بعد از مدتی ،بخشــی از منونه های عوامل تاثیر گذار هستند
این غم بتدریج کم و کمتر بیماری  MSکه تصمیــم گیری در این
می شــود ،ولی شخص بوده ام .باره را با مشکل مواجه می
در گذشــته و خاطرات
سازند.
او بزودی فرامــوش نمی گردند ،استان کبک ،که یکی از سرزمین
مخصوصا که اگر اثرات خوبی ،چه های پیشرو در چنین زمینه هائی
عمومی و چه خصوصی ،از خود بجا است ،از مدت ها پیشدر فکر تهیه
گذاشته باشد.
برنامه ای شامل راه حل هائی برای
اما درباره علل مرگ ها ،مخصوصا
مرگهای زود هنــگام یا نابهنگام ،نباید تصور کرد که هر شخصی
چنانکه باید بحث های الزمدر نمی تنها به خودش تعلق دارد و هر
گیرد .مهمتر از آن ،از آنچه شخص زمان که بخواهد می تواند به
درگذشته و اطرافیان او ،در سال ها
زندگی خود خامته دهد.
و روزهــای آخر عمر بیمار تحمل
کرده اند ،سخنی به میان نمی آید.
گاهی به گفتن یا نوشتن عباراتی مراقبت های پایان عمر بوده است.
مانند "بعد از مدت ها بیماری" یا بعد از مدت ها گفتگو و تبادل نظر،
امثال آن بسنده می شود ،به ویژه اخیرادر مجمع ملی کبک قانونی
در مواردی که بیماری چندان هم تصویب شده است با نام
Loi Concernant les Soins
شناخته نباشــد و نام بردن از نوع
de Fin de Vie
بیماری یک تابو بحساب بیاید.
این مقدمه بهانه ای اســت برای که برگردان فارسی آن عبارتست
بحث دربــاره بیماری های درمان از:
ناپذیــر (العــاج) و قانون جدید "قانون مربوط بــه مراقبت های
کبک ،در مورد مراقبت های پایان پایان زندگی".
عمــر و اینکه چنین بیمارانی چه این قانون دارای  77ماده است.
حقوقی دارنــد و وظیفه مقامات مــاده اول آن که هــدف قانون را
تعریف مــی کند ،چنین آغاز می
بهداشتی در این باره چیست.
آیا باید گذاشــت بیمار درد شود:
بکشد تا بگونه طبیعی بمیرد یا "هــدف این قانون عبارتســت از
تامین اطمینان برای اشخاص ،به
باید کاری کرد؟
بحث در این باره امر تازه ای نیست داشتن پایان زندگی توام با احترام
به منزلت و استقالل آنان".

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

6621 rue sherbrooke est, suite 103

ذیال درباره مواد  27 ،26و  28که
زیر عنوان "کمک پزشــکی برای
)Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro
مردن" آمده اند و به موضوع مورد
بحث ما مربوطند توضیحاتی داده
می شود.
سایر مواد این قانون به جنبه های
www.mariacottone.com / mariacottone@hotmail.com
گوناگون پایان زندگی اشــخاص
می پــردازد .می تــوان آنها را در
ســایت های اینترنتی پیدا کرد و
کافی است عنوان این قانون را در
«گوگل» تایپ کرد.
مــاده  27به مواردی اشــاره دارد
تحرکات بکلی مختل می گردد و
که شخص متقاضی قادر به امضاء
حتی رشته های عصبی هم صدمه
کمک پزشکی برای مرگ کردن نباشد.
می بینند.
•
مــاده  -26تنها کســی که دارای بخشــی از ماده  28همین قانون
چه عواملی باعث  MSمی شوند؟
شرایط زیر باشد می تواند کمک شخص متقاضی را مخیر می سازد
پزشکی برای مردن دریافت کند:
علیرغم پژوهش های گسترده ای
کــه در هر زمان و به هر وســیله
که درباره علــل پیدایش بیماری
• یکم -قانونا زیر پوشــش بیمه بتواند تقاضای خود را پس بگیرد.
درمانــی باشــد ( Assuranceمطالعــه دقیق این قانون نشــان موذی و آزاردهنده است.
 MSانجام گرفته ،تاکنون درباره
)Maladie
می دهد که تنظیم کنندگان آن ،تنها کسانی که با چنین بیمارانی دلیــل قطعی و عامــل اصلی آن
• دوم -بالغ بوده و صالحیت دادن تا جائی که توانسته اند ،به جنبه سروکار داشــته اند می دانند که نظری ابراز نشده است.
چنین اجازه ای را داشته باشد.
های گوناگون موضوع توجه کرده شــخص بیمار و مراقبین او با چه با اینحــال ،روش زندگی ،عوامل
• سوم -در پایان زندگی باشد.
و نکات مهمی را در قانون گنجانده مسائل و مشکالتی روبرو هستند .محیطــی ،عوامــل ژنتیکــی و
•
بیولوژیکیدر صدر جایگاه متهمان
• چهــارم -از یک بیماری درمان اند ،ولو اینکه ممکن است نواقصی
بیماری  MSچیست؟
ناپذیر (العالج) رنج ببرد.
هستند.
هم داشته باشد.
بیماری
این
انگلیســی
اصطالح
• پنجم -شرایط بیماری او نشانگر
•
>>
 Multiple Sclerosisاست که می چه کسانی به  MSمبتال می شوند؟
کاهش روز افزون و برگشت ناپذیر
برای اینکه خوانندگان به اهمیت توان آنرا "تصلب متعدد" یا "سفتی
بودن توانائی های او باشد.
• ششم -احساس دردهای تحمل این قانون و نظایر آن توجه داشته چند گانه" ترجمه کرد.
در تمــام دنیــا ،بیمــاری MS
ناپذیر جسمی و روانی داشته و با باشند،درباره یکی از همین بیماری اصطــاح فرانســوی آن هــم 2/3میلیون نفر را تحت تاثیر قرار
توجه به شرایط موجود ،امیدی به های درمان ناپذیر (تاکنون) شرح  Sclerose en Plaquesاســت که می دهد .شــخص در هر ســنی
مختصری داده می شود.
ترجمه مشابهیدارد.
میتواند به  MSمبتال شود.
تسکین آنها نداشته باشد.
را
نکته
این
چنین شخصی باید ،به روشنی و اما قبل از آن یادآوری
اما اینها یعنی چه؟
این بیماری در دوره ســنی  15تا
آزادانه ،تقاضا نامه ای با مجوز وزیر ،الزم می دانم که نباید تصور کرد  MSنوعی بیماری اســت که در  45بیشتر مشاهده می گردد .این
مبنی بر درخواست کمک پزشکی که هر شــخصی تنها به خودش سیستم مرکزی عصبی بدن (مغز دوره سنی بهترین و سودمندترین
برای مردن ،را پــر کرده و با ذکر تعلــق دارد و هر زمان که بخواهد و نخاع شوکی) النه می کند .رشته دوره آموزشــی ،کاری و تشکیل
می تواند بــه زندگی خود خاتمه های عصبی پوششی دارند نرم و خانواده اســت و از این بابت مایه
تاریخ آن را امضاء نماید.
ســختگیری
دالیل
از
یکی
دهد.
(.)Myelin
میلین
بنام
مانند
مایع
تاسف است .اما گاهی در کودکان
[الزم به یادآوری] اســت که این
امضاء باید در حضور یک شخص هــای جوامع ،مخصوصــا جوامع برای سهولت تجسم این وضع ،می دو ســاله و همچنین در اشخاص
حرفه ای بهداشت و درمان یا یک سنتی ،به همیندلیل است.
توان سیم های پوشش دار وسایل سالمند هم این بیماری تشخیص
شــخص
مددکار اجتماعی باشد .اگر دکتر به دو علت من ،که یک
الکتریکی را مثال زد.
داده شده است .بگونه اختصاصی
معالج بیمار حضور نداشته باشد ،حرفه ای نیستم ،به این کار اقدام مــاده میلین حافظ رشــته های می توان گفت که زنان بیشــتر از
باید این تقاضانامه برای او فرستاده می کنم:
عصبی است و برای انتقال تحرکات مردان دچار این بیماری می شوند،
نخســت آنکه تاکنون کمتر دیده عصبی کامال ضــروری و حیاتی همچنین مردم اروپای شــمالی
شود.
شده است که در این زمینه بحث اســت MS .این پوشش حیاتی را بیشــتر در معرض ابتــا به این
شود ،دوم هم آنکه خودم از نزدیک مورد حمله قرار می دهد و به آن بیماری هستند .تاکنون بر ُمسری
شاهد یکی از بدترین نمونه های آسیب می رساند .اگر این آسیب بودن یا ارثی بودن  MSشــواهد
بیماری  MSبوده ام.
جزئی باشد ،انتقال تحرکات عصبی مطمئنی گزارش نشده است.
چهره
چند
با
 MSیک بیمــاری
با اشــکال انجام می گیرد .اما اگر
{>> ادامه در صفحه}12 :
است که نوع پیشرونده آن بسیار آسیب اساسی باشــد ،انتقال این
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" قوانین پیشنهادی دولت کبک در مورد ولفر
با مجازات های ناعادالنه ای همراه است".

افزایش میزان حداقل پیش پرداخت خرید
مسکن توسط دولت فدرال
دولت فــدرال کانادا بــه منظور
حمایت دولت از بخش مسکن و
برای به وجود آوردن ثبات طوالنی
مدت و تــوازن رشــد اقتصادی،
حداقل مقدار پیش-پرداخت خرید
مسکن را افزایش داد.
به موجــب این قانــون ،حداقل
مقدار پیش پرداخت خرید امالک
مسکونی که وام آنها توسط دولت
بیم ه میشود برای امالک بیشتر
از  ۵۰۰،۰۰۰دالر بــه ۱۰درصد
افزایش یافت.
ی از مبلغ
این افزایش به قســمت 
ملــک تعلق میگیرد کــه از این
ی
مقدار بیشــتر باشد ،بدین معن 
که تــا  ۵۰۰،۰۰۰دالر اول مقدار

۵درصد و بقیــه ،مقدار ۱۰درصد
پیش پرداخت الزم میباشد.
به عنوان مثــال اگر قیمت ملک

مســکونی  ۸۰۰،۰۰۰دالر باشد،
بــرای  ۵۰۰،۰۰۰دالر مقــدار
۵درصد یــا  ۲۵۰۰۰دالر و برای
 ۳۰۰،۰۰دالر باقیمانده ۱۰درصد
یــا  ۳۰،۰۰۰دالر ( در مجمــوع
 ۵۵،۰۰دالر) حداقــل پیــش
پرداخت الزم میباشد.
در مورد امالک مســکونی کمتر
از  ۵۰۰،۰۰۰دالر تغییــری
ایجاد نشــده و میــزان حداقل
پیش پرداخت کماکان  ۵درصد
میباشد.
ایــن قانــون از  ۱۵فوریه ۲۰۱۶
الزماالجرا میباشد.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی
کالنشهر مونترال در دسامبر ۲۰۱۵

-----------

پایان سال  ۲۰۱۵با  ۱۱درصد
افزایش در تعداد خرید و فروش
در ماه دسامبر

-----------سازمان مشاورین امالک مونترال
بزرگ در تاریــخ  ۷ژانویه ،۲۰۱۶
آخرین اطالعات و آمار مربوط به
خرید و فروش امالک مسکونی در
کالن شهر مونترال را منتشر نمود
که طبق آن در ماه دسامبر ۲۰۱۵
در مجمــوع تعــداد  ۲۴۳۰واحد
مسکونی به فروش رسید که ۱۱
درصد نســبت به دسامبر ۲۰۱۴
افزایشداشت.
همچنین این افزایش دهمین ماه
متوالی افزایش در تعداد معامالت
امالک و پررونقترین ماه دسامبر
در  ۴سال گذشته بوده است.
از لحاظ جغرافیایی منطقه South
 shoreبــا  ۲۲درصد ،بیشــترین
افزایش را در تعداد خرید و فروش

امالک نســبت به دســامبر سال
 ۲۰۱۴داشــت .الوال و جزیــره
مونترال نیز بــه ترتیب  ۱۵و ۱۲
درصد افزایش در تعداد معامالت
امالک نسبت به دسامبر  ۲۰۱۴به
ثبت رساندند.
در منطقــه  North shoreتعداد
معامالت امالک مسکونی نسبت
به دسامبر  ۲۰۱۴تغییری نداشت،
همچنین در منطقه Vaudreuil-
 soulangeنیز در دسامبر ،۲۰۱۵
 ۱۲درصــد کاهــش در خرید و
فروش امالک نســبت به دسامبر
 ۲۰۱۴گزارش شد.
از لحــاظ نوع ملک نیــز فروش
کاندومینیومهــا در کالن شــهر
مونتــرال  ۱۴درصد در دســامبر
 ۲۰۱۵نسبت به دسامبر سال قبل
افزایشداشت که بیشترین افزایش
ماهیانه در سال  ۲۰۱۵محسوب
شــد .فروش امالک مســکونی
ویالیی ( )single familyدر کالن

شــهر مونترال  ۱۰درصد
افزایش داشت که بیشتر
ایــن افزایــش در جزیره
مونتــرال (+۲۰درصــد)
و  southshoreبــا
(+۱۹درصد) به ثبت رسید.
افزیش تعــداد معامالت
امــاک در آمــدزا (۲-۵
واحد) نســبت به دسامبر
 ۲۰۱۴نیز  ۴درصد گزارش
شد.
میانگین قیمــت امالک
در کالن شــهر مونترال نیز شاهد
افزایش چشــمگیر بــود بطوری
که این نوع قیمــت برای امالک
مسکونی ویالی  Single familyبا
۴درصد افزایش نسبت به دسامبر
 ۲۰۱۴به  ۲۹۵۰۰۰دالر رسید.
کاندومینیومها با  ۲درصد و امالک
در آمــدزا ( ۲-۵واحد) با  ۱درصد
افزایــش به قیمــت میانگین به
ترتیب  ۲۴۰۰۰۰و  ۴۵۰۰۰۰دالر
به فروش رسیدند.
افزایش مــداوم تقاضا برای خرید
امالک مســکونی ویالیی Single
 familyهمراه بــا کاهش عرضه
فروش این نــوع ملک در ماههای
اخیر ،باعث شده که بازار در مورد
این نوع ملــک در جزیره مونترال
به ســمت فروشندگان سوق پیدا
نماید.
شاد و سربلند باشید
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کارشناسان معتقدند طرح جدید
دولت کبک برای معرفی قوانین
جدید مربوط به ولفر و تالش برای
بازگرداندن این افراد به محیط کار
می تواند در نهایت به تعداد افراد
بی بضاعت اضافه کند!
این الیحــه پیشــنهادی با این
هدف طرح شــده که افرادی که
برای اولیــن بار ولفر دریافت می
کنند بتوانند به ســرعت به سر
کار برگردانده شوند و آنهایی که
در برنامه کاریابی شرکت نکنند،
بولدریافتی شان به $٣٠٨در ماه
کاهش داده شود.
آقای ســام حمد ،وزیر کار دولت
کبــک می گوید که این طرح به
شکســتن چرخه فقر کمک می
کند و در عین حــال نزدیک به
 ٥٠میلیون دالر از مخارج دولت
کاسته می شود.
او همچنیــن اضافه می کند که
برنامه های قبلی برای برگرداندن
افراد به چرخــه کار موفق عمل
نکرده اند و زمان آن فرا رســیده

تا از روش های سختگیرانه تری
استفاده شود.
مقام های استانی می گویند که
نزدیک به هفده هزار نفر در سال
برای ولفر ثبت نام می کنند.
باید اضافه شود که این قانون جدید
در مورد افرادی که در حال حاضر
ولفردریافت می کنند ،عمل نمی
شود و فقط برای درخواست های
جدید اعمال خواهد شد.
مخالفان این طرح می گویند که
اجبار افراد به کار از روش تهدید
به کم کردن مبلغ دریافتی ولفر
ظالمانه است.
یکی از فعاالن ضد فقر می گوید
که به نظر می رسد دولت به طور
اغراق شــده ای به دنبال کاستن
شــمار افراد دریافت کننده ولفر
است؛ اما تجربه نشــان داده که
خود این افراد هر زمان که توانایی
داشته باشند داوطلبانه به چرخه
کار برمی گردند.
این فعــال ضد فقر می گوید که
متاسفانه افراد فقیر همیشه هدف

بیماری های درمان ناپذیر و ... MS
•
 MSچگـونه تشخیــص داده
می شود؟

راحتی برای این طــور طرح ها
هستند؛ مخصوصا زمانی کهدولت
سعی در کاهش مخارج خود دارد.
در اســتان کبک افراد  $ ٤١٤در
ماه ولفر دریافــت می کنند و با
اضافه کردن کردیت مالیاتی این
مبلغ به  $٧١٧در ماه می رسد.
بر اســاس قانون جدید افراد باید
بــا آژانس هــای کاریابی دولتی
همکاری کنند تا بتوانند شغلی
پیــدا کرده و در آن شــغل باقی
بمانند.
یک نماینده فعال گیرندکان ولفر
می گوید که براساس این قانون
نه تنها افراد مجبور به پذیرش هر
شغلی می شوند ،بلکه بالقوه باید
به مدت مشخص مثال یک یا دو
ســال حتی به اجبار در آن شغل
بمانند .این نماینده همچنین ابراز
نگرانی می کند که بر طبق این
قانون افراد باید مســافتی را در
اســتان کبک طی کنند تا شغل
پیدا کنند؛ اما وزیر کار در پاسخ
به این نگرانی می گوید که هدف
مجبور کردن افراد به نقل مکان
کردن برای یافتن کار نیســت؛
هدف آموزش افراد و بازگرداندن
آنها به جامعه و چرخه کار است.
فعاالن ضد فقر تا کنون اعتراض
هایی ترتیب داده انــد و باز هم
برای اعتراض های بیشتر به این
قانون در اواخر ژانویه و اوایل فوریه
 ٢٠١٦برنامه ریزی کرده اند.
برگردان  :نیلوفر غازان شاهی

>> ادامه از صفحه11 :

معمولی خود را انجام می دهد در
امتداد شــانه باز می کند و نوک
انگشت سبابه خود را به نوک بینی
خود می گذارد و اینکار را چندین
بار تکرار می کند.
 راه رفتــن بگونه ای که پاشــنهکفش هر پا را به نوک کفش دیگر
می چسباند.
اگر شخص مورد آزمایش یکی یا
هــر دو کار را بخوبی انجام ندهد،
احتمال ابتال بــه  MSزیادتر می
شود.

عالئم اولیه عبارتند از:
گرفتگی عضالت پا کــه در ابتدا
خفیف و بعدا شدیدتر شده و منجر
به اشــکال در راه رفتن می شود،
اشکال در بینائی ،کاهش تحرک
و بی حســی ،احساس خستگی
مخصوصا عصرها و حتی بعد از یک
شب خواب کامل ،احساس دائمی
نیاز به دفع ادرار و اشکال در دفع
آن ،سرگیجه دائم ،داشتن مشکل
انواع بیماری MS
در روابط جنسی ،تضعیف حافظه،
1) Relapsing- Remitting
اشکال در حرف زدن.
)MS (RRMS
بعد از ظهور عالئم اولیه ،پزشــک
خانــواده بایــد بیمــار را به یک  RRMSمتداول ترین نوع آنست
متخصص مغز و اعصــاب رجوع که می توان آن را "رفت و برگشتی"
دهد .نورولوژیســت با انجام یک نامید .این نوع  MSبا ایجاد اختالل
ســری تحقیق کامل پزشــکی و در اعمال ( )functionsمربوط به
آزمایشــات عصبی ،درباره قدرت سیستم عصبی شــروع می شود،
بینائی و توانائی انجام کارها بگونه انگار که شخص به حالت نقاهت
هماهنگ ( )Coordinationمی افتاده باشد.
در این نوع بیماری ،عوارض به گونه
تواند تشخیصدقیق تر بدهد.
دو مورد از آزمایشات متداول نسبی یا کامل بهبود پیدا می کنند
و عالئم ظاهری کمتر مشــاهده
از این قرارند:
 شخص مورد آزمایش ،در حالی می گردنــد 85 .درصد بیماران ازکه ایستاده و روبروی خود را نگاه این نوع هستند .تشخیص بیماری
می کند،دستی را که با آن کارهای در مراحل اولیه در مداوا ،درمان و

بهبود بیماری نقش مهمی دارد.
2) Secondary- Progressive
)MS (SPMS

نــام این نــوع بیمــاری (دومین
پیش رونده) از این جهت انتخاب
شــده است که بعد از دوره رفت و
برگشتی اتفاق می افتد .در طول
زمــان ،حالت رفت و برگشــت و
تسکین موقت کمتر اتفاق می افتد
و مرحلــه دوم یا نوع دوم بیماری
شروع به پیشرفت می کند .سریع
یا آرام ،با یــا بدون مرحله رفت و
برگشت.
3) Primary Progressive MS
)(PPMS

این نوع بیماری (که بدترین نوع
آنست) از همان ابتدا به تدریج به
پیشــروی ادامه می دهد .مرحله
برگشتی یا تســکین در این نوع
دیده نمی شود .ده درصد بیماران
به این نوع  MSمبتال می شوند.
4) Primary- Relapsing MS
)(PRMS

این نوع بیماری کمیاب ترین در
میان چهار نوع  MSاســت
که از همان ابتدا شــروع
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جمهوری اسالمی...
شر حکومت والیت مطلقه فقیه!
رهایی از ّ

شهباز خنعی

 16دی -روزگار غــدار و فلک کج
رفتار  -و البته آدمیزادگان الکردار!
 حتی مهلت ندادند  3روز نخستسال تازه ،که با آخرهفته نیز هم
زمان بود ،در صلح و آرامش نسبی
سپری شود.
در نخســتین روز ســال جدید،
عربســتان ســعودی ،درپی یک
روند قضایی چند ساله 47 ،تن از
جمله آخوندی شیعه به نام شیخ
نمر باقر النمر را با شیوه وحشیانه
گردن زدن اعدام کرد و با این کار
افکار عمومی جهان را علیه خود
برانگیخت.
اگر در ایران حکومت خردمداری
بر ســر کار می بود ،فرصت بسیار
مناسبی بود تا از این محکومیت
عربستان سعودی نزد افکا رعمومی
جهان بهره گرفته و گامی مثبت
درجهت زدودن بدنامی های ناشی
از عملکرد گذشته برداشته شود.
از جمله ،می شد با به راه انداختن
یک کارزار علیه مجازات وحشیانه
و غیرانســانی اعدام ،که هرروز به
شــمار مخالفان آن در دنیا افزوده
می شود ،زشــت کاری عربستان
ســعودی هرچه بیشتر برجسته
گــردد و فاصله گرفتن جمهوری
اسالمی ازاین مجازات به جا مانده
از عهــد جاهلیت و آدم کشــی
قانونــی ،که در آن حکومت نقش
قاتل را ایفا مــی کند ،به نمایش
گذاشته شود.
با آن که پیشــینه و کارنامه سیاه
به پیشــروی با تسکین های
موقتی می کند .ممکن است
بهبودی حاصل شــود یا نه.
ولی دوره های آخر آن ،حتی بدون
تسکین های موقتی ،ادامه پیدا می
کند.

•
چـــــرا عوارض  MSپیشرفت
می کنند؟

گفته می شود که  MSیک بیماری
خودایمنــی (Autoimmune
 )Diseaseاســت .معنــای ایــن
حرف آنســت که سیستم دفاعی
بدن بگونه ای تنظیم شــده است
که در مقابل ورود بدون مجوز (!)
مهمانان ناخوانده و ناخواسته ،مانند
باکتری ها و ویروس ها (که کم و
بیش شناخته شده هستند) بدن
را محافظت کنند .هنــگام ورود

ســدی
حکومت آخوندی
ّ
دربرابر باورپذیری این کارزار
بود ،اما چنــد رویداد اخیر
می توانست تا حدودی این
پیشــینه و کارنامه سیاه را
الپوشــانی کند :نخستین
رویداد ،نقش مثبتی بود که
با وجود هزینه بسیار سنگین
و خسارت های کمرشکن در
پرونده هسته ای ایفا شد و
حکومت آخوندی به هرحال
به انجام تعهدات خود پایبند
ماند.
رویداد دیگر ،طرحی بود که چند
هفته پیــش  70نماینده مجلس
شورای اسالمی برای محدود کردن
دامنه اعدام ها تهیه و ارایه کردند و
مورد سوم نیز موضع گیری مثبت
محمد جواد الریجانی ،رییس نهاد
حقوق بشــر قــوه قضاییه به نفع
تصویــب لغو یا کاهــش مجازات
اعدام بود
مجموع این موارد می توانســت
فضایی فراهم کند که سیاســت
خارجی عربستان سعودی به عقب
رانده شده و درسطح بین المللی
عرصه برآن تنگ گردد.
امــا ،انتظــار رفتار خردمــدار از
حکومت آخونــدی انتظاری نابجا
است .به محض انتشارخبر اعدام
شیخ باقر النمر ،گروه هایی از اوباش
مزدور بسیجی ،که وابستگی ایشان
بــه بیت رهبری و شــخص مقام
معظم بر کسی پوشیده نیست ،به
سفارت عربستان سعودیدر تهران
و کنسولگری آن در مشهد یورش
بردند ودرحضور منفعالنه نیروهای
انتظامی آنها را به آتش کشیدند.
ایــن نابخــردی چــاره ناپذیر ،با
وجودی که شــیخ حسن روحانی
کوشــید با محکوم کردن لفظی
آن از وخامــت اوضاع بکاهد ،ورق
را برگرداند و تنش موجود بین دو
کشور را به بحرانی تمام عیار بدل
کرد .وزیر امورخارجه عربســتان
ســعودی با بهره بــرداری از این
خطا قطع کامل روابط کشورش با
جمهوری اسالمی را اعالم کرد و به
دیپلومات های ایرانی درعربستان
غریبه ای ،این سیســتم به بافت
ها حمله می کند .در مورد عامل
 ،MSکه عوامل شناخته شده ای
نیست ،بافتی که مورد حمله قرار
می گیرد ماده میلین اســت ،که
درباره آن صحبت شــد .اما از نظر
اهمیت موضوع ،تاکید می شــود
که بدون میلین ارتباط بین سلول
های عصبی مختل می شود و بدن
دســتورات الزم برای فعالیت ها،
ازقبیل صحبت کردن ،دیدن ،راه
رفتن و یاد گرفتن و از جمله دفاع
رادریافت نمی کند .آسیبدیدگی
میلین موجب آسیبدیدگی رشته
هــای عصبی هم شــده و به آنها
صدمه جبران ناپذیری می زند.
خالصه آنکه MS ،آثار مخربی در
سطوح مختلف جنبه های زندگی
مانند انرژی ،خواب و کال کیفیت
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سعودی  48ساعت فرصت داد تا
خاک آن کشور را ترک کنند.
درپی این اقدام ،بحرین ،ســودان
و جیبوتی نیز روابط دیپلوماتیک
خود با حکومت آخوندی را قطع
کردند ،امارات متحده عربی سطح
روابط را به کاردار تنزل داد و کویت
نیز سفیر خود را از تهران فراخواند.
بــه این ترتیــب ،یک بــار دیگر
نابخردی بر خــرد چیرگی یافت
و رویدادی که می توانســت برای
ایران امتیازی مثبت به بارآورد ،به
عکس خود تبدیل شد و به گفته
محسن میالنی ،استاد دانشگاه در
امریکا و تحلیل گر مسائل ایران،
هدیــه ای طالیی به عربســتان
سعودی داده شد تا به نفع خود از
آن بهره برداری کند.
ازجملــه واکنش های ابرازشــده
درمورد اعدام شــیخ نمر باقرالنمر
سخنان ســیدعلی خامنه ای بود
که مانند کبک سردربرف فروبرد
و گفت« :خداونــد متعال ازخون
بی گنــاه نمی گــذرد و خون به
ناحق ریخته ،بســیار سریع دامان
سیاستمداران و مجریان این رژیم
را خوهد گرفت».
ســیدعلی خامنه ای توضیح نداد
که اگر چنین است ،چرا "خداوند
متعال" انتقــام خون بی گناهانی
چون قربانیان کشتارهای پرشمار
ســال هــای  60و  ،67محمــد
مختاری،محمدجوادپوینده،مجید
شریف ،ندا ،سهراب ،ستاربهشتی
و ...و ...و ...را تاکنون نگرفته و آیا این
قربانیان کمتر از شیخ نمر باقرالنمر
بی گناه بوده اند؟!
دولت شــیخ حســن روحانی در
اظهاراتی که بیشــتر بــه بیانیه
اوپوزیسیون معترض شبیه بود تا
اعالم موضع یک دولت مســئول،
گفــت« :حرکتــی که توســط
جمعی افراد افراطی شب گذشته
درتهران و مشهد صورت گرفت و
به وارد آمدن خسارت به سفارت
و کنســولگری کشــور عربستان
 که شــرعا و قانونا بایــد درپناه{>> ادامه در صفحه}39 :

زندگی بجا می گذارد.
زمانــی  MSمی توانســت یک
شخص سالم ،پرانرژی و دائما فعال
را تبدیل به تکه گوشتی کند که
فقط نفس بکشد ،کمی غذای نرم
ببلعد و پلک بزند.
اما اکنون وضع تغییر کرده است.
با اینحال نمی توان گفت که بیمار
مبتال به  MSفاقد احساس است.

•
آیــا  MSبه خودی خود مرگآور
است؟
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آژانس مسافرتی

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

استفاده از آنها ضایعات ناشی از این
شده است.
بیماری را ترمیم کنند و از ابتالی
•
پس چـــرا بیماران مبتال به  MSاشخاص به  MSجلوگیری نمایند.
جامعه کانادائی  ،MSهمراه با بنیاد
می میرند؟
تحقیقات علمی درباره  ،MSمی
عامل مرگ آنان  MSنیست.
اما  ، MSبه دالیلی که ذکر شــد ،کوشند با جمع آوری اعانه ،بودجه
به سیستم دفاعی بدن هم آسیب الزم را برای پژوهش درباره جنبه
مــی زند و زمینــه را برای هجوم های گوناگون  MSفراهم کنند.
انواع بیماری ها فراهم می کند که •
متداول ترین آنها آسیب دیدگی سوال آخر ،آیا بیماران درمان
دستگاه تنفس ،مثانه و ابتال به ذات ناپذیر ،مانند  MSپیش رونده،
را به منظور رهائی از رجن باید
الریه است.

نه MS .برای اکثر کسانی که با آن
زندگی می کنند کشنده نیست.
اغلب کســانی که  MSدارند می البته همیشه باید امیدوار بود.
توانند یک زندگی معمولی داشته در حال حاضر محققان می کوشند
باشــند .این نوع ادامه زندگی به عوامل موثر در ایجاد و پیشــرفت
برکت تشخیص به هنگام و مداواها  MSرا بــه حداقل برســانند .در
و مراقبت های جدید امکان پذیر جســتجوی راه هائی هستند تا با
•
آیا امید بهبود و مداوا هست؟

کشت؟

امید به زندگی نعمتی اســت که
نمی توان آن را از کسی گرفت .از
سوی دیگر ،پیشرفت های شگرف
دانش پزشکی امیدهای بهبودی
برای بیماری های درمان ناپذیر ،از
جمله  ،MSرا فزونی می بخشند.

Fax: 1-855-698-8872

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

بنابر این ،بدون دادن جواب قطعی
به این پرسش حیاتی ،باید بحث
های عقلی ،منطقی ،احساســی و
عاطفــی فراوانی در بگیرد .قانونی
که درباره آن صحبت شد حاصل
همین نوع بحث هاست.
در پایان خاطر نشان می سازد که
با مشاهده بعضی از عالئم یاد شده،
نباید خود تشخیصی کرد .تنها یک
متخصص مغز و اعصاب صالحیت
دارد تشخیص دهد چه کسی MS
دارد.
_________

پ .ن :.بــرای تهیه مطلب بخــش  MSاز دو

سایت اینترنتی زیر استفاده شده است.

1-MS Society of Canada
2- National Multiple Sclerosis
)Society (U.S.A.

برای دسترسی به این دو سایت در «گوگل»
تایپ کنید Multiple Sclerosis
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اجنمن دوستاران زرتشت و اجنمن همدالن

گزارش جشن یلدا

انجمن دوســتاران زرتشت وانجمن
همدالن بیاری یکدیگر جشن یلدا را
در ســالن روزبال برگذار کردند .این
جشن که ریشه در باور بیش ازهفت
هزارســال تاریخ ایرانیان تا به امروز
دارد .انســان را در دگرگونی هستی
ســهیم کرده ،و در یگانگــی باور آن
چشــم براه نخســتین نور خورشید
باشیم ،تا برتاریکی های وجود خویش
به روشنایی برسیم ،و زایش مهر را در
جهان هستی شاهد باشیم و همگام با
آن به گسترش مهر و عشق و همدلی
راســتین بپردازیم؛ که دنیا بدون آن
روبه نابودی خواهد بود.
جشــن با خــوش آمدگویی مجری
برنامه جناب ابی ،یار پرتوان انجمن و
فراخوان به گرامی داشت جانباختگان
راه آزادی ایران وسرود همیشه جاودانه
ای ایران آغاز شــد .سپس گفتاری از
زرتشت ،پزشــک ،فیلسوف و متفکر
ایــران کهن که آمــوزه هایش برهر
انسان آزاده ای قابل پذیرش می باشد
بوسیله جناب فروتن بیان شد .پس
از آن فلســفه برگذاری جشن یلدا،
وچگونگی بوجود آمــدن باور های
مشترکی که همبستگی ملی ایرانیان
راتا به امروز ســبب شده ،وگسترش

آیین میترائیســم به سایرکشورها،
وروش برگزاری مراســم شــب یلدا،
بوســیله جناب دکتر شــریف بیان
شد.سپس جناب اســتاد سلیمی از
ســوی انجمن همدالن سخنانی در
مورد زایش مهروگسترش مهرورزی
وعشق ورزی وهمدلی سخنانی بیان
نمودند وشعری را که بمناسبت شب
یلدا سروده بودند را خواندند که مورد
توجه باشــندگان قرارگرفت .سپس
بانو تینا فرشادگهر ،یار دیگر انجمن
با نیت باشــندگان فالــی از حافظ و
شعر دیگری را بیاد شاد روان حسن
علیزاده فر ،مرد بزرگوار و فرزانه ای که
عشق به فرهنگ و ادب ایران داشت
را خواندند .در گوشه سالن میز بسیار
زیبای شب یلدا که بوسیله بانو شیرین
آراسته شــده بود در کنار سرو آذین
شده شکوه ویژه خود را به نمایش می
گذاشت به چشم می خورد.
از باشــندگان با میوه های ویژه شب
یلدا آجیل ،انار هندوانه که بروی میز
ها چیده شده بود پذیرایی شد .رقص
زیبای دوشیزه هدی صدیقی ،آموزگار
رقص ،و نواختن دف بوسیله دوشیزه
سوده ،از بنیاد هنری آپتین ،هر کدام
جداگانه شــکوه جشن را به اوج خود
رســاندند که مورد توجه و تشــویق
باشندگاندر جشن قرار گرفتند.
دی جی آلکاپون با پخش آهنگ
های شاد ایرانی فضای جشن را به

رقص و شادی می کشاند .هدایایی که
از سوی انجمن همدالن بانو پرهیزگار
تهیه شده بود ،با قرعه کشی شماره
بلیت ها به برندگان اهدا شد .انجمن
همدالن و انجمن دوستداران زرتشت
از بانو اعظم فرشچی ،بانو لیال ،جناب
پرهیزگار ،که با تمامــی توان یاری
رســان تدارکات بودند؛ بانو شیرین،
دوشیزه فرانک اسدیان همیار پر توان
انجمن ،جناب سعید بهی مدیر بنیاد
هنری آپتین ،که برنامه هنری جشن
را تدارک دیده بودند؛ دوشیزه هدی
صدیقی و دوشیزه سوده برای اجرای
برنامه هنری زیبایشان ،جناب فرشاد
تپشدیجیتال فروش بلیت و همیاری
هایشــان ،و جناب نادر فروغی طرح
پوستر ،و یکایک شــما گرامیان که
فراخوان ما را پذیرفتید و به این جشن
آمدید ،بدین وسیله سپاسگزاری می
نماید.
پــوزش ما را برای کاســتی ها پذیرا
باشید .پیشنهاد های خود را برای بهتر
برگزار کردن جشن ها با شماره تلفن
ها نوشته شده در میان بگذارید.
چشــم براه دیدارتان برای جشــن
سده ،که شــنبه  30ژانویه ساعت
 6در رستوران یاس برگزار می شود
هستیم.
تلفن های آگاهی:
514-325-3012
514-808-5070

برنامه تلویزیونی دریچه

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

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"تماشانمایید
Tel.: 514-299-8841 Iransocialist@gmail.com

cÉlÉbrons sadeh

!Une soirée riche de la culture Perse

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﻦﻦ
ﻦ ﺪﺪه

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺖﺖﺖﺖ اﻦﻦ ﻦﻦﻦ ﺪﺪه ،آﺶﺶ اووﻪﻪﻪ ای
دل ﻮﻮﻪﻪﻪ از ﺪﺪﺪﺪﺪو ﯾﺎر ﻮﻮد...

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﻡ ﻭﻣﻮﺯﻳﻚ ﻭ ﺭﻗﺺ
)ﺷﺭﺍﺏ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﺩ(

ﺷﻧﺑﻪ  ۳۰ژﺍﻧﻭﻳﻪ ﺳﺎﻋﺕ ٦

ﺯﻣﺎﻥ :
ﺟﺎ :

ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻳﺎﺱ

5563-Chemin Upper Lachine
Vendôme
Montréal, QC H4A 2A6 Metro:
Bus: 90

ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ  ۳٥ :ﺩﻻﺭ
ﺯﻳﺭ  ۱۰ﺳﺎﻝ :

ﺗﻠﻔﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ:
514 325 3012
514 808 5070

مدرسه دهخدا
مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

behrooz@babakhani.ca

M E KI C

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

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

 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

514-223-3336

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مشاور رمسی وام مسکن

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ :ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

ﺑﻪ ﺳﺑﺏ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺟﺎ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﻠﻳﺕ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻬﻳﻪ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ!

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

بهروزباباخانی

 ۲۰ﺩﻻﺭ

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
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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Magasins

M
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT.

STORES
انبار بزرگ اجناس جدید

STORES

حراج بی سابقه مبل پریلو

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard Pierrefond
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
15757Pier
Gou
BlvM
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
1575
34
514 620-1890
450 466-1892
514 620-1
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
51451
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory
* All
stocks
purchases
only. Pu
m

ختفیف های فوق العاده زمستانی
!برای جامعه ایرانی

May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

with any other pro

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

879$

Sectionnel

Power Recliner

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

$
999Cafe
Town

Sectionnel

Canape | Causeuse | Fauteil

$1399 $1299

*Avec

$969

X

$2799

6 chairs
buffet, hutch

Free chairs

$3699

MANSION
Dresser, miror
2 night stand,

699$

Canapé

Meubles prillo

2999
Mega

ARMANDO

Power Recliner $

Canape | Causeuse | Fauteil

$699

Sectionnel

$689

$679

999

$

7 peices

Sectionnel

1399

$

$3399

GEMMA

table+ 6 chairs
Buffet and hutch

7 mcx

65

1699

%

jusqu’à

$2699

ZARIA

$1299

BORDEAUX

vente
Leather

Milton

inclinable

tous les Meubles doivent être
vendu!

la qualité au plus bas prix
X
NICO Sectional
$1299 $1199 $899
Canape | Causeuse | Fauteil

Leather Available colors

de
rabais

Prillo liquide

$1699

Available in grey or brown

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

Beaucoup de pièces uniques, etc.

$899

VENUS

2299$

7 mcx

Dépêchez-vous!
sectional
Available colors, brown or beige

999$

Sectionnel

$1399
879$

LILYANNE

Sectionla
Sectionnel
Available colors, while or black

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

1099

$1699

MASOLI 3 pcs.

Sofa, love seat, chair

Sectionnel

1899

URBAN Marina
Canape Sectional

$999

699$

Canapé

Ridge Chocolate $

1799

Available colors, beige and brown

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

Magasins

STORES

Centres de liquidation
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
455-9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

>6007343
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چــر ا شرارت
و رجن وجود دارد؟
همۀ ما زمانی با خود اندیشیدهایم که" ،چرا؟
این اص ً
ال عادالنه نیســت! خدایــا ،چرا اجازه
میدهی که . . .؟ این سؤاالت که بیپاسخ مانده
و یا جواب نادرستی به آنها داده شده ،اغلب به
مبنایی بــرای ر ِد نیکویی خدا و یا حتی انکار
وجود او تبدیل شدهاند و میتوانند مردم را در
دا ِم ناامیدی و بیایمانی به حال خود رها کنند.
سرانجام نیز حاکمیت خدا بر شرارت و رنج را
از یاد میبرند و نمیتوانند اهداف نیکویی را که
خدا برای آنها دارد ،ببینندEvil-Suffering-.
why
چ جای کتابمقدس بهاندازۀ کتاب ایوب،
در هی 
عدالت خدا به صورتــی دردمندانه به تصویر
کشیده نشده اســت .ایوب برخالف خسارات
و ضایعات شــدیدی که بدان مبتال شده بود،
سؤال عمیقی را مطرح میکند ،سؤالی که همۀ
ما بههنگام وقوع مصیبت ،باید در نظر داشته
باشــیم" :آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را
نیابیم؟" (ایوب .)۱۰:۲

شر است؟
آیا خدا باعث ّ

شــر باشــد.
خیر ،خدا هرگز نمیتواند باعث ّ
خــدا نمیتواند هیچ کاری را که در تناقض با
شخصیت اوســت ،انجام دهد .کتابمقدس
صراحتــاً به مــا تعلیم میدهد کــه خداوند
نیکوست .چون شرارت ،باعث تباهی و تحریف
دادن هر عمل شریری
نیکویی اســت ،انجام ِ
برای خداوند غیرممکن است" .زیرا تو خدایی
نیستی که به شرارت راغب باشی ،و گناهکار
نزد تو ساکن نخواهد شد  . . .ای عزیز ،بدی را
سرمشق خود مساز ،بلکه از نیکویی سرمشق
گیر؛ زیرا نیکوکردار از خداســت ،ا ّما بدکردار
خدا را ندیده است( ".مزمور  ۴:۵و رسالۀ سوم
یوحنا ،آیۀ .)۱۱
چــرا باید به خدایی ایمان داشــت که اجازه
میدهد شرارت وجود داشته باشد؟
پس این پرسش نهفته است و
ســؤالی که در ِ
اغلب پرسیده نمیشود ،این است که آیا واقعاً
خدا اهمیتــی به این موضوع میدهد که من
رنج میکشم؟ پاسخ به هر دو سؤال میتواند
بهطرز واضحــی در اعمال خدا دیده شــود.
خداوند بهحدی نسبت به رنج شما توجه دارد
که با میل خود رنج کشید تا با شما یکی گردد
و شما را نجات بخشد .زیبایی صلیب مسیح
در این است که خدا داوطلبانه ،بهجای شما،
بهدست مردم شریر رنج کشید .با اینکه شرارت
و درد نتیجۀ انتخابهای انســان اســت و نه
انتخاب خدا ،او خلقت خود رادر معرض چیزی
قرار نمیدهد کــه خودش تمایلی به تحمل
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آن ندارد .زمانی که شــما دستخوش فقدان،
طردشدگی ،بیماری ،یا درد میشوید ،به یاد
آورید که خدا بهخاطر تجربۀ خودش میداند
که شــما چه احساســی دارید و با شما رنج
میکشد .زمانی که خدا انسان گردید ،کام ً
ال
وارد انسانیت سقوطکرده شده و بنابراین ،کام ً
ال
رنج انسان را تجربه کرد ،بهجز اینکه او هرگز
گناهی مرتکب نشد (رجوع کنید به رساله به
عبرانیان .)۱۰:۲
آیا خداوند منیتوانست جهانی عاری از
شرارت خلق کند؟
بلی ،میتوانســت .با این حال ،او میدانست
که جهانی بــا آزادی محدو ِد اخالقی ،در واقع
جهانی پست و پایینرتبه است ،زیرا ارزشها و
فضیلتهای اخالقی ،زمانی معنا مییابند که
در کنار متضادهایشان قرار گیرند .شخص تنها
زمانی میتواند فارغ از اعمال بد نفس خویش
باشد که خودخواهی و خودپرستی در تضاد با
آن وجود داشته باشد .فراغت از نفس خویش،
بهطور ضمنی بــر احتمال وجود خودخواهی
ِ
شخصیت
داللت دارد .با غلبه بر خودمحوری،
فرد شــکل میگیرد و فضایل اخالقی حاصل
میشــوند .اگرچه خلق کــردن جهانی که با
شرارت تباه شــد ،سبب گردید که خدا پسر
خویش را برای مغلوب ساختن شرارت قربانی
سازد ،اما خدا در دانش الیتناهی و مطلق خود
میدانست که این دنیا بهترین دنیای ممکن
اســت تا در آن ،مردم را برای بهترین ،یعنی
آسمان ،پرورش دهد (رجوع کنید به مکاشفه
.)۴-۱ :۲۱
چرا خدا شرارت را نابود نکرده است؟
شرارت مبتنی بر انتخابهایدرست و نادرست
اخالقی است .بنابراین:
خدا نمیتواند شرارت را نابود کند ،مگر اینکه
ارادۀ آزاد را هم در مخلوقاتش از بین ببرد.
خدا مقرر کرد کــه ارادۀ آزاد به صالح و نفع
بشــریت باشــد ،وگرنه انســان را آزاد خلق
نمیکرد ،بهخصوص اینکه میدانست گناه رخ
خواهدداد و منجر به مرگ پسرش خواهد شد.
ِ
مخلوقات محبوبش را نابود
اگر خدا ارادۀ آزا ِد
میکــرد و یا هرگــز ارادۀ آزاد را به آنها عطا

>> بخش 1
از دو بخش

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال



نمینمود ،بنابراین ،از آنها آدمآهنی میساخت
و چنین اقدامی نمیتوانســت برای خیریت
عموم بشریت باشد.
خدا قب ً
ال برنامهای را برای از بین بردن شرارت
آغاز کرده است .نقشۀ او این نیست که شرارت
را در این زندگی از بین ببرد ،بلکه این اســت
که آن را از طریق مسیح شکست بدهد (رجوع
کنید به رسالۀ دوم پطرس .)۳:۱
اگر خداوند نیکوی مطلق و قادر مطلق است،
چرا شرارت را پیشبینی نکرد و آن را متوقف
نساخت؟
خداوند نیکوســت .او به انسان ارادۀ آزاد داد و
این عمل نیکویی است (مزمور  .)۱۵:۹۲خداوند
قادر مطلق اســت .او میتواند هر کاری را که
منطقی باشد ،انجام دهد ،اما این غیرمنطقی
است که او ارادۀ آزاد را مجاز بشمارد و در عین
حال آن را محدود نماید (اشعیا .)۱۱-۱۰ :۴۶
شــرارت و آثار آن (گناه و رنــج) در این دنیا
وجود دارد ،زیرا انسانها تصمیم گرفتند که
ارادۀ آزاد و خدادادی خود را بهکار گیرند و از
خدا نافرمانی کنند (رجوع کنید به رساله به
رومیان.)۲۳:۳
چرا خدایی نیکو و قادر مطلق اجازه
میدهد که رجن وجود داشته باشد؟
گاهی اوقات ،خدا ســبب ایجاد رنج میشود
تا برکتی را به گروه بیشتری از مردم برساند.
عیسی در مورد پولس رسول فرمود" :من به
او نشــان خواهم داد که بهخاطر نام من چه
مشــقتها باید بر خود هموار کند( ".اعمال
رسوالن .)۱۶:۹بعدها ،زمانی که پولس ناعادالنه
زندانی شد و توان هیچ حرکتی را نداشت ،این
فرصت را داشت که به مأموران زندان شهادت
دهد .در نتیجه ،تعداد زیادی از سربازان رومی
به مسیح ایمان آوردند (فیلیپیان .)۱۴-۱۲ :۱
گاهی اوقات ،خدا اجازه میدهد که شرارت و
رنج از طریق این موارد اتفاق بیفتد.
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غیره):

اندوه ایوب زمانی آغاز شد که یک پیغامرسان
نزد او آمد و خبر از طوفان وحشتناک و مخربی
داد که دختران و پسران او را کشته بود (ایوب
.)۱۹-۱۸ :۱
ارواح شریر:

خــدا بــه شــیطان اعالم کــرد کــه ایوب
بیتقصیرترین انسان روی زمین است .پس از
آن ،شیطان به اموال ،خانواده و سالمتی جسم
ایوب حمله کرد (ایوب ۱۹-۱۳ :۱؛ .)۷:۲
خداوند همیشه هدفی نیکو از رنج کشیدن شما
دارد .اهداف خدا میتوانند بهطرز گستردهای
تغییر کنند .گاهی اوقات ،او اجازه میدهد که
شما در رنج و زحمت بیفتید تا:
گناه شما را عیان سازد.
شخصیت شما را بسازد.
نیکویی بیشتری به ارمغان آورد.
ِ
دید شما را تغییر دهد.
آیندۀ شما را برکت دهد.
"ما بردباران را خجسته میخوانیم .شما دربارۀ
صبر ایوب شــنیدهاید ،و میدانید که خداوند
ســرانجام با او چه کرد ،زیرا خداوند بهغایت
مهربان و رحیم است( ".رسالۀ یعقوب .)۱۱:۵
اگر خداوند نیکو و رحیم است،
چرا تقاضاهای کمک را منیشنود؟

خداوند تمامی دعاهای شــما را میشنود .در
واقع ،پیش از آنکــه از او چیزی بخواهید ،او
درخواست شــما را میداند و پاسخ او گاهی
اوقات مثبت ،گاهی منفی و گاهی صبر کردن
است .خدای پدر حتی به عیسی ،زمانی که در
آستانۀ مصلوب شدن قرار داشت و به پولس
ارادۀ آزاد:
رســول ،هنگامی که به یک مرض جسمانی
دوســتان دروغین ایوب او را با اتهامات مداوم مبتال شده بود ،پاســخ منفی داد .هدف پدر
مبنی بر اینکه رنج وی ناشی از گناهان اوست ،از مرگ عیســی ،نجات یافتن ما بود .هدف
آزرده ساختند (ایوب .)۳-۱ :۱۹
خدا از بیماری مزمن و جســمانی پولس این
بود که در وی فروتنی و تواضع بهوجود آورد.
این را دریابید که خداوند همیشه به دعاهای
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
شما برحسب هدفی که برای شما دارد ،پاسخ
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
میدهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(رجوع کنید به مزمور .)۱۹-۱۷ :۳۴
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)

بخش  2پایانی در شماره آینده
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تعرض
شب ژانویه
به زنا
« ن در کلن:
میو
ههای یک
ه مپیوند
یناکام!»

پناهنده...

آلمان به زودی بزرگترین جامعه مسلمانان
اروپا را خواهد داشت

بنا بر نتیجه پژوهشی که در بنیاد
کنراد آدناوئر انجام شــده ،آلمان
به خاطر مــوج ورود پناهجویان،
در آینــده نزدیک از نظر جمعیت
مســلمانان در صدر کشــورهای
اتحادیه اروپا قــرار خواهد گرفت.
تاکنون فرانســه چنین جایگاهی
داشت.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه
( ۱۳ژانویه۲۳/دی) ،نتیجه تحقیق
بنیاد مطالعاتی-آموزشــی کنراد
آدناوئــر در بــاره پیامدهای ورود
آوارگان و پناهجویان به این کشور
را منتشــر کــرد .در این پژوهش
آمده که آلمــان در آینده نزدیک
به بزرگترین جامعه مسلمانان در
اتحادیه اروپا مبدل میشود.
تا کنون ،فرانسه با حدود ۱۰درصد،
بیشترین میزان جمعیت مسلمان
را در بین کشورهای اروپایی داشته
است .در تحقیق بنیاد آدناوئر آمده
که در جریان ورود پناهجویان به
اروپا ،به تعداد مســلمانان حاضر
در آلمان که در سالهای گذشته
حدود چهار میلیون نفر بود ،یک
میلیون نفر افزوده شده است .در
سند این بنیاد که به حزبدمکرات
مسیحی آلمان نزدیک است ،قید
شده که چنین افزایشی به مراتب
از پیشبینیهای قبلی بیشتر است.
بیشتر بخوانید :پناهجویان سوری
مسلمان در آلمان چگونه زندگی
میکنند
در پژوهشــی کــه اداره فــدرال
مهاجرت و پناهجویی در ســال
 ۲۰۰۹انجــام داده بــود ،ســهم
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Valentine's
 PAЯTYشادترین
پارتی
Feb.13
شهــر
شنبه
 13فوریه
از ساعت
10شب

مسلمانان در کل جمعیت آلمان
برابــر با ۵درصد بــود .پیشبینی
میشــد که این ســهم در سال
 ۲۰۳۰به ۷درصد برسد.
در تحقیق بنیاد آدناوئر ،برآورد شده
که ترکیب مسلمانان در آلمان نیز
به زودی تغییر خواهد کرد .در این
ارزیابی آمده که از این پس اسالم
در آلمان کمتر با ترکها و ترکیه
شناخته خواهد شد و بیشتر چهره
عربی آن بارز میشود .در توضیح
این برآورد اشــاره شده که بخش
اعظم  ۱/۱میلیون پناهجویی که
در سال  ۲۰۱۵به آلمان آمدهاند،
از کشــورهای ســوریه ،عــراق و
افغانستانهستند.
مطابق آمارهای رسمی ،تا کنون
۶۳درصد مسلمانانی که در آلمان
زندگی میکنند ،تــرک بودهاند.
بنیاد آدناوئر تاکیــد میکند که
با موج ورود عراقیها ،ســوریها
و افغانها ،ترکیب اســام در این
کشور ناهمگنتر و متنوعتر خواهد
شد.

چنین پیامدی این پرسش را پیش
میکشــد که مسلمانان عربتبار
در آینده چگونه خود را متشکل و
سازماندهی خواهند کرد و این امر
روی نفوذ انجمنها و کانونهای
مســلمانان آلمان که تا کنون در
دست ترکها بوده چه اثری خواهد
گذاشت.
نتیجــه ایــن تحقیــق در حالی
منتشر میشود که پس از ماجرای
تعرضات جنسی شب سال نو به
زنان در کلن ،محافل سیاســی و
رسانهای آلمان سرگرم بحثدرباره
تضادهای فرهنگــی مهاجران ،به
ویــژه مردان مهاجر مســلمان با
جامعه میزبان هستند.
آلیس شوارتســر ،یکی از فعاالن
پرسابقه فمینیستدر آلمان گفته
مردانی که در شب ژانویه به زنان
در کلن تعــرض کردهاند ،در قلب
اروپا بــازی جنــگ میکنند .به
باور او ،این حادثه "میوههای یک
همپیوندی ناکام" است.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6

نبش سن ژاک و کاوندیش
)مترو :واندوم ،اتوبوس (90
TAPESH: 514-223-3336

Free vocational
& Starting a business

Professional Sales Program at
Multicultural Academy Canada

آکادمی زبان مک MAC

دوره ها به زبان های
فرانسویوانگلیسی

باهمکاری:

تلفن رزرو بلیت
 7روز هفته:

)
514

17

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:

از سال
1970
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
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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
حدود
 دالر در900 (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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اینتر نت | تلویزیون
تلفنخانگی

 3سرویس
استثنائی:
به قیمت
باورنکردنی!

سرویسفیبرنوری
بدون قرارداد | بهای مناسب
Get TV, internet and home phone
with an exclusive promotion.
!Special gift for PAIVAND clients

بهروز دوانی :در خدمت ایرانیان عزیز

_________________________________

Tel.: 1844-605-5557
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
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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

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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

louis

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati























 
















 













Root Canal 






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص



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

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

 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

New

Guy Concordia

نینوسگیورگیزنیا
عضو داميى كانون بني
املللى مهندسني نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در



(Without Appointment)

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

Dr. Raymond Rezaie

Bourque











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

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

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

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

شیك و حمام
ه
 ایستگاه،طاق خواب با اشپزخان و
متر
پارتمان یك ا
ا
 دالر١٩٩٩٠٠ در سن لوران نزدیك
وم واقع
 قیمت،تعدد
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
ngivargiznia@gmail.com

ساختما
 نجتاری----- ساختمان تج

ارى
 طبقه به2
مساحت
فوت مرب١٢٤٠ داراى ا
ع
در
ه
ر طبقه
تاق هاى ا
دارى و د
طبقه دوم در م ستشويى و
ح
ما
م
در
كان ب
شما
سيار خوب
 خ6400 ره
يابان سن
ظ
ت
ژا
ت
ك
م
 پ١٠ رفي
ونتريال با
اركينگ
براى اجا
ره
م
و
ج
و
.د است

جتار
 در موقعیت عالی،ی

زمین برای کارهای

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

عالقمن
دان سرمای
یك ساختمان م ه گذارى
در
م
و
نت
ر
یال
سكون
آپارتما
 واح١٢ ى
 اطاق خوا دى كه هر٣ درآم ن داراى
ب
دخ
و
می
ب
با
ن
ش
 با،د
زدیك بای
سوپر ما
ستگاه قطا
، اتوبوس، رستوران و مدر ر،خو ركت
س
ب
ه
پ
 ی یرفون (وست ایلن در منطقه0
 دالر بف د)بقیمت2,999,00
رو
ش میرسد
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دکتر کاملیا امامیان
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

20%
جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

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

_________

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com

www.ismapquebec.com

اتوسرویس

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

شمیران

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

تعمیر و خدمات انواع خودرو
• فروش و تعویض
الستیک ،روغن
و باطری
• جلوگیری از

• عیب یابی
کامپیوتری
• جلوبندی
• تـــرمز

زنگ زدگی
• لوازم یدکی
• ترمیــم و بازسازی
پوسیدگی بدنه خودرو

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

خرید و فروش | معاوضه انواع خودرو

از  6تا  60ماه گارانتی
REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
( 6ماهگـارانتی)

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به نماید.
عضویت رســمی انجمــن های این دوره به ویژه برای هم میهنان
ناتوروپاتــی و پودولوژی اســتان عزیزی که در رشته های پزشکی
کبــک در آمــده و در مقابل ارائه تحصیل کرده اند و مدارکشــان
خدمات و دریافت حق الزحمه به تائید نشده و یا درجه تسلط آن ها
بیماران رسید بدهند؛ که
در تکلم به یکی از زبان
این رسید هم مورد قبول
های رسمی این کشور
شــرکت های بیمه بوده
(انگلیســی  -فرانسه)
و هم به هنگام محاسبه
کافی نبــوده و یا اصوال
مالیات ســاالنه شخص،
هموطنانی کــه قصد
توســط وزارت دارائــی
مهاجرت و اشــتغال در
استان کبک و کشور کانادا
کانادا را دارند ،می تواند
قابل پذیرش خواهد بود.
کارساز باشد تا بتوانند به
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه کار مشغول شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند

و می توانند بــرای ارائه این گونه
خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب 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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza
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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.1250  Jan. 15, 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

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

فیلم "بازگشته" نامزد بیشترین جایزههای اسکار شد
نامزدهای کسب جوایز سینمایی
اســکار معرفی شــدند .آخرین
ســاختهی آلِخانــدرو ایناریتــو،
کارگردان مشهور مکزیکی در ۱۲
رشــته نامزد دریافت اسکار شد.
فیلم "مدمکس" نیز در  ۱۰رشته
نامزد کسب اسکار شده است.
در گروه "بهترین فیلم" در اسکار
۲۰۱۶فیلمهای "پل جاسوسان"،
"بروکلین"" ،مدمکــس :جادهی

خشم"" ،بیگ شورت"" ،مریخی"
و "اسپاتالین" دیگر رقبای فیلم
"بازگشته" خواهند بود.
آلِخاندرو ایناریتو در گروه "بهترین
کارگردانی" یکی از نامزدها است.
به جز ایناریتــو ،جورج میلر برای
کارگردانی فیلم "مدمکس" ،آدام
مککی برای فیلم "بیگ شورت"،
لنی آبراهامسون برای فیلم "اتاق"
و تــام مککارتی برای کارگردانی

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

La

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

فیلم "اسپاتالیت" نامزد دریافت
جایزه اسکار شدند.
در گروه "بهترین بازیگر نقش اول
مرد" لئونــاردو دیکاپریو ،بازیگر
فیلم "بازگشته" یکی از نامزدهایی
است که شانس چشمگیری دارد.
مت دیمون به خاطر بازی در فیلم
"مریخی" ،مایکل فاســبندر برای
بازی در فیلم "استیو جابز" ،ادی
ردمین برای بازی در فیلم "دختر

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

دانمارکــی" و برایان کرانســتون
برای بازی در فیلم "ترومبو" دیگر
نامزدهای گروه بهترین بازیگر نقش
اول مرد معرفی شدند.
کیت بالنشت برای بازی در فیلم
"کارول" ،یکی از نامزدهای جایزه
اســکار در گروه "بهترین بازیگر
نقش اول زن" اســت .بالنشت دو
ســال قبل نیز جایزه اسکار را در
همین گروه به خاطر بازی در فیلم
"یاسمین غمگین" کسب کرد.
جنیفر الرنس برای نقشآفرینیدر

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

فیلم "جوی" ،سیرشه رونان برای
فیلم "بروکلین" ،بری الرسون برای
فیلم "اتاق" و شــارلوت رمپلینگ
بــرای فیلــم " ۴۵ســال" دیگر
نامزدهای کسب بهترین جایزهی
ن هستند.
نقش اول ز 
نامزدهای دریافت اسکار بهترین
انیمیشن نیز "پشتورو"" ،پسر و
دنیا"" ،انومالیســا"" ،وقتی مارنی
اینجا بود" و "گوســفند شــان"
معرفی شدند.
در بخش "بهترین فیلم خارجی"

نیز فیلمهای "جنگ" از دانمارک،
"پسر سائل" از مجارستان" ،اسب
وحشی" از فرانسه" ،در آغوش مار"
از کلمبیا و "غرور" از کشور اردن
نامزد شدند.
مراسم اهدای جوایز آکادمی علوم
و هنرهای تصویری که به اســکار
معروف است ،در تاریخ  ۲۸فوریه
 ۲۰۱۶در شهر لسآنجلس برگزار
خواهد شد.

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

23

شنبه  ٦فورهی ساعت  ٦بعدا زظهر کتابخاهن

Atwater

1200 Atwater Ave., Westmount, QC, H3Z 1X4
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ادیو! دیویدبوئیافسانهای!

دیوید بوئی؛ هنرمند افســانهای
انگلســتان؛ در سن  ۶۹سالگی به
دلیل ابتال به سرطان درگذشت.
سالها بود کهدرباره بیماریدیوید
بوئی شــایعاتی وجود داشت .در
بیانیهای که خانواده اودر رسانههای
اجتماعی منتشــر کردهاند؛ آمده:
"دیویــد بوئــی روز درحالی که
خانوادهاش در کنار او بودند ،پس از
 ۱۸ماه مبارزه شجاعانه با سرطان
در آرامش درگذشت".
آخرین آلبوم او با عنوان Blackstar
جمعه پیش در روز تولدش منتشر
شــد .این آلبوم با هفــت ترانه با
اســتقبال منتقدان روبهرو شد .او
آخرین بار در سال  ۲۰۰۶در یک
کنسرت خیریه در نیویورک روی
صحنه رفت.

دیوید بویــی در ۸
ژانویــه  ۱۹۴۷در
جنوب لندن به دنیا
آمد .او موسیقیدان،
خواننده ،آهنگساز
و بازیگــر مشــهور
انگلیسی بود .باوجود
حضور مــداوم او در
طی چند دهه اخیر
در دنیای موسیقی
راک ،وی بیشــتر
به خاطر آثــار دهه
هفتادش شــهرت دارد .بویی کار
خود را در اوایــل دهه ۱۹۶۰آغاز
کرد و در  ۱۵سالگی گروه کان-ردز
را پایه گذاشت.
در یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۲
که توسط بیبیسی و برای انتخاب

" ۱۰۰بریتانیایی بــزرگ تاریخ"
صــورت گرفت ،دیویــد بوئی در
جایــگاه ۲۹ام قــرار گرفت .بوئی
در ردهبنــدی مجله
رولینگ اســتون در
رده ۳۹ام جــدول
" ۱۰۰هنرمند بزرگ
تاریخ موسیقی راک"
و همچنیــن در رده
۲۳ام جدول "بهترین
خواننــدگان تمــام
دورانها" ایســتاده
است.
در دهه هفتاد میالدی
دیوید بوئی؛ یکی از سرشناسترین
چهرههای موسیقی جهان بود و هر
بار با ظاهری متفاوت روی صحنه
میرفت .آرایــش مو و لباسهای
متفاوت او الهامبخش بسیاری در
دنیای موسیقی و مد بود.

پرفسور اسنیپ من ،دقیقا همین شکلی بود...

 .....تمام طول راه تا رسیدن به ویالی
آبعلی ،روی پله های خنک پشــت
ویال ،زیر درخت های آلبالو و گیالس
باغ ،توی بالکن زیر نور خورشید سر
ظهر ...اصال زمان و مکان را گم کرده
بودم و هفت جلد کتاب را در کمتر از
هفت روز خواندم تا انتها ...هنوز فیلم
اش ساخته نشده بود اما تمام قهرمان
هایداستان ،همانند چهره هایشاندر
فیلم ،جلو چشمانم ظاهر میشدند و
خــط به خط کتاب را برایم بازی می
کردند ...شاید بگویی رویای کودکی...
اما نه واقعیت بود!
پرفسور اســنیپ من ،دقیقا همین
شکلی بود...

PAIVAND: Vol. 23  no.1250  Jan. 15, 2016

گویا معجونی ساخته
بود در همان کالس
معجــون ســازی و
خودش را به شــکل
رویای مــن دراورده
بود!!
مردی کــه از همان
فصل اولــی که وارد
داستان شد ،بر خالف
نظر دیگــران ،یقین
داشتم مرد خوبیست.
خنده دار اســت!! تا
امروز گمان می کردم فقط من ام در
دنیا که دیوانــه وار کتاب میخوانم و
قهرمان های کتاب را مجسم میکنم و

تا تمام شدن کتاب با آنها
زندگی میکنــم ...امروز
با شــنیدن خبر مرگ
او و خوانــدن کامنــت
های همه مردم از همه
جای دنیــا ،دریافتم که
من تنها نیســتم ...پس
باز هم یک دلیل دیگر
برای اینکه تا ابد ماندگار
باشی در ذهن کودکی
من و امثال من...پرفسور
اسنیپ دوست داشتنی
ام( .مریم ،مونتریال ،با همه رویاهای
کودکی!)

کلینک لیزر و زیبایی

Meta therapy

شیرین کبیر :در قلب مرکز شهر مونتریال

Laser treatments
The very latest
I.P.L. Technology

• 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

منی دانیم به چه نام تو را بخوانیم؛ زیرا که همه واژگان خوش در  7سین دلت جمع اند

همراه همیشگی ،استاد گرامی و عزیزتر از جان

دکتر هانی روشنگر

خیلی دل مان می خواست که همانند  4جشن تولد گذشته شماحضور داشتیم و تو عارفانه می سرودی
خیلی دلمان می خواست لحظه ای که این متن را می خوانی ،برق شادی را در چشمانت به خاطر بسپاریم
می نویسیم ،شاید قطره ای باشد در قبال بیش از  1000بار جاری ساختن آرامش در دل من و اعضای گروه
البته میدانیم قطره از «زمین» به «آ سمان» نمی رسد

هانی روشنگر عزیز ،

تو متولد ماه دی هستی ،دی ماهی بودن یک فرهنگ است و شما معرف آن
راستی هیچ خبر داری «دی» نقطه ای ندارد تا جلوی دوست داشتن شما بگذارد  ،اما امان از اردیبهشت...

روشنگـر ما،

امروز و در سالروز تولدت ،من و همراهان به یمن آن خجسته ایام،
درود خالصانه خود را از  12هزار کیلومتر دورتر سوار بر یال سپید اسب «پیوند*» می نماییم
تا شاید در کنار آن فانوس کان خاموش اما پر ز دلتنگی ما را پذیرا باشی

دکتر جان،

خاطرت هست که هر بار در کارهایمان موفق می شدیم همه را تشویق به خواندن شعر محبوب خود می کردی ؟
دوستان همراه دراین روز در پارک پردیسان و کنار«آقای درخت» همان شعر را دوباره صدا خواهند زد ،تا به وسعت یکی شدن
می خوانیم:
رو گلدون رفاقت  ،بریز عطر سخاوت  ،بپاش رنگ طراوت،
ای جان جانان  ،ای درد و درمان  ،ای سخت وآسان  ،آغاز و پایان
تولدت مبارک!

(* -هفته نامه پیوند)

از طرف  :بهشته (جودی ابوت) ،علی (عمو مخمل) ،رضا (حنایی زشت) ،مهندس یه دونه باشی (بابا لنگ دراز )،
گل باغالی (بی موقع خامن) ،آیلین ( جوجه نوک طالی تپل)  -گروه تـئاتر بارقه شمس
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راکت بال

ورزش راکت بال در ســال 1949
در آمریکا توسط آقای جو سوبک
 Joe Sobekمطرح شد.
ایــن ورزش ماننــد ورزش های
تنیس و تنیس روی میز ،بدمینتون
و اسکواش بوسیله راکت انجام می
شــود .راکت آن نسبت به راکت
تنیس کوتاه تر و توپ آن از توپ
اســکواش کمی بزرگتر و از توپ
تنیس سریعتر است .بازی راکت
بال در سالن سربسته به ابعاد 6.1
متر ارتفــاع  13.2متر طول و 61
متر عرض انجام می شــود .درب
ورودی آن با شیشه ضخیم ساخته
شده اندازه توپ  5.7سانتیمتر و
وزن آن  39.7گرم اســت .زمین
بازی برخالف تنیس و تنیس روی
میز تور ندارد .بازیکنان باید توپ را
با سرعت هرچه بیشتر بهدیوارهای
دو طرف دیوار روبرو پرتاب کنند.
این بازی در ســه گیم و با بدست
آوردن  15امتیــاز در گیم انجام
می شــود .ورزش راکــت بال از
سال  1980در سرتاسر آمریکای
شــمالی و جنوبی و در ژاپن ،کره
و همچنین در چند کشور اروپائی
از جمله فرانســه مورد استقبال و
عالقمندان این ورزش قرار گرفته
و در حال حاضر قریب  10میلیون
نفر کــه اکثریت آنــان را بانوان
تشکیل می دهد به این ورزش می
پردازند.
در ژوئن ســال  2009مسابقات
بین المللی راکت بال پان آمریکن
در کشــور کره و در اســتادیوم
 KAOHSIUNGبرگــزار شــد
که در این بــازی ها آمریکا برنده
ی مدال طال و نقره و کانادا برنده
مدال برنز این مسابقات شدند.

برترین ستاره های
دنیای
ورزش

•

 -1آقــای نــواک جوکوویــچ
 NOVAK DJOKOVICاز
کشور صرب با پیروزیدر مسابقات
بین المللی استرالیا (ویمبلدون) و
آمریکا در صدر جدول تنیس بازان
قرار گرفت .وی در ســال 2015
نزدیک  22میلیــون دالر درآمد
داشته.
•

 -2خانم سرنا ویلیامز SERENA
 WILLIAMSآمریکائی در رشته
تنیس بانوان برای ســومین سال
با بدســت آوردن عنوان قهرمانی
در استرالیا ،فرانسه (ویمبلدون) و

•
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ورزشی...

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

 -3آقــای Jordan
 23 Spiethســاله با
بدست آوردن  18کاپ
پی در پــی و  5عنوان
قهرمانی بعنوان بهترین بازیکن
گلف شناخته شد.

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

•

 -4آقــای Christopher
 Froomeبــرای بار دوم عنوان
قهرمانی دوچرخه سواری دور
فرانســه را با اختــاف  1دقیقه
و پشــت سرگذاشــتن دوچرخه
ســوار کلمبیائی آقای NAIRO
 ALEXANDERبدست آورد و
در لیست ستاره های ورزشی قرار
گرفت.
•

 -5آقای
کریستیانو رونالدو
CRISTIANO RONALDO
ستاره فوتبال دنیا و برنده سه توپ
طالئی ،وی تنها در یک مسابقه با
تکنیک خــاص خود و مانند یک
قهرمان پرش ارتفــاع  5گل وارد
دروازه حریف نمود.
•

 -6خانــم آنــا فنینگــر Anna
 Fenningerقهرمــان اســکی
 ALPINدر مسابقات بین المللی
اتریش توانست دو مدال طال و یک
مدال نقــره را نصیب خود نماید.
همچنین در دو سال متوالی برنده
جایزه حباب طالئی گردید.

•

-7خانــم کتی لدکــی KATIE
 LEDECKYقهرمــان شــنای
آمریکائی با بدست آوردن تمامی
عناوین قهرمانی شــنا در -200
 800 -400متــر و شــنای آزاد
 1500متــر و چهار در  200متر
آزاد.
•

•

 -8آقــای کاری پرایــس
 CARY PRICEبازیکن
هاکی دروازه بان تیم هاکی
مونترال با بدســت آوردن
رکورد بهترین گلر هاکی و
دریافت کاپ وزینا و چندین
مدال ورزشی هاکی.

-9آقــای میکائیــل کینزبــری
 Mikael Kingsburyســتاره
اســکی آکروباتیک و قهرمان این
رشــته در  7رقابت بین المللی و
 4سال متوالی کاپ کریستال این
رشته را نصیب خود نموده.
•

 -10آقای دیدیه دراگبا DIDIER
 DRUGBAفوتبالیست معروف
آفریقائــی االصل و ســتاره تیم
المپیک کبک وی در اولین فصل
بازی های خــود در کبک موفق
شد با به ثمر رساندن  11گل در
مسابقات فوتبال تیم ایمپک را به
یک چهارم فینال برساند.

در انواع گوناگون

نادیاکومانچی
ملکهژیمناستیک
املپیک 1976
خانــم نادیــا کومانچــی Nadia
 Comaneciدر سن  14سالگی در
المپیک سال  1976کانادا،در شهر
مونترال با بدســت آورد 3 .مدال
طال بعنوان ستاره ژیمناستیکدنیا
انتخاب شد .او در سال  1990برای
بدست آوردن افتخارات بیشتر و
فرار از فشــارهای سرکوب کننده
نیکــوال چائوچســکو nicolae
 Ceausescuدیکتاتــور رومانی با
پای پیاده و در هوای بســیار سرد
به مدت  6ساعت از طریق جنگل
های مجارســتان HONGRIE
توانست خود را به سفارت آمریکا
در اتریــش برســاند و از طریق
نیویورک به شهر مونترال بیاید و با
کمک یک فامیل رومانی آپارتمانی
در خیابان بوبین BEAUBIEN
برای اقامت خود اجاره کند.
در ســال  1996با آقای BART
 CONNERقهرمان ژیمناستیک
آمریکائی و برنده دو مدال طالی
ژیمناستیک ازدواج کرد و زندگی
نوین بدون ترس و شاد خود را آغاز
نمود .پس از مرگ چائوچســکو،
نادیا بعنوان سفیر صلح و دوستی
شناخته شد.
وی مجددا در سال  1980المپیک
مسکو مدال طال و به مدال نقره را
بدست آورد .نادیا در جمع کل رده
بندی قهرمانان ژیمناستیک بانوان
دنیا با رای  15رئیس سازمان های
ورزشی دنیا با بدست آوردن امتیاز
 10عنوان بهترین ژیمناستیک را
بدست آورد.
پدر نادیا دو سال پیش درگذشت
و فامیل و خانواده او در بوخارست
زندگی می کنند .بنا به رای نظام
المپیک در ســال هــای ،1976
 1999 ،1980و  2004نادیا بعنوان
قهرمان بی نظیر ژیمناســتیک
شناخته شد.
مفسرین ورزشــی ژیمناستیک
اظهار می دارنــد این قهرمان 53
ساله کماکان بعنوان یک زن زیبا
و افتخارآفرین ورزش ژیمناستیک
دنیا شناخته می شود.

رونالدو و پسرش

زندگی خصوصی رونالدو قهرمان
مشهور فوتبال و برنده سه بار عنوان
{>> ادامه در صفحه}31 :

معمولی

دودی
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سنتی
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

هر ســاله در ماه
دسامبر مفسرین
ورزش اقــدام به
انتخاب  20نفر از
مهمترین ســتاره
های ورزش می نمایند .در ســال
 2015نیز  10نفر بهترین ستاره
های ورزش بشرح زیر است.

درآمــد  10میلیون
دالر
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

		

ا با ما چه میکند؟

کـم
بی
خو

که بر اثر عوامل کماهمیت و جزئی
کمبود خواب میتوانددر مدتی کوتاه کنترل خود را از دست میدهید.
اثرات جبرانناپذیری بر بدن بگذارد و •
 -۴کمخوابی بــه یکی از مهمترین
سالمتی افراد را به خطر بیندازد.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد دالیل تصادفهای رانندگی است و
که بــه علت دغدغههای فــراوان و احتمال وقوع آن را افزایش میدهد.
کارهای بــه تعویق افتاده نتوانید در •
 -۵هنگامی که شــما کمبود خواب
طول شب خوب بخوابید.
اما اگر بدانید بیخوابی با بدن شــما دارید ،تمرکز شما کاهش و در نتیجه
چه میکند هرچه سریعتر آن را کنار قدرت خالقیت و مهارتهای کنترل
میگذارید .خمیازه کشیدن طبیعی مشکالتدر شما کاهش مییابد.
اســت اما اگر زیاد و پشــت سر هم •
خمیازه میکشید به این معنا است  -۶اگر بــه مدت طوالنی خوب و به
که بدن شــما دارد به شــما نشان طور کافی نخوابیده باشــید کمکم
میدهد که یک چیزی ســر جای دچار برخی توهمها میشوید.
خودش نیســت و شما دچار کمبود •
 -۷بر اثر کمخوابی سیســتم ایمنی
خواب هستید.
بیخوابی و کمبود خواب بر سالمتی بدن ضعیف میشود و بهراحتی بیمار
عمومی بــدن تاثیر میگــذارد و با میشــوید .گاهی اوقــات علت یک
گذشــت زمان شــما را با مشکالت سرماخوردگی ممکن است بیخوابی
جدی روبــهرو میکنــد و از همه باشد .از طرف دیگر ،بیخوابی خطر
مهمتر کیفیت زندگی شما را پایین ابتال به افسردگی و احتمال خودکشی
میآورد و حس خستگی دائمی در را افزایش میدهد.
شما بوجود میآورد که پس از مدتی •
 -۸اگر برای مدتــی طوالنی خواب
بهبود آن کار آسانی نیست.
در اینجا به  ۱۰تاثیر مخرب کمبود خوبی نداشــته باشــید بــه طور
خواب بر بدن اشاره میکنیم تا شما ناخــودآگاه به چرتهای فــراوان و
با توجه به آنها ساعات خواب خود متعدد در طول روز دچار میشــوید
را تنظیم کنید .عالوه بر خواب کافی ،به طوری که ممکن است فعالیتها و
کیفیت خوبیدن نیز تاثیرگذار است .کارهای روزانه شما را با مشکل روبهرو
•
کند .این مشــکل حین رانندگی و
 -۱کمخوابی به طور تدریجی سبب یا کارهای حســاس دیگر میتواند
بروز مشــکالت بســیاری همچون حادثهساز شود.
اختالالت قلبی عروقی میشــود و •
 -۹اگر شما مبتال به فشار خون باال
کیفیت زندگی را پایین میآورد.
•
هستید ،ممکن است بیخوابی فشار
 -۲کمبود خواب به راحتی میتواند خون شــما را در طول روز افزایش
عملکــرد مغز را با مشــکل مواجه دهد .عالوه بر این بیخوابی به مرور
کند .عــاوه بر ایــن ،کمخوابی به زمان باعث مبتال شدن به فشار خون
طــور تدریجی حافظــه کوتاهمدت باال میشود.
را کند میکنــد و همچنین باعث •
بروز مشکالتی در حافظه بلندمدت  -۱۰کمخوابی بر مقدار انسولینی که
بعد از غذا خوردن در بدن شما آزاد
میشود.
•
میشود تاثیر میگذارد و به همین
 -۳کمخوابــی شــما را بیحوصله ،دلیــل خطر ابتال به دیابت نوع را در
خســته ،دمدمی مزاج ،حســاس ،شما افزایش میدهد.
•
زودرنج و بدخلق میکند به طوری

63
s

راه جلوگیری از بروز سرماخوردگی

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری
اســت که راه های تنفسی فوقانی را آلوده
نموده و باعث تحریک و ترشح در راه های
هوایی می شــود .ابتال به ســرماخوردگی
ممکن اســت در اثر تماس با فرد آلوده یا
تماس با وسایل آلوده صورت پذیرد و گاهی
عواملی مانند ســرما ،استرس و خستگی
می توانند شرایط را برای فعالیت ویروس
ســرماخوردگی نهفته در مجرای تنفسی
مناسب کند...

می باشد.

•
 - 4مقدار زیادی مایعات بنوشید:

آب سیســتم بدن شما را شستشو
داده و باعث خروج ســموم از بدن
شما می شــود .یک فرد بالغ سالم
بطور متوسط روزانه  8لیوان مایعات
نیاز دارد.
•
 - 5از سونا استفاده کنید:

وقتی به ســونا می روید هوائی که
استنشاق می کنید باالتر از 80درجه
است و ایندرجه حرارت باعث از بین
رفتن ویروس های سرماخوردگی می
شود.

ســرماخوردگیها معموال ناگهانی شروع
میشوند.
آب ریزش در ابتدا شــفاف بوده و ممکن
است شدت یافته و زرد رنگ گردد .گرفتگی
بینی ،سرفه ،گلودرد ،بی حالی ،خستگی،
بیتابی ،بی اشــتهایی ،گاه ریزش اشک و
التهاب از عالئم عمده آن است.

•
 -6از هوای آزاد استفاده کنید:

اکثریت افراد در زمانی که هوا سرد
است در خانه و محوطه های بسته
مــی مانند بنابرایــن میکروبهای
بیشــتری در اطاق های خشــک و
شلوغ در حال گردش است.

عوامل موثر در بروز سرماخوردگی

ویروسهای سرماخوردگی پس از ورود به
بدن در مخاط دستگاههای تنفسی ایجاد
بیماری کرده و همراه با ترشحات دستگاه
تنفســی از فردی به فرد دیگر قابل انتقال
است.

•
 -7ورزش های آیروبیک را به طور
منظم اجنام دهید:

بنابراین:
• دست دادن ،روبوسی ،عطسه و سرفه در

محلهای عمومی باعث انتقال آن میشود.
• رطوبت و درجه حرارت در انتشار ویروس
نقشدارد ،این بیماریدر کشورهای مناطق
معتدل در فصل سرما (زمستان و پاییز) به
علت بارندگی و رطوبت بیشتر است.
• از دیگر علل افزایش بروز سرماخوردگی
در فصل سرما حضور در مکانهای شلوغ
همچون وسایل نقلیه عمومی و تجمع در
فضاهای بســته و عدم اســتفاده از تهویه
مناسب است.
• تغذیه یکی از فاکتورهای موثردر عملکرد
سیستم ایمنی است.
بنابراین ســوء تغذیه در بروز بیماریهای
عفونی نقش مهمی را ایفا میکند .ابتال به
بیماریهای مزمن قلبی ،کلیوی و ریوی نیز
فرد را مستعد ابتال به این عفونت میکند.
ســرماخوردگی بیماری است که اگر چه
مــرگ و میر به دنبال نــدارد ولی بروز آن
باعث مشکالت زیادی برای افراد می شود
و باعث غیبت از کار می شود.
از طرفــی با انجام اقداماتی به راحتی قابل
پیشگیریاست.
بنابرایــن در مبــارزه با ســرما خوردگی،
پیشــگیری باید هدف اصلی باشــد برای
پیشگیری باید اقدامات زیر را انجام داد:
•
 - 1دستهای خود را بشوئید:

بیشتر ویروس های سرماخوردگی از طریق
تماس مستقیم منتشر می شوند .کسی که
سرماخورده است بداخل دست های خود
عطســه کرده و سپس اشیائی مثل تلفن،

این ورزش ها باعث افزایش سلولهای
مقابله کننده با ویروس در بدن می
شود.

•
 -8غذاهای گیاهی مصرف کنید:

مواد طبیعی موجود در گیاهان باعث
افزایش ویتامین های بدن می شود .بنابراین
میوه و سبزیجات ســبز تیره ،قرمز و زرد
مانند اسفناج ،کاهو ،هویج ،گوجه فرنگی،
سیر و ...مصرف کنید .آب پرتقال هرچه تازه
تر باشــد ویتامین  Cبیشتری دارد و طول
مدت درمان را کوتاهتر می کند

صفحه کلید کامپیوتر یا لیوان را لمس می
کند .میکروبها می توانند برای ساعت ها
و در بعضی موارد هفته ها زنده باقی مانده
و سپس به فرد بعدی که آن اشیاء را لمس
می کند منتقل شود .بنابراین بایددستهای
خود را مکرراً بشوئید.
در صورتی که امکان شســتن دستتان را
ندارید دستهای خود را بسیار سخت برای •
یــک دقیقه به هم بمالیــد .این کار باعث  -9ماست بخورید:
جداشدن اکثر ویروسهای سرماخوردگی از باکتری های مفید موجود در ماست باعث
تحریک تولید مواد سیستم ایمنی شده که
پوست می شود.
•
با بیماری مبارزه می کند.

 - 2سرفه و عطسه خود را با دستان تان
نپوشانید:

زمانی که احساس می کنید در حال سرفه
یا عطسه هستید از یک دستمال دستمال
استفاده کرده و آن را بالفاصله دور بیاندازید.
اگر دستمال ندارید سر خود را از افرادی که
نزدیک شما هستند به طرفدیگر چرخانده
در آســتین خود و یا در فضای آزاد سرفه
کنید.
•
 -3صورت تان را ملس نکنید:

آمار نشــان می دهد که سیگاری ها دچار
سرماخوردگی های بیشتر و مکرر می شوند.
حتی نزدیک به افراد سیگاری بودن بطور
واضح سیستم ایمنی را از بین می برد .دود
راههای هوائی بینی را خشک کرده و مژک
های آنرا فلج می کند.
مژک های موهای ظریفی هستند که مخاط
بینی و ریه ها را پوشانده و با حرکات موجی
شکل خود ویروس های سرماخوردگی را از
مجاری بینی خارج می کنند .یک سیگار
مژک ها را برای 40-30دقیقه فلج می کند.

ویروسهای سرماخوردگی از طریق چشم،
دهان و بینی وارد بدن شــما می شــوند.
لمس صورت کودکان راه اصلی ابتالی آنان •
به سرماخوردگی بوده و همچنین موجب  -11الکل مصرف نکنید:
انتقال سرماخوردگی از آنان به والدینشان مصرف الکل کبد را که اولین سیستم تصفیه
کننده بدن است را تخریب کرده و این به
این معناست که تمامی انواع میکروبها بدن
شما را به سرعت ترک نخواهند کرد.
Em

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

 19مارس 2016
عه و شنبه  18و
جم

شکوهمند z a
در سالن

•
 -10سیگار نکشید:

b a ss y P l a

•
 -12راحت و آسوده باشید:

اگر شــما بتوانید آرامش داشته باشید می
توانید سیستم ایمنی خود را به هنگام نیاز
فعال کنید.

•
 -13غرغره کردن منک:

این کار باعث مرطوب شدن گلو و بهبودی
موقت می شود .این کار را با استفاده از یک
قاشق چایخوری نمک داخل یک استکان
آب ولرم و روزانه حدود  4بار انجام دهید.
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سال هجدهم

«چرا مردم پولدار نمیشــوند؟»
در کشــوری مثل کشــور ما ،با
فرصتهایــی که پیــش رویمان
اســت ،چرا فقط تعــداد کمی از
افراد هستند که با استقالل مالی
بازنشسته میشوند؟ اخیراً پاسخ
این سوال را پیدا کردهام .به نظر من
اینها  ۵دلیل اصلی است که جلوی
پولدار شدن افراد را میگیرد.
تصمیم بگیرید!
•
کی ،من؟
دومین دلیل که باعث میشــود
مهمترین این دالیل ،این است که پولدارنشویمایناستکههیچوقت
هیچوقت برایشان اتفاق نمیافتد .برای آن تصمیم نمیگیریم.
فرد متوســط در خانوادهای بزرگ حتی اگر فردی کتاب بخواند ،در
شده اســت که هیچوقت کسی جلسات سخنرانی شرکت کند ،یا
که پولدار باشــد را نمیشناخته و با افرادیکه از نظر اقتصادی موفق
ندیده اســت .به مدرسه میرود و بودهاند نشست و برخاست کند ،تا
آدمهایی
با
معاشــرت میکند که زمانیکه برای متفاوت شدن تصمیم
ترين سازه
مقاوم
ع از
پولدار نیســتند .با آدمهایی کار نگیرد ،هیچ اتفاقی نمیافتد.
يگويدمیکند که پولدار نیســتند .هیچ اگر برای برداشتن اولین قدمها
الگوی پولــداری روبــروی خود تصمیم نگیرید ،همان جا که
ندارد .اگر این برای شما هم پیش هستید خواهید ماند .اگر به
آمده اســت ،البته تا سن بیست انجام کارهایی که همیشــه
سالگی ،میتوانید به یک فرد بالغ میکنید ،ادامه دهید ،به همان
و کامل در جامعه تبدیل شوید اما جایی خواهید رسید که همین
هیچوقت برایتان پیش نیامده که امروزهستید.
بفهمید شما هم میتوانید یکی از دلیل اصلی عدم موفقیت و شکست
افراد ثروتمند جامعه شوید.
این است که اکثریت آدمها برای
به همین دلیل اســت که کسانی موفق شدن تصمیم نمیگیرند.
که در خانوادههایی که والدینشان هیچوقت یک تعهد محکم و روشن
Part
Skill:
پولدار
 Aبرای
تصمیم قطعی
پولدار هســتند به دنیا میآیند ،یا یک
شرح
در با دو
جدول
یک
بزرگسالی
احتمال اینکه
افرادی شدن نمیگیرند.دلشان میخواهد

ثروتمند شوند بسیار بیشتر است.
بنابرایناولیندلیلاینکهچرابیشتر
ما پولدار نمیشویم این است که
هیچوقت برایمان اتفاق نمیافتد .و
البته ،اگر هیچوقت برایمان اتفاق
نیفتد ،آنوقت هیچکدام از قدمهای
الزم برای به واقعیت تبدیل کردن
آن را برنخواهیم داشت.
•

ين مخترع 2012
جوان ايراني

براساس آن جامعه براي انسانهاي مبتال به بيماري در مورد ميزان
حماي��ت اجتماعي و انتظارات اجتماعي از فرد بيمار ارفاقهايي را قائل
ميشود.
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شماره
1993
www.paivand.caاس��ت ،از مهمترين
sinceما نيز اين موض��وع بوده
جامع��ه
در فرهن��گ
مش��خصات فرهنگ ايران محبت و دوستي نسبت به انسانها و رعايت
حال بيماران و دردمندان است.
عليرغم وجود اين فرهنگ رفتار با بيمار متأس��فانه در مورد بعضي
بيماريه��ا اين موضوع رعايت نميش��ود و ابتال به برخ��ي بيماريها
موجب سرشكس��تگي و س��رافكندگي بيمار و خانوادهاش به حس��اب
ميآيد .به عنوان مثال فردي كه به بيماري قلبي و عروقي مبتال است
به دليل نوع بيمارياش احس��اس ش��رمندگي و خجالت نميكند .اما
مبتال بودن به بيماريهايي مانند نازايي ،ايدز و مشكالت روانشناختي
باعث احساس ناراحتي افراد و خانواده آنها ميشود.
ب��ه لحاظ علمي و از جنبه روانش��ناختي از اين پديده تحت عنوان
«اس��تيگما» يا انگ بيماري ياد ميش��ود كه در جنبههاي مختلف بر
زندگي و س��المت فرد بيم��ار ،خانواده و اطرافيان او تأثير گذاش��ته و
عواق��ب متعددي مانند مراجعه نكردن و رس��يدگي به مراحل درماني،
كاه��ش برخورداري بيمار و اطرافيان از خدمات درماني و حمايتهاي
اجتماعي را در اكثر بيماران در پي دارد.
درب��اره موضوع انگ بيماري جاي بحث فراواني وجود دارد اما يكي
از راههاي كاهش اين انگ كه اساس��ي و اصولي بهشمار ميآيد اصالح
ديدگاه عمومي افراد در مورد چرايي ايجاد بيماري روانپزش��كي و آشنا
شدن با سبب شناسي اختالالت روانشناختي است.
در گذش��تههاي دور عوام��ل متع��ددي مانن��د وج��ود نيروه��اي
ماوراءالطبيع��ه ،ضعف و سس��تي ايم��ان و اعتقادات ف��رد ،ضعفهاي
فردي و مس��ائلي از اين قبيل به عنوان علت اصلي ابتال به بيماريهاي
روانش��ناختي مختلف ش��مرده ميش��دند اما ديدگاه كنوني علم اين
عوامل را نپذيرفته و سه دسته علت براي ايجاد اختالالت رواني مطرح
كرده است.
يك��ي از اين س��ه علل اصلي ك��ه بايد مورد توجه ق��رار گيرد علل
بيولوژيك يا زيستش��ناختي است .وراثت و تغييرات شيميايي كه در
همیشهاست.
مشكالت رواني
ميرادهد
ومغز رخ
همچنيننکردن
برای شروع
ايجادكننده آدمها
علل میکنند
گاهوازآرزو
دارند
قصدش
دارد.
تأثير
نيز
روانشناختي
يا
سايكولوژيك
عوامل
یــک روز پولدار شــوند .دعا کاری که الزم است برای رسیدن
که
گرا
برون
ي��ا
گرا
درون
مانن��د
ف��رد
هر
روانش��ناختي
خصوصي��ات
میکننــد و دعا میکنند که پول به استقالل مالی انجامدهند ،بهانه
ب��ودن و ه��وش از عوامل��ي هس��تند ك��ه بيم��اري ايج��اد ميكن��د
زیاد به دست بیاورند اما هیچوقت دارند.
ك��ه عام��ل محافظتكنن��ده در مقاب��ل بيم��اري روان��ي به حس��اب
تصمیــم نمیگیرند کــه« ،من همیشــه ماه خوبی نیست ،فصل
ميآيد.
خوبی برای
نیست یا سال
بشــم!» این
پولدار
خواهمروکه
برخورداري فرد از
خوبیميزان
محيطي مانند
اجتماعي يا
عوامل
می از اين
هاي اجتماعي
رسیدنسيستم
خانوادگي،
تصمیمهاي
حمايت
بهداشتيودرشرایط
نیســت.ووضعیت
شروع
اجتماعي وبرای
قدم مهمی
توانند
مي
ديگر
مسائلي
و
اجتماعي
و
اقتصادي
وضعيت
بيمار،
دسترس
اقتصادی در صنعت خوب نیست،
به استقالل مالی است.
محافظت
برابرریسک
كنندهیادرباید
اســت
كننده وکساد
•عوامل سببساز ،تسريعكننده ،تشديد بازار
هاي مختلف روانپزشكي بهشمار آيد.
بيماري
فردا!
شاید
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با افراد مبتال به بيماريهاي گوناگون دارند.
براساس آن جامعه براي انسانهاي مبتال به بيماري در مورد ميزان
حماي��ت اجتماعي و انتظارات اجتماعي از فرد بيمار ارفاقهايي را قائل
ميشود.
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موض��وع بوده اس��ت ،از مهمترين
در فرهن��گ جامع��ه ما نيز اين
مش��خصات فرهنگ ايران محبت و دوستي نسبت به انسانها و رعايت
حال بيماران و دردمندان است.
عليرغم وجود اين فرهنگ رفتار با بيمار متأس��فانه در مورد بعضي
بيماريه��ا اين موضوع رعايت نميش��ود و ابتال به برخ��ي بيماريها
موجب سرشكس��تگي و س��رافكندگي بيمار و خانوادهاش به حس��اب
ميآيد .به عنوان مثال فردي كه به بيماري قلبي و عروقي مبتال است
به دليل نوع بيمارياش احس��اس ش��رمندگي و خجالت نميكند .اما
روانشناختي
مشكالت
نازايي ،ايدز و
چیزی
شوند،
بازنشسته می
مبتال بودن به بيماريهايي مانند فقیر
شود.
مي
آنها
باعث احساس ناراحتي افراد و خانواده
است که اقتصاددانها به آن تاخیر
گویند.پديده تحت عنوان
ی از اين
روانش��ناختي
ب��ه لحاظ علمي و از جنبه پاداش م
«اس��تيگما» يا انگ بيماري ياد ميش��ود كه در جنبههاي مختلف بر
وسوســه
اکثریــت زیادی از افراد
زندگي و س��المت فرد بيم��ار ،خانواده و اطرافيان او تأثير گذاش��ته و
آخرشان
یک ریال
شوند که هر
عواق��ب متعددي مانند مراجعه می
مراحل درماني،
رس��يدگي به
نكردن و
هم
درمانيووحتی
خــرج کنند
را
بازهاي
حمايت
هم خدمات
اطرافيان از
كاه��ش برخورداري بيمار و
دارد.
پي
در
بيماران
اجتماعي را در اكثر
قسطی خرید کنند .اگر نمیتوانید
يكي
اما
دارد
وجود
فراواني
بحث
جاي
بيماري
انگ
درب��اره موضوع
پاداشــتان را به تاخیر بیندازید و
اصالح
آيد
مي
شمار
به
اصولي
و
اساس��ي
كه
انگ
اين
از راههاي كاهش
خودتان را در خرج کردن هر پولی
ديدگاه عمومي افراد در مورد چرايي ايجاد بيماري روانپزش��كي و آشنا
آورید محــدود نکنید،
کــه درمی
شدن با سبب شناسي اختالالت روانشناختي است.
پولدار شوید.
در گذش��تههاي دور عوام��ل نمی
وج��ود نيروه��اي
توانیدمانن��د
متع��ددي
جویی را
ماوراءالطبيع��ه ،ضعف و سس��تي اگر
بعنوان
نتوانید صرف
ضعفهاي
اعتقاداته ف��رد،
ايم��ان و
هاي
بيماري
به
ابتال
اصلي
علت
عنوان
فردي و مس��ائلي از اين قبيل به یک عــادت طوالنیمدت تمرین
غیرممکنعلم اين
ديدگاه كنوني
ش��دند اما
خواهد
برایتــان
روانش��ناختي مختلف ش��مرده ميکنید،
مطرح
رواني
اختالالت
ايجاد
براي
عوامل را نپذيرفته و سه دسته علتبود که به اســتقالل مالی برسید.
كرده است.
استون
همانطور که دبلیو .کلمنت
يك��ي از اين س��ه علل اصلي ك��ه بايد مورد توجه ق��رار گيرد علل
گوید،و «اگــر
پول
تغييرات نمی
بيولوژيك يا زيستش��ناختي م
توانیدكه در
شيميايي
است.یوراثت
درنتیجه،
همیشه
همچنيندر
سربلندی
کنید،
سانداز
علل ماه پ
بذراست.
رواني
مشكالت
ايجادكننده
هست .گاه از
دلیلميدهد
مغز رخ
دارد.
تأثير
نيز
روانشناختي
يا
سايكولوژيك
عوامل
به ماه و سال به ســال این کار را شما نیست».
روانش��ناختي هر•ف��رد مانن��د درونگرا ي��ا برونگرا
خصوصي��ات
جایی که دیگر
عقب میاندازند تا
ميكن��د
ايج��اد
بيم��اري
ك��ه
هس��تند
عوامل��ي
از
ه��وش
ب��ودن و
حتی اگر برای یک نفر چشمانداز بزرگ تر را ببینید
دیر میشود.
ك��ه عام��ل محافظتكنن��ده در مقاب��ل بيم��اري روان��ي به حس��اب
شود
اتفاق بیفتد که بتواند پولدار شود ،پنجمین دلیل که باعث می
ميآيد.
اندازه
بازنشسته شوند،
محيطيفقیر
برایيا افراد
بگیرد اما
هــم
برخورداريبهفرد از
مانند ميزان
اجتماعي
عوامل
تصمیمشاز رااينرو
دلیل
اســت .این
هايمهم
دالیل
خانوادگي،بقیه
فردا کند،
هايامروز و
شدن
وارد عمل
بهداشتي در
اجتماعي و
سيستم
اجتماعي و
حمايت
در
است.
چشمانداز
اقتصادي ونداشتن
روشــنی
آینده
هایش
همه برنامه
توانند
زمانی مي
مسائلي ديگر
اجتماعي و
وضعيت
بيمار،
دسترس
كنندهکهدر برابر
محافظت
تشديدكننده و
عوامل
توسط
مدت
تحقیق طوالنی
سببساز ،تسريعكننده ،یک
داشت.
نخواهند
آيد.
شمار
به
روانپزشكي
مختلف
هاي
بيماري
•
دکتر ادوارد بانفیلد در دانشــگاه
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کنند یا امنیت خودشان را زیر پا
پولدار24.
دلیلSep
2013
سومین
نشدن آدمها بگذارند .شاید سال بعد.
شرح
دو
با
جدول
یک
انداختن کار امروز به فرداست.
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«شرحجواب
پاکدوکردن
سپس با
حل کرده و
شرحویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
عادی و
دارای
روزنامه ایران
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مدادجدول
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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همــدردی

دوستان عزیز و گرامی
سرکار خامن نسرین اسدی (یحیائی)
جناب آقای عباس یحیائی

هـم

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در اندوه درگذشت تلخ و غم انگیز عزیز دلبندتان

شادروان آقای هومن یحیایی

رســید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

در مونتریال ،با شما عزیزان همدردیم و
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

الهه و فرزین تیموریان

هـم

دردی

دوستان عزیز و گرامی
سرکار خامن نسرین اسدی (یحیائی)
کدبان جناب سرهنگ عباس یحیائی
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار

از شیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دردی

واژه ای نمی یابیم برای همدردی با کسانی
که چنین عزیز دلبندی را اینگونه از دست داده اند...
درگذشت دردناک فرزند عزیزتان

شادروان هومن یحیایی

ما را همچون بسیاری سخت تکان داد.
برای فرد فرد شما عزیزان آرامش ،سالمت
و بهروزی آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

دوستان عزیز
سرکار خامن نسرین اسدی
جناب سرهنگ عباس یحیائی

دکتر شریف نائینی و خانواده

اندوه ما در غم از دست دادن عزیز دلبندتان
در واژه ها نمی گنجد ،بدینوسیله در گذشت

زنده یاد آقای هومن یحیایی

را صمیمـانه تسلیت گفته ،برای شما عزیزان سالمتی،
بهروزی و آرامش آرزومندیم.

هـم

گ
س
ا
سپا ز ری

جواد فلسفی و خانواده

دردی

سرکار خامن نسرین اسدی (یحیائی)
جناب سرهنگ عباس یحیائی

در نهایت اندوه تالم در گذشت عزیز دلبندتان

زنده یاد هومن یحیایی

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران ،عزیزان و بستگانی که در ایام سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن
مادر و عزیز دلبندمان،

را صمیمـانه تسلیت گفته ،برای شما عزیزان سالمتی،
طول عمر و آرامش آرزومندیم.

ابراهیم درویشعلی و خانواده

چرا پولدار منی شویم ...
انجام گرفت و در ســال  ۱۹۶۴در
مجلــه The Unheavenly City
به چاپ رســید ،دالیــل تحرک
اقتصادی-اجتماعی روبهباال بررسی
شد.
او میخواست بداند چطور میتوان
پیشبینی کرد که یک خانواده یا
فرد به سمت باال در حرکت است
یا خیر و اینکه گروههای اقتصادی-
اجتماعی در نسل بعد ثروتمندتر
خواهند شد یا خیر.
همه این تحقیقات او را به یک عامل
رساند که باعث شد نتیجهگیری
کند که درســتتر از سایر عوامل

شادروان گرامی پوراندخت آموزگار

>> ادامه از صفحه27 :

در پیش بینی موفقیت است .آنها
آن را چشــمانداز زمــان نامیدند.
تعریــف آن میزان زمانی اســت
که برای برنامهریزی فعالیتهای
روزانــه و گرفتن تصمیمات مهم
زندگیهایتاناختصاصمیدهید.
یک نمونه از چشمانداز درازمدت
عــادت متــداول خانوادههــای
سطحباالی انگلستان برای ثبتنام
فرزندانشاندردانشگاه آکسفورد یا
کمبریج به محض متولد شدن آن
کودک است ،حتی بااینکه ممکن
اســت به هجده یا نوزده سالگی

نرسد .به این چشمانداز درازمدت
در عمل میگویند .زوج جوانی که
 150هزار تومــان در ماه خود را
برای هزینــه تحصیل فرزند خود
کنار میگذارند ،زوجی با چشمانداز
زمانــی درازمدت هســتند .آنها
حاضرند برای اطمینان از گرفتن
نتیجه بهتــر در طوالنیمدت ،در
کوتاهمدت خــود را قربانی کنند.
افرادیکــه چشــمانداز درازمدت
دارند در مســیر زندگیشان رشد
اقتصادی خواهندداشت.

•

در مونتریال ،با حضور گرم و پرمهر خود
و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات و همچنین
از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیس بوک و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده دانش :ثریا ،بهجت ،امیر ،کمال

و خانواده محمد نظا م سقراطی

28
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از تمامی دوستان ،سروران ،یاران ،عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن فرزند ،برادر و عزیز دلبندمان،
Alors que nous étions très peinés par le décès de notre fils,
frère et père Houman Yahyaei, votre présence et vos paroles
d'encouragement nous ont apporté réconfort et espoir.
Pour ce témoignage d'amour et de respect pour Houman,
nous vous disons un merci ému et sincère.
Extrêmement touchés par votre geste délicat, nous tenons
à remercier votre envoi de fleurs; La famille Iravanipour,
Farhad Vazifehdan, la famille Tizhouch, la famille du Dr.
Moin-Darbari, la famille du Dr. Saidi, la famille Khayami, la famille Teymourian, Siham Laraki, la Corporation
de l'Aéroport de Mascouche, les Aviateurs & Pilotes de
Brousse de Québec, le RFMRL (Regroupement des Familles Monoparentales et Recomposées de Laval), l'équipe
Desjardins, l'équipe de l'Aéroclub de Bombardier, toute
l'équipe de COFOMO et de l'UdeM, l'équipe de la DGTIC
de l'Université de Montréal, la companie Party Expert ainsi
de ses Collègues de travail.
Nous tenons également à remercier le restaurant Quartier
Perse pour le service de restauration et particulièrement
leur attention et dévouement.
Merci
La famille Yahyaei

شنیدستم که افالطون شب و روز
بپرسیدند از او این گریه از چیست
از آن گریم که جسم و جان دم ساز
بگرییــــم از برای خویش یکبار

به گریه داشتی چشم جهان سوز
بگفتا چشم َکس بیهوده نگریست
به هم خــو کرده اند از دیرگه باز
که بر مـا کم کسی گرید چو ما زار

همانگونه که در شماره ی پیش آمد ،هواپیمای کوچک زنده یاد خلبان
هومن یحیایی 40 ،ساله - ،فرزند ارشد دوستان قدیمی جامعه ی ایرانیان
مونتریال ،سرکار خانم نسرین اسدی و سرهنگ عباس یحیائی،در شامگاه
دوشنبه  28دسامبر در راه بازگشت از فلوریدا ،در نزدیکی «مسکوش »
(کبک) سقوط کرد.
هومن عزیز درگذشت؛ «شان » پسر  11ساله اش که همراه وی بود ،بر
اثر فداکاری پدر ،به گونه ای معجزه آسا از مهلکه گریخت.
نوشته ی زیر ،متن سخنان ناخدا حسین صمیمی است که به نیابت از
مادر و پدر داغدار هومن ،عصر شنبه  9ژانویه پیش از خاکسپاری وی ،در
مراسم یادبود به سمع حضار رسید:
(عکس :گوشه ای از نشست یادبود هومن یحیایی ،در الوال )
حسین

صمیمی
خامن ها و آقایان درود بر شما،

عزیز جوان رفته ای برگزار میشود
سخن گفت ،اما امروز بهدرخواست
دوســت خوبم جناب ســرهنگ
یحیایی من وظیفهدیگری به عهده
دارم .امروز در جمع شما یاران به
دلیل انــدوه عمیق و خارج از حد
انسانی که بادرگذشت هومن براین
پدر و مادر وارد شده و توانایی ادای
ســخن در رابطه با فرزند نازنین
رفته را از دست داده اند ،قرار شده
است تا من زبان این دل سوختگان
باشــم تا آنچه را آنها قادر به بیان
نیستند من بگویم ،امیدوارم بتوانم
این وظیفه دشوار را به خوبی انجام
دهم.

مرگ مقوله تلخ و ناخواســته ای
اســت که الجرم و بدون شک در
انتظار همگان است.
اما از دست دادن فرزند جوان آنهم
به ناگاه و در آنی حادثه ای اســت
بسیار دلخراش که رویارویی با آن
کاری است بس سترگ.
شوربختانه در این اقامت سی ساله
در این گوشه جهان این چهارمین
باری است که شاهد و ناظر وقوع
چنین حادثه تلخ و دشواری برای
پســرمان هومن عاشق بود.
دوستی عزیز ،گرامی و از نزدیکان
عاشق دو چیز:
هستم.
اول پسرش «شان»
امیدوارم و دعا میکنم که تا روزی
و ...سپس «پرواز».
کــه نوبت رفتن من باشــد دیگر
و چه سرنوشتی ،در حالیکه عشق
شاهد چنین واقعه تلخی نباشم و
بزرگش پسرش در کنارش بود در
نباشید.
حال عاشــقی با دیگر معشوق به
بسیار دشوار است تا در این چنین
آسمانها پر کشید و پرواز کرد.
گردهم آیــی که به یاد و یادآوری

زنده یاد هومن یحیائی

در مونتریال ،از راه های دور و نزدیک ،با حضور گرم و پرمهر خود در مراسم خاکسپاری و مجلس یادبود
و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات
و همچنین از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و فیس بوک و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
در این مجال سپاس ویژه داریم :از یاران ،دوستان و همکاران ارجمندمان ،بخصوص
آقایان ابراهیمدرویشعلی ،ناخدا حسین صمیمی ،سعید ایروانی پور ،هوشنگ سالمی،
دوستان عزیزمان در کمپانی تاکسی اطلس« ،کوآپ» ،رستوران کارتیه پرس و ...
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگر در این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

یازده ســاله بود که به
این سرزمین مهاجرت
کردیــم .پســر آرام،
خوشرو ،مهربان و حرف
شنویی بود.
دوران تحصیل ابتدایی
و متوسطه را با موفقیت
پشت ســر گذاشت و
برای ادامه تحصیل به
کالج «بــوادو بلوین»
رفت .عالقه خاصی به
کامپیوتر و انفورماتیک
داشت و بهمان دلیل در آن رشته
مشغول به تحصیل شد .تمایل وافر
به یادگیری آنچه دوست میداشت
باعث شــد تا در این رشته بسیار
موفق باشد تا جایی که در همان
دوران و در حین تحصیل شرکت
«بل» او را به خدمت گرفت و مدت
دو سال با آنها کار کرد.
با توجه با تجربه اندوخته و موفقیت
کاری تصمیم گرفت تا شــرکت
خودش را راه اندازی کند و در 22
سالگی شرکت «انفورماتیک وای
اچ» را تاسیس و پروژه های متعدد
و گوناگونــی در زمینه طراحی و
ساخت ِ
«ســر ِورها» و شبکه های
تارنمای تجاری برای مشــتریان
تبحر و شناخته
زیادی را انجام دادّ .
شدنش در این زمینه کاری باعث
شد تا گروه معتبر «بمباردیه» برای
جــذب او و اســتفاده از تخصص
و تجربــه اش پیشــنهاد کاری و
استخدامی چشمگیری به او دهد
و این شــروع  6سال همکاری با
ایــن گروه صنعتــی معتبر بود و
دوباره اینک با تجربیات بیشتر به
فعالیت خصوصی و ارائه خدمات
به مشتریان بیشتر به شرکت خود
بازگشت .آخرین پروژه اش طراحی
و راه اندازی شبکه گسترده تارنمای
سازمان «انفورماتیک توریستیک

خانواده های یحیائی ،اسدی

چه گویمت که دلم از جدایی ات چون است
دلم جدا ز تو ،دل نیست قطره خون است
تو کرده ای دل من خون و تا غصه کنی
کبک» بود.
دوباره خون به دلم ،پرسی ام دلت چون است بود ،هواپیمایــش به زمین
ز مور کمترم و می کشم به قوت عشق
امــا عشــق به پــرواز
خورد و روحش برای آخرین
به دوش باری کز حد پیل افزون است

همچنــان در تمام این
سالها در الیه های زیرین
فکری و وجود او حضور داشــت و
شعله میکشید .از همان کودکی و
جوانی پرواز تمام ذهنیت او را پر
کرده بود ،میگفت میخواهم خلبان
شوم و ما به عنوان والدین مخالف
بودیم و مقاومت میکردیم .بعدها
خودش مسئول بود و مصمم تا این
عشق را سیراب کند ،به چتربازی
روی آورد پــس از چندین تجربه
پرش بــه این نتیجه رســید آن
چیزی نیست که بدنبالش بود.
او میخواســت در آســمان غوطه
خورد ،چون بســیاری از انسانها
مسحور حرکت پرندگاندر آسمان
بود میخواست بر اریکه خود در آن
باال پرواز نماید .بدون آگاه کردن ما
در آغاز و در حالی که اجباری هم
نداشــت ،در مدرسه خلبانی ثبت
نام کرد و آموزش پرواز را شــروع
نمود .مراحل آموزشی و عملی را
گذراند و پس از انجام آزمایشــات
و امتحانــات مربوطه مدرک پرواز
و خلبانــی را گرفت .اوائل هواپیما
اجاره میکرد و میرفت پرواز بعدها
وقتی توانایی مالــی الزم را یافت
مبادرت به خریدن هواپیمای از نوع
«مونی» کرد .حاال دیگر اریکه خود

بار به ابدیت و الیتناهی پرواز
کرد و با این پر کشیدن حفره
ای پُر ناشــدنی برای همیشه در
درون ما باقی گذارد.
اینک فقط یاد و خاطره های خوش
او با ما است...
آری سپاســگزار و شــکرگزار که
پسرش را (که در همان سانحه در
کنار پدر حضور داشــت) برایمان
باقی گذاشت تا بتوانیم در او هر دو
را یابیم و دردمندانه ادامه راه دهیم
که هیچ چاره ای نیست.

را داشت از هر موقعیتی برای پرواز
استفاده میکرد ،وقتی آن باال بود
انگار در دنیای دیگری سیر میکرد.
لبخندها و خنده هادر عکسهایش
گویای آن شــوق درونی است ،راز
پرواز و احساس سبک بالی او را به
آسمانمیکشید.
یادمــان می آید گاهی به خنده و
از روی مــزاح به هومن میگفتیم:
تو هواپیما برایت شده اسباب بازی
شاید هم همین روزها برای خرید
شیر و مایحتاج از «دپانور» (سوپر سپاس...
مارکت) سرکوچه با هواپیما بروی از شما دوستان و آشنایان و اقوام
و بیایی! و همه باهم میخندیدیم .سپاســگزار می باشیم که در این
هومن در حق ما بیشــتر فرزندی روزهای جانکاه و سخت همراهی
کرد تا ما در حق او پدر و مادری ،مــان کردید و با ما بودید .با گفته
همیشه برایمان حاضر بود ،در هر تان با پیامهای همدردی با مهرتان
شــرایطی آماده برداشتن باری از بــا بزرگواری تــان دل ریش ما را
دوش ما بود از هیچ چیز در حق ما مرهم گذاردید و اندکی از بار این
غم بی پایان کاســتید ،خودمان
دریغ نداشت.
جدایــی دردناک و ناگهانی ما نیز را مدیــون و بدهکار میدانیم ،دعا
پس از دو هفتــه گذراندن زمانی میکنیم فرزندانتان  -تا هستید-در
خوش در کنار یکدیگر در فلوریدا کنار شما سالمت و شاد باشند.
اتفاق افتاد .هومن پس از مراجعت از آمدن تان و همراهی تان در این
از این تعطیــات ،تمام راه دراز تا روز ابری و اخــم کرده و در زمان
چند قدمی خانه را طی کرد؛ اما در وداع با هومن سپاســگزار هستیم
چند صد متری آخر مسیر دست پایدار باشید.
نسرین و عباس یحیائی
بی رحم اجل برای بردن در انتظار
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م نشست فت ل محف
د ی ی و ر ی و ی هب ل ما
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سم
هنوز بوی گل و عطر یا ن باقیست

دردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

دوستان ارجمند
سرکار خامن غزال داوری
جناب آقای فرید گلسرخی

دست رفتن غم انگیز پدر و پدر همسر عزیزتان

خانوادههایمحترم
دکتر حسنعلی زاده بخشی ،مشعوف ،حامت 
ی
عزیزان 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.

منصور اصغرنژاد ،ناصر و فروغ درخشانی

شادروان جناب آقای مرتضی داوری

در ایران را صمیمـانه تسلیت گفته ،برای شما عزیزان سالمتی،
بهروزی و آرامش آرزومندیم.

دکتر شریف نائینی
و کلیه دوستان و همکاران شما در کلینیک Soleil

هـم

«سالخوردگی جمعیت مهدکودکها را به
خانههای سالمندان تبدیل میکند!»

خواهد گذاشت.
کاظمــی پــور معتقــد اســت
ســالخوردگی جمعیــت ایــران
اجتناب ناپذیر بوده و حتی پیش
بینی کرده که تا  ۲۰سال آینده به
تدریج مهدکودکها تبدیل به خانه
سالمندان خواهند شد.
او با توجه به افزایش سالمندان در
سالهای آینده نسبت به سیستم
تامیــن اجتماعی و بیمه همگانی
این افراد اشــاره کرده و هشــدار
داده که این جمعیت نســبتا باال
بعد از بازنشستگی به زیر خط فقر
خواهند رســید با ادامه این روند
جمعیت ایران در ســال  ۱۴۱۵به
 ۸۴ /۵میلیون می رسد.
سازمان ملل متحد هم پیشترها
در گزارشــی جمعیــت جهان تا
ســال  ۲۱۰۰میالدی را بیش از
۱۱میلیارد نفر تخمین زده بود .در
این گزارش آمده بود که جمعیت
ایران تا ۳۵ســال دیگر به بیش از
 ۹۲میلیون نفر میرسد ولی این
رشد ســپس روند نزولی بهخود
میگیرد.

دردی

گنج
گن
م چو گـهر رد دل جینه شکست

ره

به گفته کارشناســان
رشــد ســالخوردگی
جمعیــت در ایــران
نگرانکننده اســت و
در  ۲۰سال آینده این
کشــور حــدود  ۱۴تا
 ۱۵میلیون سالخورده
خواهــد داشــت .در
حال حاضر یکســوم
خانوادههــای ایرانــی
حداکثــر یــک فرزند
دارند.
شهال کاظمیپور جمعیت شناس
و عضو هیــات علمی دانشــگاه
تهران هم در نشســتی با اشاره به
رشد جمعیتی ایران در سال های
گذشــته از سالخوردگی جمعیت
ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که
ایران تا  ۲۰سال آینده  ۱۴ ،تا ۱۵
میلیون سالخورده خواهدداشت.
به گفته محزون هم اینک ۳۳ /۳
درصد خانواده های ایرانی حداکثر
یک فرزند دارنــد ،در حالیکه در
نســل قبــل  ۷۹درصد جمعیت
حداقل سه فرزند داشته است .به
گفته او در نسل جدید  ۸۲درصد
از خانواده ها حداکثــر دو فرزند
دارند.
پیش از این هــم مرکز آمار ایران
جمعیت کشــور را بیــش از ۷۷
میلیون و  ۳۶۶هــزار نفر اعالم و
تاکیــد کرده بود کــه نرخ منفی
رشــد جمعیت در ایران همچنان
ادامه دارد .ایــن مرکز همچنین
تصریح کرده که جمعیت ایران در
سالهای آتی در "روند پیری" گام

دردی

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

دوستان ارجمند

ایـــــران
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شـع

له آرزو هک از جان ربخاست

رازم همه رد سینه بی کینه شکست

بگ
چون پارۀ آ یـنه رد سینه شکست

دوستان عزیز و گرامی
سرکار خامن نسرین اسدی (یحیائی)
جناب سرهنگ عباس یحیائی
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار

در بهتی غریب و با قلبی سنگین و اندوه فراوان
در گذشت عزیز جوان و دلبندتان

محــزون با اشــاره به
آمارهــای موجود گفته
شادروان هومن یحیایی
که ایران در سال ،۱۳۹۱
را صمیمـانه تسلیت می گوییم
شاهد  ۲ /۹درصد  ،سال
و برای همه ی شما سالمت کامل و آرامش آرزومندیم.
 ۹۲شــاهد  ۳ /۵درصد
و در سال ۹۳نیز شاهد
 ۴ /۲درصد رشد موالید
گیتی و هوشنگ سالمی
بوده و بر این اساس می
دکتر ماری پی یر و دکتر گرگین سالمی
توان گفت از ابتدای دهه
 ۹۰با رشد نسبی موالید
مواجه شدهایم.
طبق آخریــن سرشــماری ،در
حالی که جمعیت ایران به سمت
میانســالی پیش میرود،رشــد
جمعیــت ایران با کاهشــی زیاد
از  ۱ /۶۲درصــد به ۱ /۲۹درصد
روزها از پی هم می آیند و می روند
رسیده است.
ناگاه به خود می آيی و می بینی يك سال
محمدجواد محمودی ،عضو هیات
گذشت...
علمــی وزارت علوم هــم در این
ژانويه  ،2٠١٥جامعه ايرانيان مونتريال دو تن از
نشست تاکید کرد که بخش زیادی
از افزایش تعداد تولدها در ســال
یاران نام آشنای خود را از دست داد؛ دو عزیزی
های جاری بــه خاطر فرزندآوری
كه هرگز از یادها نخواهند رفت...
متولدیــن دهــه  ۵۰و  ۶۰بوده و
زنده یادان دکتر اختر نراقی و بانوی مهربان ،خانم مینا صالحی
نمی توان افزایش تولدهای سال
یادشان گرامی و ارجمند
های اخیر را صرفاً به سیاست های
نخستین سال فقدان شان را به بازماندگان تسلیت می گوییم.
جمعیتی جدید مرتبطدانست.
پیوند
علی خامنــهای ،رهبر جمهوری
اسالمی چندی پیش سیاستهای
فرزنــدآوری در ایران را اشــتباه
خوانده بود و خواستار فرزندآوری
بیشتر ایران برای رسیدن جمعیت ایرانی این سیاست ها را ناکارآمد ازدواج در کشــور به ثبت رسیده مجموع حدود ۳ /۴درصد کاهش
که  ۴۲۷هزار و  ۴۱۷مورد آن در داشته است .در واقع در هر ساعت
این کشــور به حدود دویســت ارزیابی کردند.
مناطق شــهری و  ۹۲هزار و  ۷۹ ۸۲۳ازدواج ،هر شبانه روز یک هزار
میلیون نفر شده بود .سیاست های
طالق
و
ازدواج
آمارهای
بر
مروری
مورد در مناطق روســتایی بوده و  ۸۸۵مــورد و ماهانــه  ۵۷هزار
کلی فرزندآوری چندی بعد توسط
دولت و مجلس تصویب و به اجرا براساس آمار  ۹ماهه سال جاری ،است.
و  ۸۰۴مــورد در کشــور به ثبت
گذاشته شد اما اغلب کارشناسان  ۵۲۰هــزار و  ۲۴۰مــورد واقعه میانگیــن ازدواج در کشــور در رسیده است• .

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

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

438-402-8842

تالش زنان برای پایان دادن به
خشونت در منطقه و مسئله انتخابات
منصورهشجاعی

فصل انتخابات
مجلس دهم،
در دورانــی
آغــاز شــده
است که شعله
هــای آتش
بنیادگرایــی و نظامــی گری در
منطقه به این و آنی ،ایران را هم در
خود فرو خواهد کشید.
در منطقــه ای که کشــورهایی
همچون لبنان و ســوریه و عراق
مواضــع اصلی مناقشــات جهان
هستند ،در منطقه ای که مداخله
و حمله نظامی کشورهای پرقدرت
جهان بارها تجربه شده است ،در
منطقــه ای که هــم داعش را در
خود پرورانده و هــم در مبارزه با
خشونت وحشــیانه داعش دست
به اســلحه برده است ،در منطقه
ای که بسیاری از کشورهایش تنها
به دلیل «رودربایســتی» با غرب
مستقیما اقدام به لشکرکشی به
کشــورهای همسایه نمی کنند و
کشورهایی مثل ایران نیز با مواضع
جدیدی همچــون «جنگ های
نیابتی» ظاهر می شــوند ،کدام
سیاســت راهبردی توان راه بردن
به شرایطی معتدل تر و آرام تر را
دارد؟
بی تردید در ملغمه ای از نظامی
گری ،ســودجویی ،اقتدارگرایی،
توحش و زن ستیزی ،تئوری های
عملگرایانه و خردگرایانهدر صورتی
می تواند در سیاســت های کالن
بین المللی تاثیرگذار باشــد که با
رعایت اصولی مثل آزادی مشارکت
سیاسی و آزادی انتخابات ،از سوی
ملت مشروعیت یابد.
در این شکل،عاملیت جامعه مدنی
صلح طلب و برابری خواه همچون

آتشی پایدار میتواند مسیر تعیین
سرنوشــت سیاسی
یــک کشــور را در
منطقه روشن سازد.
مشــارکت سیاسی
مردمــی اراده مند
بــرای برگــزاری
انتخاباتی آزاد در هر
دو سطح توده ها و نخبگان «هم
تاکتیــک ،هم اســتراتژی» برای
ماندگاری این آتش است.
از قضا ،اینروزهــا همزمان با تلخ
ترین و خونبارترین دوران منطقه،
انتخابات پارلمانی ایراندر راه است.
شاید بتوان از این دوران ،همچون
بزنگاهی پرفرصــت در بحبوحه
نظامی گــری و انواع خشــونت،
استفاده ای بخردانه کرد.
در ایــن بزنگاه ،مبارزه مدنی برای
به کرسی نشاندن حق مشارکت
سیاســی و انتخابات آزاد و تالش
برای حضــور مقتدرانه زنان صلح
طلب و برابری خواه در حوزه های
زمامــداری ،سیاســتی راهبردی
است که میتواند از سوی یک ملت
دردمند و در خطر اتخاذ شود.
در ایــن دوران دلهره آور ،عاملیت
جامعه مدنی زنان برای پیشــبرد
اهداف ضــد خشــونت و برابری
خواهانه شــرط اصلی رویارویی با
این بلواست.
اگر زنان کردستان در همین دوران
برای دفاع از بوم خویش همچون
رزمندگانی خردمنــد راه بر ورود
سپاه خشونت بستند ،زنان ایرانی
بــا جضور در ســنگر مجلس و با
نمایندگی کــردن مطالبات ضد
خشــونت و صلح جویانه جامعه
خویش دســت مردان منطقه را
برای اعمال خشونت های رنگ و
وارنگ خواهند بست.
شــکل گیری کمپیــن «تغییر

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.

همــاناطق
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جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  7فوریه ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

مادر خاوران!

چهــره مردانه مجلس» پیشــتر
از آغاز فصــل انتخابات ،حرکتی
مادربهکیش
پیشرو و خردمندانه در راه ترویج هما ناطق ،تاریخدان ،پژوهشگر و نویسنده نامدار ایرانی،
(نیره جاللی مهاجر)
و آموزش حق مشارکت سیاسی در سال  1313در ارومیه و از خانواده ای فرهیخته چشم
مادر خاوران نیز ما را ترک کرد.
و انتخابات آزاد اســت که میتواند به جهان گشــود .در کودکی به همراه خانواده به تهران
همچون سنگری برای مبارزه زنان مهاجرت کرده و در آنجا مراحل تحصیلی خود را سپری
مادر بهکیش ،صبح روز  ١٣دی  ١٣٩۴در
با سیاســت های خشــونت آمیز نمود ،تحصیالت دانشگاهی خود را در فرانسه سپری کرد و
تهران در منزل مســکونی اش از میان ما
منطقه نقشداشته باشد .با نگاهی در پاریس به سازمانهایدانشجویی مخالف حکومت پهلوی
رفت.
به ســرعت وقایع خشونت بار در پیوست ،با این وجود در سال  1347به ایران بازگشت و تا
فرزندان مــادر بهکیش ،زهــرا بهکیش،
منطقه این کمپین پیش از موعد سال  1359مشغول تدریس در دانشگاه تهران شد.
محمدرضــا بهکیش ،محمــود بهکیش،
بیانگر عاقبت اندیشی زنان فعال از سال  1359مجددا به فرانسه مهاجرت کرد و به تحقیق
محسن بهکیش ،علی بهکیش و سیامک
ایرانی در موضوعات مورد مناقشه و پژوهش در تاریخ ایران پرداخت تا در ســال  1363به
اسدیانداماد مادر بهکیش بودند کهدردهه
است.
عنوان اســتاد تمــام وقت
 ۱۳۶۰توسط مقامات جمهوری اسالمی به
این حرکــت در فرآیند
دانشگاه سوربون مشغول به
قتل رسیدند.
دســتیابی بــه اهداف
کار شد.
مادر بهکیش ،مــادری از جنس مقاومت
خــود ،بی تردیــد در
هما ناطــق در طول دوران
و صبوری بود که در تمام این ســال ها به
چگونگی آرایش نیروها
فعالیتهــای علمــی خود
همراه خانواده خــاوران ،پرچم دادخواهی
و مناسبات میان عوامل
پژوهش های ارزنده ای در
را افراشــته نگه داشــته بود .مادر بهکیش
درگیر در منطقه تاثیر
تاریخ ایران انجام داد و آثار
تا آخریــن لحظات با پایداری ،خواســتار
به سزایی خواهد داشت.
مهمی در مورد تاریخ ایران
رســیدگی و محاکمه عادالنه و علنی و به
تجربه استفاده از فرصت
خلق کــرد .تخصص وی
مجازات رســیدن آمران و عامالن تمامی
انتخاباتــی در مناطق
مطالعه و پژوهش در دوره
جنایت های صورت گرفته توسط حکومت
پرمناقشه پیش از ایندر
قاجار بود .او در سال 2004
جمهوری اسالمی از ابتدای تشکیل آن بود.
کشورهایی مانند برمه،
در کنفرانس بنیاد پژوهش
انجمن زنان ایرانی در مونترال هم در کنار
مختلف،
های
اوکراین و ...در دوره
های زنان در برلین زن برگزیده سال شناخته شد
عزیزان باز مانده در این فقدان سهیم است
تجربــه موفقی در پیشــگیری از هما ناطق در روز  12دی  1394در فرانسه و در سن 81
اعمال خشــونت های سیاسی و سالگی درگذشت .یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
درگیری های نظامی بوده است.
در حقیقت ،جنبش زنان ایران به
عنوان یکی از هشیارترین نیروهای تیزهوش :ورزشی >> ..ادامه از صفحه25 :
اجتماعی با رویکرد عمل گرایانه برترین فوتبالیست دنیا
ای یک زن استفاده کرده است.
این کمپین ،پیشــتاز رویارویی با مورد توجه خبرنگاران و
رونالدو اظهــار می دارد که فرزند
سیاســت های خشونت آمیز هم عالقمندان این ستاره قرار
مــن نیازی به شــناخت مادرش
در منطقه و هم در کشور خویش دارد .رونالدو بخاطر روابط
ندارد و من برای او هم مادر هستم
شده اســت .طوالنی کردن دوران عاشقانه با زیباترین زنهای
و هم پدر و میخواهم همواره پدر
انتخابات با اعالم موجودیت پیش جهان نیز شهرت بیشتری
خوبی برای او باشم تا شاید روزی
رس این کمپین ،نوعی زمان افزایی بدست آورده است.
در ورزش فوتبال پیشرفت نماید.
برای اســتفاده از مزایای نســبی در فیلم مســتندی درباره
در پــرده ابهام قــرار دارد .هویت مادر رونالدو اظهار داشــته است
این دوران به نفع ترویج ،تبلیغ و وی از نوامبر ســال  2015بروی همســر و مادر واقعی این پسر  5که رونالدو برای من یک بارداری
آموزش حق مشارکتدر انتخاباتی پرده ســینما گذارده شد .زندگی ساله است در این مورد نیز شایعات ناخواسته بوده و قبل از تولد رونالدو
آزاد است .این راه در ادامه خویش شخصی و خصوصا تعهد او به پسر بسیاری منتشر شده تا جائی که تصمیم به سقط جنین داشته اما
و با تکیه بر عاملیت فعاالن جنبش  5ساله اش به تصویر کشیده شده .بسیاری فکر می کنند که رونالدو خداوند نخواســت که این اتفاق
زنان ،همچون سیاستی راهبردی آنچه که در مورد پسرش میباشد برای داشتن پسرش از رحم اجاره بیافتد.
بر سیاســت های بیــن المللی و
مناســبات سیاســی در منطقه
Facebook.com/
تاثیرگذار خواهد بود.
در حقیقت اعضــا و حامیان این
paivand.montreal
کمپین ،از طریق مبارزات خشونت
به ما بپیوندید!
پرهیزدردرون «سرزمین» خویش
اراده پایان بخشیدن به خشونتدر
سراسر «زمین» خویش را دارند.
(کلوپ نسوان)  3آذر
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه

یادش گرامی !

www.paivand.ca
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www.paivand.ca since 1993

«غزلیات سعدی»
دیوان اشعار غزل ۳۰۱

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

اهداف نکته کلیدیدقت شود و هدف
خود را انتخابــی دارای این ویژگیها
تعریف باشد ،میتوانید اطمینانداشته
باشــید که هدف درســتی را
کنید!
انتخاب کردهاید .البته این موارد
نیاز به توضیح دارد که بدانید
چه هستند و چگونه از آنها استفاده
کنید .لذا در ادامه به توضیح درباره
ویژگی های «هدف هوشمند» می
پردازم.

هدف چیست؟

هدف چیست و چرا هدف داشنت مهم
است؟

برای شرکت در

«مسینار رایگان موفقیت مالی »
نام و شماره تلفن خود را
از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

کنید؟
حرکت انســان بایســتی به منظور
انجام کاری مشــخص و رسیدن به
هدفی معلــوم صورت پذیــرد .اگر
بدون هدف اقدامی انجام دهید ،فقط
وقت و انرژی و منابع را بیهوده هدر
میدهید .کاری که از پیش نمیبرید
هیچ ،ایجاد زیان و اختالل و زحمت
نیزمیکنید.
آیا داســتان گربه کتاب «آلیس در
ســرزمین عجایب» را که در گفتار
قبل نوشتم به خاطر دارید؟
وقتــی هدف نداریــد ،در چه راهی
قدم خواهید گذاشــت؟ مگر فرقی
هم میکند که در چــه راهی قدم
بگذارید؟ اگر هدف نداشــته باشید
تمام عمرتان را صرف رویاپردازیهای
بیهوده خواهید کرد.
پس ،بــدون هدف هیچ کاری انجام
ندهید و هیچ اقدامی نکنید و قدم از
قدم برندارید.
به یاد داشته باشید که اهداف ابزاری
هســتند که شــما از طریق آنها
بر روی زندگــی تمرکز میکنید و
الهامبخش شــما برای انجام کارها
هستند .پس داشتن اهداف روشن و
از پیش تعیین شده برای پیشرفت و
موفقیت ضروری است.
آیــا میدانیــد یــک هــدف چه
خصوصیاتی باید داشته باشد؟ هدف
باید کمی باشد یا کیفی؟ بزرگ باشد
یا کوچک؟
برای پاسخ به این سواالت به معرفی
یکی از کاربــردی ترین و موثرترین
شیوههای انتخاب هدف به نام "هدف
هوشمند" می پردازم.
براســاس این روش ،هر هدفی که
انتخاب میکنید بایستی پنج ویژگی
داشته باشد:
اول :واضح و مشخص باشد.
دوم :قابل اندازه گیری باشد.
سوم :دست یافتنی و در
دسترس باشد.
چهارم :واقعبینانه و منطقی
باشد.
پنجم :مبتنی بر زمان (دارای
زمانبندی)باشد.

در اولیــن بخش از مقاالت موفقیت
مالی نوشتم که موفقیت مهم است
چون راهیاســت مطمئــن برای
رسیدن به آرزوها و خواستهها .آرزوها
و خواستههای خوب و ارزشمندی که
بیشتر آنها در اثر دیدن و مقایسه
کردن بــا دیگران ایجاد میشــود.
هدف ،همان خواسته و آرزوییاست
که میخواهید به آن برسید .هدف،
همان خواسته و آرزوی 
ی است که با
گام نهادندر راه موفقیت میخواهید
به آن برسید .هدف وضعیتی است
که میخواهیددر آیندهداشته باشید.
هدف یعنی رســیدن به آنچه باید
باشید .هدف یعنی رسیدن به آنچه
میتوانید باشید .هدف همان تصاویر
خوبیاســت که در ذهن ،از خود و
زندگی خود برای آینده ساختهاید.
میتوانیم بگوییم که هدف آخرین
نتیجه یا دســتاوردیاست که در
اثر تالش هدفمند انســان به دست
میآید .رســیدن به هــدف یعنی
واقعیت بخشیدن به رویاها.
داشتن هدف مهم است چون بدون
هدف ،حرکت معنایی ندارد.
اگر هدف نداشته باشید به هیچ وجه
نباید حرکت کنید.
اصال چرا باید بــدون هدف حرکت اگر بــرای انتخاب هدف به این پنج

•
ویژگی اول:
هدف انتخابی شما بایستی واضح و
مشخص باشد.

به اهتمام

محمد فرحی

ادامه دار

موفقیتمالی

از آنجا که پاسخ به این سواالت می
تواند دید کامل و جامعی نســبت
به مقوله هدف به دســت دهد لذا
در ادامه به پاسخ ســواالت خواهم
پرداخت.
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در گفتار قبل به تعریف موفقیت
مالی پرداختم و گفتم که:
«موفقیت مالی یعنی گام نهادن
در راه رسیدن به اهداف با ارزش
مالی زندگــی در چهارچوب
زمانی مشــخص» و از اهمیت
حرکت کردندر مسیر صحبت
کردم.
ســپس ،قدم به قدم شروع به
تحلیل این تعریف کــردم و «گام
نهادن در راه رســیدن» را توضیح
دادم.
در ایــن گفتار به یکی از مهمترین
و حســاسترین موضوعــات علم
موفقیت یعنی «هدف» میپردازم تا
توضیحات عبارت «گام نهادندر راه
رسیدن به هدف» کامل بشود.
راجع به هدف چه میدانید؟
آیا میدانید هدف چیست؟
آیا میدانید «هدف داشتن» چقدر
مهم است؟
آیــا میدانیــد یــک هــدف چه
خصوصیاتی بایدداشته باشد؟
هدف باید کمی باشد یا کیفی؟
باید بزرگ باشد یا کوچک؟
چطور میتوانیــم هدفی را انتخاب
کنیم؟
مرحله بعد از انتخاب هدف چیست؟
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هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر
که من از دست تو فردا بروم جای دگر
بامدادان که برون مینهم از منزل پای
حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر
هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست
ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر
زان که هرگز به جمال تو در آیینه وهم
متصور نشود صورت و باالی دگر
وامقی بود که دیوانه عذرایی بود
منم امروز و تویی وامق و عذرای دگر
وقت آنست که صحرا گل و سنبل گیرد
خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر
بامدادان به تماشای چمن بیرون آی
تا فراغ از تو نماند به تماشای دگر
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید
گویم این نیز نهم بر سر غمهای دگر
بازگویم نه که دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر
-------------

(مونتریال)

بگو بخند با حافظ

دیوان شوخ ابوالقاسم حالت
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
ز خط فقر کسی را ضرر نخواهد نماند
چو اقتصاد به تعدیل می زند همه را
به جیب کس اثر از سیم و زر نخواهد ماند
کویر خشک حقوقم اگر چه تر سازند
چنان نماند و چنین نیز تر نخواهد ماند
کشان کشان بکشانم به روز سوم برج
حقوق بنده از این بیشتر نخواهد ماند
به ذهن مردم بی پول و کارمند کسان
هوای گشت و گذار و سفر نخواهد ماند
چنین که می گذرد بنز واحد از بر ما
به سر حکایت صبر و ظفر نخواهد ماند
از این به بعد همه می روند دانشگاه
رسید مژده :کسی پشت در نخواهد ماند
اگر که حامی احقاق آن عمو سام است
دگر حقوق برای بشر نخواهد ماند

هدفی کــه انتخاب میکنید نباید
دیدی ای دل که...
کلی باشد .اهداف کلی شما را به سر
جهان و هستی
حافـظ
منزل مقصود نمیرساند .هدفی که
انتخاب میکنید باید کامال مشخص
نظر و عقیده بزرگان ادب
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
و صریح باشد .همچنین باید کامل
جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
و به وضوح تعریف شده باشد .اغلب
بر آب و باد کجا باشد اعتماد نشست
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
مردم به این دلیل هرگز به اهدافشان
------------------آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
نمیرسند که اهداف خود را تعریف
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار
نمیکنند.
که این عجوزه عروس هزار داماد است
طالع بیشفقت بین که در این کار چه کرد
فرض کنید هدف شــما خرید یک
------------------برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
خانه اســت .اول بایســتی هدفتان
نظر به چشم ارادت مکن به صورت دنیا
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
را روی کاغــذ بنویســید .این یک
که التفات نکردند بروی اهل معانی
ساقیا جام میام ده که نگارنده غیب
الزام اســت! هدفی که نوشته نشود،
------------------نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
رسمیت ندارد .نوشتن هدف ،اولین
دل بر این پیره زن عشوه گر دهر مبند
آن که پرنقش زد این دایره مینایی
اقدام است .اگر ننویسید خیلی زود به
کاین عروسی است که در بند بسی داماد است
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
دست فراموشی سپرده میشود.
------------------فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
ترین
بــه قول معــروف کمرنــگ
جمیله است عروس جهان و لی هشدار
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد
گ ترین حافظهها
مرکبهــا از پررن 
که این مخدره در عقد کسی نخواهد ماند
ماندگارترند!
-----------------------------در نوشتن اهداف خود به این نکته
جهان بر آب نهاده است و عاقالن دانند
کلیدیدقت کنید:
چه خوش است حال مرغی
که روی ّآب نه جای قرار و بنیاد است
«طوری اهدافتان را بنویسید که انگار
که قفس ندیده باشد
------------------میخواهید به فرد دیگری سفارش
شعر از  :صادق سرمد
گفتــگوی من واو ...
دهید که در غیاب شــما هدفتان را
)
(حالـت
محقق کند!»
چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد
گفتدلبر :بدو بیا! گفتم:
باید به صورت مشروح بنویسید.
چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد
گفتم:
سینما
گفت:
کجا
به
و
دقیق
از زیاد نوشتن نهراسید .آنقدر
پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند
بنده االن نمی توانم .گفت:
شفاف بنویسید که هیچ کسی پس از
چه رها چه بسته  ،مرغی که پرش بریده باشد
گفتم:
چرا؟
بگو
را
راستش
خواندن هدف شما نیازی به پرسیدن
من از آن یکی گزیدم که به جز یکی ندیدم
راستش پول من ندارم .گفت:
سوال از شما نداشته باشد.
که میان جمله خوبان به صفت گزیده باشد
گفتم:
ها.
دروغ
این
از
بگذر
خانه
خرید
حال هدف خــود را که
عجب از حبیبم آید که ملول مینماید
پیش من پول نیست جان تو ،گفت:
اســت بنویســید .اگر بنویسید که
نکند که از رقیبان سخنی شنیده باشد
گفتم:
جدا!
شد
زود
من
ز
پس
میخواهــم یک خانــه زیبا وبزرگ
اگر از کسی رسیده است بدی به ما بماند
پاک میرانی ام ز پیشت؟ گفت:
بخرم یک هدف گذاری اشتباه انجام
به کسی مباد از ما  ،که بدی رسیده باشد
آری ای شاعر گدا .گفتم:
داده اید! کلمه زیبا خیلی کلی است.
من گدایم .گدای عشق تو! گفت:
عالوه بر اینکه مفهوم زیبایی به تعداد
برو ای لوس بی حیا! گفتم:
آدمهای کره خاکی متفاوت اســت،
مزن این قدر حرف بی جا .گفت:
مطمئن باشــید در ذهن خود نیز
هر چه گفتم بسی بجا گفتم
تعریف ثابت و مشخصی از آن ندارید.
(توفیق )20/4/27
اگر از شــما بپرسم خانه زیبا یعنی
-----------------------چه ،نخواهید توانست توضیح کامل
و کافی ارایه کنید .به جای نوشــتن
کلمه زیبا ســعی کنید مشخصات
facebook.com/paivand.montreal
خانه مورد نظر خود را تا حد ممکن
به ما بپیوندید!
		
کاملبنویسید.
مثال :من میخواهم یک خانه ویالیی
رو بــه دریا با تمامی امکانات رفاهی
بخرم .حال کمی بهتر شد .اما منظور باشد« :من میخواهم یک خانه هر چه هدف شما واضحتر باشد ،هر فردی متفاوت است اما نکته
از تمامی امکانات رفاهی چیســت؟ ویالیی رو به دریا دارای استخر ،تصویر ذهنی واضح تری خواهید مهم این است که هر چه هست
بایددقیقا به آن امکانات رفاهی اشاره سونا ،جکوزی و سالن بدن سازی داشت .بدیهی است که تعریف روی کاغذ بیاید.
کنید .هدف شــما می تواند اینگونه بخــرم ».مالحظه می کنید که عبارت "امکانات رفاهی"در ذهن
ادامه در شماره آینده
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گرد حماسه سیاهکل
د چهل وپنجمین سال
گرامی با
سوسیالیزم در ایران
ستاره سرخ تاریخ
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جمله دالیلی است که
ـندگی های نظری از
بلند قادر شد نابسـ
یهایش را
ت تمامی گرده افشان 
الیسم باشند .این خیز
ــ
س
وان
غرش آزادی و سوس
نت
ل
هک
اعی را در چپ سیا
حمتکشــان که هدف
ها شکستن سکوت و
ی ،یعنــی عمل اجتم
حاکمیت کارگران و ز
حماسه ســیاهکل تن
دگ
زن
ح
ی
رو
را
تا
ب
رساند و زمان مناسب
رمهمیدر توازن قوای
ــب و خفقــان نبود.
زنده کند و آنرا به فاکتو
ش بود ،به ســرانجام
رع
لها در فضــای
مسلســ 
ندگانسرمایه غاییا
دم ایران پیامی ایران
مانیابی کارگران را که
لنماید.تاجائیکهنمای
رای تاریخ مبارزات مر
چرخش بسوی ســاز
دی
ب
ل
تب
ســیاهک
ی
نگرانه وپاسخ طبقات
ک «مستضعف برای
دســت بدهد .با این
داشت .جوهر ســازما
ار شدند خودرا با ماس
ش دیگر فراهم بود از
جمله داران نیز ناچ
گتر
بس بزر 
اکم برجهان زمینها
های جمهوری اسالمی
در ابعادی سراسری از
تهای ح
ی» و پزضدیت با قدر 
ن
شکنجه گاهها و زندا 
ی
دگ
کن
به معضل پرا
ُ
ل مشخص پناهــ
را برای در هم حال
یهای پیروان
زه و جسارت و قهرمان 
وه سیاهکل است .تحلی
رســالت واقعی خود
ار
وج
مب
و
ند
ن
مه
شاخصتری
کن
تها شاهد ادا
وری حماسه آرایش
گر میراث سیاهکل را
کوب چپ و کمونیس 
ح
م
ش
رو
ن ســیاهکل بودند  .ا
که
سر
ص
و
از شــرایط مشــخ
شکســتن انقالب
از این معضل راستی
تطابق حرف با عمل و
ستن طلسم اختناق را
هان نمایند و هنوز هم
الیسم سازش ناپذیر و
شک
ود
آفرینان سیاهکل ب
مای از تودههــا پن
سیل انقالبی و رادیک
برعلیه ستم ،استثمار
بود .درسایه این راهن
اند .درست همین پتان
ت تا پای جاندرمبارزه
در دستور کار قرار داده
سیل خالص نشده
ت که هنوز هم صداق
هیچ دورانی باالخص
سیاهکل توانست پتان
یدر جوهر سیاهکل اس
و سرکوب بدانیم ،در
عمل مشخص بود که
عه را از سوسیالیست
شانی بزرگ ،و زور
ونی این آموزهها برای
انکشــاف دهد و جام
شهای این بذر اف
نهای کن
سرمایه داری از ترک 
در شــرایط بحرا 
ســازمانگرانه خودرا
دار نیستند  .پراکندگی
رسان ههای مربوطهاش
ـاق آزادکند .امری که
راسد و بورژوازی ایران و
تها تعطیل بر
گ تاثیرات روانی اختنـ
یز در کمونیســ 
ت چپ ایران میه
چن
وژیک در میان نیروهای
هر آن کس و هر آن چ
س
وان
ت
۵۷
ترده و تشــتت ایدئول
ی
ها
سال
ن
تا
رد
اه
ک
وت
ام
ک
اورمیانه دمی از بدن
بفاصله ای
به مطبوعاتشان گس
ســازمانیابی را دوباره
ی به بزرگترین چپ خ
یشوند.
و کمونیســت نیاز به
با سیاهکل غافل نم 
سر
را
س
ی
رادر ابعاد
بر حاکمیت رابطه
رمانان جنبش چپ
ــت و سیاهکل دوران
هکل اگرچه نقطه پایانی
حمله به فدایــی و قه
دســتورکار قرار داده اس
بدل سازد .سیا
ن کالم نگاه کنید!
نها در
بتواند بسوی تسهیل
شان است .بر اینکه آ 
یر بی عمالن بود اما پایا
خیز بلندی است که
ه

مر
وز
ر
له
پذ
شغ
نا
ن
عنی کمونیستی م
ثهای پایا
ند که جامعه ما آن
بح 
های رادیکال سیاهکل
ن بــود بر جان کالم ،ی
شگران جان برکفی بود
مانیابی و اشاعه آموزه
وی
ن
ی
از
وه
آغ
پژ
که
نخستین
نبــود بل
رژوازی ملی را ساز
ی به سیاهکل خویش
مایه داری و رسالت بو
بردارد .هر دوران تیره ا
ی.
اع
ـر
تم
سـ
اج
را
پراتیک
زه ببخشــد ایران
اورد تحقیقات گام
سیاهکل و آنگونه که
بود به کلمات جان تا
رزیابی کردند و این دست
ند است .اگرچه شکل
در
ا
قا
ده
رو
ش
ن
ی
زم
از ایــ
پر
یا
ــخیر کند و در س
مشخص بود ،قلم ن
نباشد ،اما جوهرانقالبی
س
نها از شرایط
ت
را
افتاد هرگز قابل تقلید
نر
ه
و

ت
آ
ص
یا
دب
خ
ا
و به آنی روح
نوینی و تحلیل مش
حه و تسخیر اتفاق
ن تیره یافتن راه برون
زمانه خود چشم انداز
ره فدائیان را فقط با اسل
سه سیاهکل در هر دورا
ی
اع
تم
چه
اج
شهای
و
د .انفجار میگیرند
جنب 
سیم میکنند .حما
ناق وسازمانیابی است.
ســتم واستثمار بگشای
کها تر
یاهکل و مصادره بان 
از بن بست های اخت
از
ی
هائ
ر
س
ت
اه
قلم بمزد ها رفت
ی دهد و عمل پاسگ
درجه
با تالشــی بی وقفه و
یشــوند و
به همه عرص هها تسر
که در این برهه زمانی
یها کتاب نویس م 
را
ق
ش

وع
ی
یت
امید
اه
من
هایشــان توابان و ر
د .پراتیک سیاسی ا
قه کارگر در پرتو عمل
ه» در میاورند و رسان ه
را آبرویی دوباره ببخش
جهت سازمانیابی طب
سرمایه را «مهرنام
سیاسی
س زدنشان مداوم
ی متحقق خواهد شد
سوسیالیسم کارگزاران
را که ســیاهکل با پ
دیش ههای سوسیالیست
ی
و
نه
ران
ارا
کا
ک
افتاده بود محافطه
محافطه
ن پراکنی روی به ان
هزاران زن ومرد فدایی
قه حاکم به دریوزگی
عنوان منتقد برای لج
زگران دلیر سیاهکل و
طب
ن
ب
تا
د،
آس
بو
غا
که در
ده
یاد آ
شق پرواز دهد .بالی
سوسیالیسم ،این مبارزه
ع
رز
م
تا
شجاعانهدر راه آزادی و
را
ی
الب
انق
طرد کند وعمل
ود در آنتن میبرند.
ن این ظرفیت که
خشیدند ،جاودان باد.
قد و اثباتی همزمان ب
موفق انقالبی همزما
نثار جان خود تداوم ب
ن
ل
هک
یا
یز
از این زاویه س
دلی که یقین ًا هر خ
بوســان قدرت را با
داری جمهوری اسالمی
و ایجاد همزبانی و هم
خود دارد که آســتان
رنگون باد رژیم سرمایه
خدمت سازمانیابی
تانسیل و خطر را با
ود را همراه آن س
زنده باد سوسیالیسم
مانیابی اند .اگرچه این پ
آن طمع کننــد و خ
زنده باد آزادی
خود از عناصر ساز
فقدان حاکم نیز بر
ونیست (واحد سوئد)،
در تند پیچ حوادث به
ت ضربات مهلــک و
ازمان اتحاد فدائیان کم
که
ی
وه
عل
گر
فراهم آمــده به
سیر نشــان دهند،
س
(اقلیت) -سوئد  ،هسته
ند و دریوزگی طبقه
درک شرایط جدیددر م
های خویش بازگشــت
فعالین سازمان فدائیان
تهای اولیهدر
خالقی 
ریش ه
اقلیت (واحد سوئد)
رفتند .طنز غم انگیزی
تمامی استفاده نشد.
درت حاکم را از ســر گ
اد تشکالت کارگری به
ن خود دانستند و ق
ایج
قدرت را با نام فدایی
ودگان» ،سیاهکل را از آ
این بار آستان بوسی
ب
چ
که
هی
«
را در حمله به بود
اما
د ،چیزی که سیاهکل
تا زنان ،قهرمانی خود
ــیاهکل پیش میبرن
ود
ب
ی
صت
س
فر
و
و
ته بــود .این عالوه بر
مردساالر اثبات کنند و
ــ ًا باطردش حیات یاف
یر سیستماتیک جامعه
ش انقالبی برای اساس
تحق
شجاعت پیشتازان جنب
در منتهای

دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
یک ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa

سخنران:

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

ویدئو کلیپ سیاهکل
و

ی
س
ق
مو ی

فعالین سازمان فدا ئیان ( اقلیت )  -مونترآل
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Atwater

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

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

azjune’15U

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

Montreal, H4B 2M5

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

شـیراز

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

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

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:

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

MMUNITY

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

جویــایکار

کلبــه
عموجان
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

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

•
•
•
•
•

514-825-3170

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

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

برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

دندانپزشک

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

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

مراکز پخش پیوند
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...

روانشناسی  /روانکاوی

ریوسود:

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

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

فـرش

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

فـال

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

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

info@paivand.ca

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

خشکشویی

با ما تماس بگیرید.

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

کوتاه زیباتر است

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

ت
ک خدام
ی
ن د!

نیـازمنـدی هـای پیوند

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.

ای
اس رانی

مجری مراسم عقد ایرانی

 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

toendofmay2010P

azmay15free

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



514-827-6329
514-620-3255

Tel.: 514-806-7870

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

اعظم  -تلفن تمــاس:

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

>> کلیه مقاطع:

پرستار با ١٠سال سابقه كار
در بخش های مراقبتهای ویژه
اطفال و بزرگساالن در ایران،
عضونظامپرستاری،آماده
پرستاری از كودكان٥-١
سالوسالمندانعزیزشما
در منزل

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

(آرش کشوری)

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

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

PARTICIPATE in our
CO

tillnov1Pd

azfeb01U

آموزش نقاشی

2233336

514-

کامیونیتی

Tel. 514-965-1358

Tel.: 514-484-8072

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

514-778-1358

abaee:azsepfree

استخدام

آموزش موسیقی

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

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

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

آموزششنا

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

آموزش رانندگی

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

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

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

سابلتآپارمتان

azapr2015khadijeU

اخوانوستآیلند

آژانس مسافرتی

همــه روزه در
تپشدیجیتال

College,University
High-Shool

Tel.: 514-963-5179

استخدام

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

Tel.: 514-892-5433

کیترینگ

پرستــار

آرایشـــــگاه

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

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

sep13fulyr

aznov’15U

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

استخدام

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

3333 Cavendish, #285

نیماازاگوسترایگان

azjan’12paid60+120ak

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

514-996-1620

Tel.: 514-991-6819

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

آموزشختصصی

علیـرضا فخـاریان

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

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

toendmar16U

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

حسابـداری

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-560-2568

آموزشگاه هنری ر  -مــی

با
مشارکت
خود،
کا
میونیتیرا
تق
ویتکنید

خدماتمالیاتی

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

clinique_Soleil@yahoo.com

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993

تدریس انگلیسى

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

Pazfeb-june2015

azjan15U

توسط :رضا هومن

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

35 X 45

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

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com

35 X 45

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

• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

Tel.: 514-996-1065

50 X 70

DevelopExperts

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
BEN
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation

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

اجنام امور ساختمانی

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

نی

اینتــرنت

INTERNET

• سرعت30'20'10'5 :
•دانلود نامحدود
•اینترنت موبایل
•هزینه نصب رایگان
(تا آخر ژانویه)
•تلفن خانه
و به همراه تلفن خانه به 130کشور نامحدود صحبت کنید
تماس من :محمدرضا عالقه بند

Tel.: 514-464-8136
Mrezaal@acndirect.com
azoct1

ایرا دام
خ
است ید!
کن

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

شریف

قابلتوجهخامنها

شیرینی
سـرو

ارز

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

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

(514) 678-6451

• 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 :

مترجم رمسی مترجم رمسی

aznov152104nikpour

استخدام

خاطره حتویلداری یکتا

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

«همهچیزدرموردمونترآل»

Tel.: 514-933-0-933

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

Infos pratiques
sur Montréal

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

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

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی

ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهای
شهرمونترآلوکامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایش
سیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
ب
ا
ا
ی
near
Pl.
des
Arts
ر
باایرانانی
ی
Call, text or e-mail for an
ک
appointment
کــــارار

صرافی
 5ستاره
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Tel.: 514 994-3822

مترجم رمسی

514 585 - 2345

Pdtoendec'15

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

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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لغایت
دوشنبه
روزهای
ها
سوژه
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توجه:



514-247-1732
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ط��رح بیمه مكمل درمان براي نخس��تین بار از
س��وي صندوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعي و با
تعهد بیمه دي انجام ش��ده اس��ت و ب��دون تردید
تجمیع این پوشش در گستره سراسر كشور اقدامي
بسیار بزرگ و نیازمند ایجاد یك نوع مفاهمه میان
طرفین است.
به اعتقاد بیمه دي ،اطالعرساني و آگاهيبخشي
به بازنشس��تگان محترم مهمتری��ن عامل در ایجاد
همكاري متقابل و به تبع آن بهرهمندي از خدمات
است و اینكه بازنشستگان از میزان تعهدات و نحوه
برخورداري از آن اط��الع یابند منجر به هزینهكرد
آنان براس��اس آن تعهدات ميشود .در این شرایط
بدون شك خدماترساني هم تسهیل خواهد شد.
انتظار م��يرود در این
لذا از رس��انه وزین
زمینه یعني در مسیر آگاهيبخشي به بازنشستگان
به منظور چگونگ��ي برخورداري از خدمات بیمهاي
گام بردارد و بیمه دي را در این مسیر یاري كند.
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و ضخیم
 -3افسون – رنگ كبود –
گردیدن و چرخیدن
 -4پش��یماني – پانص��د
هزار قدیم – الهه خورشید
– زخم
 -5دس��تبند زنانه – گاز
موجود در سطح خورشید
– خمیدگي كاغذ
 -6ابریش��م خام – نوعي
معالجه
 -7عیب و نقص – جلوي
مو – نوعي ورزش رزمي
 -8خویشي – آدم بسیار
س��ختگیر و ج��دي –
هماهنگ

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca since 1993

چگونه از مراسم جشن تولد کودکان و
بزرگساالنعکسبرداریکنیم؟

همه افراد دوســت دارند که
خاطرات مراسم جشن تولد
عزیزانشان جاودانه شده و از
بیاد آوردن تمامی لحظات آن
جشن مسرور گردند .بهمین
منظور از چنین مراســمی
عکســهای حرفــه ای تهیه
میکنند تا زیباترین لحظات
زندگیشان همیشه در مقابل
دیدگانشانباشد.
این شــماره می پردازیم به
چگونگی تهیه عکســهای
جشــن تولــد کــودکان و
بزرگساالن تا بتوانیم زیباترین
عکسها را تهیه کنیم.
در ابتدا باید ببینیم که صاحب
مجلس بدنبال تهیه عکس از
چه بخشهایی از مراسم میباشد.
بهترین کار اینست که بپرسیم چه
برنامه هایی برای جشــن ترتیب
داده اند تا از قبل ،نور و لوازم کافی
را آماده کنیم.
مطلب مهمی کهدر چنین مواقعی
باید به آن توجه ویژه شود اینست
که کودک مورد نظر ،قبال به حد
کافی اســتراحت کرده و سرحال
باشد.
تهیه عکس تولــد از کودکان در
جایی که کودکان هم سن و سال
وی نیز حضور دارند کار بســیار
ســختی بوده و جلــب همکاری
کودک با تیم عکاسی مشکل است.
بهتریــن کار در چنیــن مواقعی

اینســت که قبــل از خســته و
بداخالق شــدن کودک ،بسرعت
از وی عکســهای تکی را تهیه و با
سرگرم کردن او با یک اسباب بازی
کوچک ،بهتریــن تصاویر را ثبت
نماییم .با اســتفاده از یک لنز تله
زوم میتوان بدون نزدیک شدن به
سوژه از وی چند کلوز آپ صورت
تهیه نمود .تهیه عکس از صورت
خسته و یا لباســهای لکه شده و
نامرتــب کودکان پــس از بازی و
در پایان جشن ،لطفی نداشته و با
عکسهای اول مجلس قابل مقایسه
نخواهد بود.
یکــی از کارهایی کــه در چنین
مواقعی باید انجامدهیم اینست که
بدانیم هماهنگ کننده
تلفناستودیوفوتوبوک:
یا همه کاره مجلس چه
کسی می باشد.
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
هماهنگی بســیاری از
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
امــور از قبیــل دعوت
WWW.FACEBOOK.COM/
از بزرگســاالن بــرای
STUDIOPHOTOBOOK1
عکســهای تکــی،
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
خانوادگــی و گروهی
موشن ویژه
با پرو
! سئانسعکسپرترهای با کمــک «خاله خانم»
این شماره
نیم تنه با بک گراند رنگی یا «عمه جان» میســر
وطرحداربرایخانمها ،خواهد شد.
آقایان و کودکان
ایشان همچنیندر منظم
 5عکسدیجیتالدر استودیو ،چاپ و رتوش نگاه داشــتن بچه ها و
 4عکس در ابعاد متوسط  5در  7اینچ و یک نشاندن آنها در جاهایی
عکس بزرگ با ابعاد 8در 12اینچ به انتخاب کــه از قبل مشــخص
مشتری ،کال به مبلغ 80دالر
میکنیم به ما کمک کرده

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
ÁnHjoLµ±ÃÎ#» ÂwI§–#RI¶ki#¾Ã±¨#½k¹¹¨#¾GHnH

Studio
Photobook
(514)984-8944
avec rendez-vous seulement

7352 rue St-Hubert, Montréal, H2r 2N3

Immigration

خطبه

وش!
خ
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و باعــث میشــوند که همه
بخشهای مراســم با دقت و
کیفیت عکسبرداری شوند.
با رسیدن میهمانان ،بسرعت
از بچه هایی که دعوت شده
اند با کودکی که جشــن به
افتخار او برگزار شــده است
عکسمیگیریم.
معموال نظــم دادن به بچه
های قــد و نیم قد میســر
نبوده و شاید مجبور باشیم
چند قطعه از عکســها را در
وضعیتی کــه بطور طبیعی
مشغول بازی هستند ثبت
کنیم.
اگر تا رســیدن کیک تولد
هنوز فرصت داشــته باشیم،
میتوانیم از بزرگساالن عکس تهیه
کنیم.
بهترین کار بــرای چنین مواقعی
اینســت که یک «بــک گراند»
اســتودیویی (پــس زمینه) قابل
حمل تهیــه کــرده و در جایی
از مجلس که تردد کمتر اســت
نصب نماییم .در زمان عکاسی از
میهمانان ،بر مبنای نسبتی که با
هم دارند ،بهترین پوزیشــن را به
آنها ارائه کرده تا آنها را تقلید و اجرا
نمایند .وضعیت و رنگ نور محیط،
بازگشــت نور فالش از ســقف ،و
بازتاب نور از روی دیوارهای رنگی
را نیز در نظــر گرفته و « White
 »Balanceدوربیــن را اصــاح
میکنی .م
یکی از وسایلی کهدر این موقعیتها
بسیار بکارمان میآید ،پخش کننده
نور «گری فونگ» است .با استفاده
از ایــن وســیله ،نــور را در تمام
قسمتهای سالن پخش کرده و از
زنندگی نور فالش میکاهیم.
با توجه به وضعیت نور ســالن و
فاصله فالش از ســوژه ،مجبوریم
که میزان حساســیت نور یا ISO
را دائم تغییر دهیــم .برای درک
نتیجه و حصول رضایت از وضعیت
نورپردازی تصاویر ،از نمایشــگر
«هیستوگرام»دوربین ،مقدار نور را
چک و اصالح میکنیم.
واضح اســت که فــاش کبرا در
چنین موقعیتی از ابزارهای اصلی
میباشــد .در صورت ایجاد سایه
در پشت برخی ســوژه ها ،تابش
نور غیر مســتقیم فالش به «بک
گرانــد» (پس زمینــه) از طریق
سقف یادیوار مسئله را حل خواهد
کرد .به همراه داشــتن حداقل 8
باتری اضافــه برای فالش و حتی
در مواقعی ،یک باتری اضافه برای
خود دوربین از اهم مسائل است.
چنانچه فقــط یک باتری دوربین
در اختیار داریم و به علت سرمای
هوا ،انرژی آن رو به اتمام باشد ،با
خاموش کردن اســتابیالیزر لنز و
نمایشگر دوربین ،در مصرف انرژی
صرفه جویــی میکنیم تا مجلس
بخوبی بپایان برسد.
واضح است که از بقیه قسمتهای
جشن مثل ،کیک ،روشن کردن
و فوت کردن شمع ،بریدن کیک
و کادوها زیباترین لحظات را ثبت
میکنی .م
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?MON PROJET HAT IS it
W
QUEBEC
ments.
For more information on
the new online tool of Mon
Projèt Quebec you may
contact our office Monday
through Friday between
10:00 to 18:00.
Good Luck to all candidates
Mon Projèt Quebec is now
to submit an application for applying, a maximum of
a mandatory online service a Certificat de Selection du 2,800 applications will be
for anyone, who qualifies
received by the Minister.
Quèbec.
and has the mandatory
Once the quota of 2,800
If you are submitting an
requirements to immigrate
applications have been
application other than the
under the Regular Quebec
received the online tool will
Regular Quebec Skilled
Skilled Worker Program.
close.
Worker Program, choose
The next application intake the program that you are
If you choose to hire an
immigration consultant, you
period will be from January applying under:
may do so, make sure your
18 to March 31. 2016.
Example the Quebec
immigration consultant is
Don’t let these dates fool
Experience Program, also
you, the program may close known as PEQ, Temporary registered with Quebec Imjust as fast as it opens on
workers, Foreign Students, migration and is authorized
January 18, the Minister
Business people (Investors, to practise Quebec Immigration law in the province
will receive a maximum of entrepreneurs, self-emof Quebec.
2,800 applications during
ployed workers), Sponsors
this time frame.
and sponsored persons, Ref- Below is the link to make
sure who you hire is a
Once you have created your ugees and other clienteles,
Registered Consultant with
account in “Mon Projèt
these candidates must use
Quebec Immigration.
Quebèc” you will be able to the paper version and send
http://www.micc.gouv.qc.
complete your application
via mail or courier service.
online for a Certificat de
ca/publications/fr/dossiers/
Selection du Quèbec. Make
Registre_Consultants.pdf
hen the Minister is
your payment online in
_______ ready to process your
regards to government fees. application Under the Regu- Keep safe, stay healthy and
Make changes to your
make sure laughter is in
lar Quebec Skilled Worker
application online, if necyour everyday life.
Program opening January
essary and access personal
18, 2016, a personalized list
electronic messaging.
of required documents will Maria Cottone
Regulated Canadian ImmiIt is possible to submit an
be sent to your Mon Projèt
application before January
Quebec Account. You will gration Consultant
Registered with Quebec
18, 2016 only if you have
be given 90 days to send
Immigration
an employment offer valthe documents by mail.
Processing your application mariacottone@hotmail.com
idated by the Ministère or
if you are a temporary resi- will begin once the Minister www.mariacottone.com
dent of Quebec and eligible has received these docu-

W

بلیت در تپش
تلفن:

18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

514

)
تهیه چند کلیشه از پشت صحنه،
جمعیتی که بدور کودک و کیک
حلقه زده اند ،و سایر بچه ها خالی
از لطف نمیباشد.
درصورتــی کــه مجلس مختص
بزرگساالن باشد ،کار بسیار ساده
تر بوده و میتوان بهترین پوزیشن
را به هر کدام از میهمانان توجیه و
عکسبرداری کرد .از مراسم رقص
و شادی نیز عکسهایی با نور کمتر
و حتی با نور محیط تهیه میکنیم
تا همه چیز عالی و بی تقص باشد.
تنظیــم و اصالح نــور در چنین
موقعیتی کــه بدون فالش عکس

میگیریم نیز مهم است .درصورتی
کــه صاحب مجلس اجــازه داده
باشد ،از میهمانان در وضعیتهایی
که حواسشــان به دوربین نیست
و مشغول بگو بخند هستند چند
عکس دیگــر هم تهیه میکینم تا
پولی که میگیریم حالل باشد!
کاری که باید همیشه از آن برحذر
باشــیم ،عکس برداری از ملت در
زمان تناول اطعمه و اشربه است.
چنین عکســهایی زیبــا نبوده و
بدترین تبلیغ را برای عکاس دربر
خواهدداشت.
قبل از آنکه مجلس به پایان رسیده

و میهمانان متفرق شــوند ،چند
عکــس گروهی با شــرکت همه
میهمانان تهیه میکنیم تا لذت باهم
بودن به اوج برسد.
تــا آنجایی که مقدور اســت ،در
زمان تهیه عکس ،وســایل روی
میزها را مرتــب و حتی االمکان
از داخل کادر عکس دور میکنیم.
هــر چه تصویر خلوت تر باشــد،
زیباتر و حرفه ای تر بنظر خواهد
رسید .بهترین راه حل برای چنین
موقعیتهایی ،عکاسی با کادر بسته
برای حذف زوائد تصویری میباشد.
•
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 شب۷  ساعت۲۰۱۶
 ماه ژانویه۲۳ شنبه
:زمان
مرکز فرهنگی الگار
:مکان
در شهرک نانزآیلند
-------------و برنامه های متنوع
 رقص،رت موسیقی
به همراه کنس
----------------------------ی الکلی
ن اغذیه و نوشابه ها
در سال
ی موجود می باشد
و غیر الکل
 دالر15 :ورودی
لیت تپش دیجیتال
محل تهیه ب
51

4-223-3336
____________
___________
Centre commu
nautaire Elgar:
260 rue Elgar
Nun's island H
3E 1C9
Bus 168 metro
Mc Gill
Bus 12, Metro
lasalle

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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بزرگ نوروزی
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بلیت در تپش

514-223-3336

تلفن رزرو  7روز هفته
514-661-6345

بلیت 50 :و  55دالر
زیر  10سال 25 :دالر

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692
 با پارکینگ وسیع رایگان

دید و بازدید و ضیافت
بزرگ نوروزی پیوند ()1395
 18و  19مارس
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رده
سنی 7 :تا 10

برگزارمیکند..

سال
1
تکنیک :آزا  1تا  15سال
د(م
دا
د
رن
گی ،آبرنگ،
رنگ روغن ،م
ابع داد شمعی و)...
ــادA4 :
مهلت
ارسال :تا 15
آثار فرزن
فوریه 2016
دان تان را بص
ور
ت
ا
س
ک
ن
کام
شده ،با ذ
ل فرزند ،به ایمیل زیر ارسا کر مشخصات
a
ل نمایید:
paivand.c
آثار ارسال
@norouz
دو
ه
ضیاف ی در فته ن
ام
ه
پ
ی
ون
د
م
ون
ترا
ت نوروزی
ل منتشر و در
پیوند ،به نمای
ش
گ
ذا
ش
ت
ه
ب
خواهند شد.
رنده نهایی به
مهمان ویژه ای همراه خانواده،
ن برن
امه خواهد بود.

م

موضوع:

هار در سرزمین نو»
«ب

تان ،خاطره و یا شعر

در قالب :داس

زبان:

ارسی یا ف

رانسه یا انگلیسی»

«ف
رده سنی :تا  20سال
هلت ارسال 15 :فوریه)
(آخرین م
حداکثر تا  500کلمه،
ود را بصورت تایپ شده
نوشته های خ
شخصات کامل خود،
با ذکر م
میل زیر ارسال کنید:
به ای
برای آگاه
norouz@paiv
اسامی اسپان ی از جوایز،
and.ca
وروزی پیوند مونترال،
سر
زیده ،در اولین شماره ن
های مسابقه
وب
سه اثر برگ
سیاری سو
منتشر خواهند شد.
رپرایزهای
هیجان
هایی به همراه خانواده،
در ضیا انگیز دیگر
برنده ن
فت نور
ت بزرگ نوروزی پیوند،
با ما وزی پیوند!
در ضیاف
باشید
ویژه پیوند خواهد بود.
د
مهمان
ر شماره ها
ی آینده ...

شر حکومت والیت مطلقه
شهباز :رهایی از ّ

جمهوری اسالمی در امنیت باشد
 منجرگردید ،به هیچ عنوان قابلتوجیه نیســت و قبل از هرچیز
توهیــن به نظام و لطمه به آبروی
جمهوری اسالمی تلقی می شود».
صرف نظر ازاین که شــیخ حسن
با عنوان کردن "آبروی جمهوری
اســامی" خواســته یا ناخواسته
طنزی تلــخ به کار بــرده ،نفس
محکوم کردن این عمل زشــت،
به شرط آن که صادقانه و فراگیر
باشد ،گامی مثبت است.
همچنین ،درپی شکایت عربستان
سعودی به شورای امنیت سازمان
ملل ،نماینــده حکومت آخوندی
درنامه ای به این سازمان از تعرض
به سفارت عربستان سعودی ابراز
تأسف کرد که این را نیز ،اگر مانع
تکرار موارد مشابه در آینده شود،
می توان مثبت تلقی کرد.
مصطفی پورمحمدی ،وزیر بدنام
دادگســتری حکومت آخوندی و
تارنمای "تابناک" متعلق به دکتر
سردار پاســدار محسن رضایی با
بیان هایی متفاوت اعالم کردند که

ط
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مهلت ار تخاب برترین هفت ی نمادهای
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ی
سال
ن است.
طرح منتخ  :اول فوریه
ب با ه
در
ضیافت بزرگ نوروز زینه پیوند،
ی
پیوند اجرا
برنده نهای
ی به همراه خانواده ،م خواهد شد.
این ضیافت خواهد یهمان ویژه
بود.

>> ادامه از صفحه13 :

هجوم و به آتش کشیدن سفارت
و کنســولگری عربستان سعودی
توســط افراد "نفوذی" انجام شده
است! فزون براین که کمتر کسی
اســت که نداند ســرنخ این افراد
موســوم به "خودســر" دردست
کیست ،توجیه ماست مالی کننده
وزیــر دادگســتری و دبیرمجمع
تشــخیص مصلحت نظام "عذر
بدتر از گناه" اســت ،زیرا به فرض
غیرمحتملصحت،بیانگرایناست
که حکومت آخوندی قادر به تأمین
امنیت ســفارت خانه ها ،که یکی
از ابتدایــی ترین وظایف حکومت
ها اســت ،نیســت و به این دلیل
عربستان ســعودی  -و کشورهای
دیگر  -حق داشته اند روابط خود
را با کشــوری که از تأمین امنیت
دیپلوماتیک عاجز است قطع کنند!
اما ،همــه اینها معلول های علتی
است که تا به آن پرداخته و ریشه
اش خشکانده نشود ،در بر همین
پاشنه خواهد چرخید :یک روز با
اشغال ســفارت آمریکا و گروگان
گیری کارکنان آن ،روزی دیگر با

روز
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باالرفتن از دیوار سفارت انگلستان
و غــارت و تخریــب آن و اکنون
نیز با به آتش کشــیدن سفارت و
کنسولگری عربســتان سعودی
درتهران و مشهد .علت همه اینها
ساختار واپسگرای حکومتی است
کــه در آن فردی بــا عنوان "ولی
مطلقــه فقیــه" دارای اختیاراتی
فراخدایی اســت و همه مقامات و
مسئوالن کشــور  -ازجمله وزیر
امورخارجه و رییس جمهوری  -در
حکم کارگزار و گماشته فرمانبردار
او هستند و او با بخشی از اختیاراتی
 که قانونی هم هست  -می تواندبــا هزینه ای که از کیســه مردم
پرداخت می شود ،اراذل و اوباشی
را دراختیار داشته باشد که بدون
تعقــل هرچه را کــه فرمان دهد
انجام دهند بی آن که او پاسخگوی
اعمالش باشــد و مسئولیتی برای
اعمال خسارت بارش بپذیرد.
تا امــروز ،مردم ایران خســارت
های ســنگینی برای دلبستگی
احساسی و خردگریز خود به نظام
من درآوردی والیت مطلقه فقیه

متحمل شده و بهای آن را با فقر،
تخریب گســترده محیط زیست،
ازدست دادن منابع ثروت ،بیکاری،
اختالس ،اعتیاد ،فســاد گسترده،
انزوا و ازدست دادن آبرو و حیثیت
بین المللی پرداختــه اند و ازاین
پس نیز خواهند پرداخت .دوماه
دیگر فرصتی دیگر است تا مردم
نشــان دهند که آیا هنــوز هم با
شرکت در مضحکه "انتصخوابات"
نظام  -که از هــم اکنون عده ای
فریبکارانــه به گرم کردن تنور آن
مشغولند  -بازهم می خواهند به
"مردم ساالری دینی" که مفهوم
واقعی آن "ساالری دین فروشان بر
مردم" است ،تن دهند و با گزینش
بین بــد و بدتری که به راســتی
مشخص نیســت کدام بد و کدام
بدتر است ،به این نظام اهریمنی و
ایران بربادده مشروعیت دهند یا نه!
اگر چنین کننــد ،که به احتمال
قوی می کنند ،خودکرده را تدبیر
نیست و تکرار بحران های خسارت
باری از نوع بحران اخیر را نمی توان
منتفیدانست.
پرسشــی که به ذهن می آید این
اســت که تا کی و کجا کشور می

تواند دربرابر آسیب های عملکرد
های خردستیزانه ناشی از ساختار
حکومت آخوندی پایداری نموده
و تمامیت و یک پارچگی خود را
حفظ کند؟!
پاســخی که از نگاه به تاریخ می
توان گرفت چندان امیدوارکننده
نیست ،زیرا کم نبوده اند ملت هایی
که روزگاری دراوج بزرگی و اعتال
بوده اند و با دچار شدن به انحطاط
اخالقــی ،سیاســی و اجتماعی،
که بیگانگان نیــز به آن دامن زده
اند ،کارشان به تالشی و تجزیه و
ازدست دادن هویت ملی انجامیده
است.
برای مردم نمی توان تعیین تکلیف
کرد ،اما می توان و باید شرط بالغ
به جا آورد و هشدار داد حتی اگر
گوش شنوایی نیابد .این وظیفه ای
است که کوتاهی درآن را آیندگان
نخواهند بخشود .باید گفت و بی
پــروا و به تکرار هم گفت که برای
حفظ تمامیــت و یک پارچگی
شــر
کشــور ،راهی جز رهایی از ّ
حکومت والیت مطلقه فقیه نیست!
•

دیدوبازدیدو
ضیافت بزرگ
نوروزی
18و  19مارس
Embassy Plaza
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تلفن رزرو بلیت
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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


)بلیت دیدوبازدیدو
تلفن رزرو
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بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

Cell.: 514-944-3279

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

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

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

