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Sharif

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ 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
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

دیدوبازدیدوضیافتبزرگنوروزی
www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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مارس

توجه :فقط چند
میز محدود برای
جمعه  18مارس
باقی است

 ص25 :

ترس بازارهای مالی
جهان از چیست؟!

ش:

 7رو
 10صب ز هفته

ح تا
 6شب

 ص38 :

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

 ص9 :

 ص10 :

بل
یت در تپ

514-439-8501

برنیسندرز
کیست؟!

ی که درباره زیکا،
نکات 
جدیدترین ویروس هولناک
جهان باید بدانید

18و  19وهمند
ک
درسالنش Emba
ssy Pla
za

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

GUY

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

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

fhemmatiyan@sutton.com

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Place Dorchester Qc.

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.:
1160 Rue Saint Mathieu
Montréal
438-795-8444

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

خدمات ارزی

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

جنب دانشگاه کنکوردیا

1449 St. Catherine W

 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

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• 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
4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 740 $

+ 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 February 2, 2016 and March 31, 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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ساخ ه است
غاز شد
آ

طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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under
construction
• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9

c

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ــــــــــ

رامین عباسى

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه
Place Dorchester Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

• 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...

• 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...

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

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.:
438-795-8444

)

Tel.:
438-990-4414

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 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

309

$

2016 COROLLA

*
PER
MONTH

CE

LEASE
FROM

179

$

*
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

شادی محمدی

Tél. 514-935-1268

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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ایــــران...
شهباز خنعی

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 ّ

@Shahbaznakhai8
gmail.com

نظام والیت مطلقه
فقیه منشأ فساد است!

 21بهمن -فســاد بــا نظام والیت
مطلقه فقیه همزاد است .مانند الله
و الدن ،دوقلوهای به هم چسبیده
که ازهم جداکردنشان به مرگ هردو
منجر شد.
مصداق بارز گفته برتراند راســل،
اندیشمند شهیر انگلیسی است که،
نقل به مضمون ،می گوید« :قدرت
فساد می آورد و قدرت مطلق فساد
مطلق».
این فســاد عارضی و ناشــی از اثر
عوامل بیرونی مانند نادرستی و طمع
کارگزاران حکومــت ،تأثیرپذیری
از عوامــل بیگانه ،عدم اطمینان به
پایداری حکومت و ...نیســت ،بلکه
ساختاری و ناشی از پی و بافت آن
است .پی و بافتی که شالوده آن بر
قایل نبودن ابتدایی ترین حقوق برای
مردم ،تبعیض فاحش ،درجه بندی
شهروندان به خودی و غیرخودی،
حاکمیت یک قشــر مفت خوار و
غیرمولد بر جامعه ،فریبکاری و مردم
فریبی و ادعای واهی نمایندگی خدا
برروی زمین بنا شده است.
نگاهی به اصل  110قانون اساسی
حکومت آخوندی ،به خوبی چونی
و چرایی گسترش روزافزون دامنه
فســاد دراین حکومت را نشان می
دهد.
درهیچ یک از استبدادی ترین نظام
هــای تاریخ دنیا ،شــخص یا گروه
مســتبد حاکم ازچنین اختیارات
وسیعی برخوردار نبوده و تجمیع این
همه قدرت و اختیار ،که الجرم جز
با سلب حقوق و آزادی های مردم
به دست نمی آید ،به مدت نامحدود
در دست یک فرد ،هرقدر هم که به
فرض دانا ،آگاه ،هشیار و فرزانه باشد
قرارنگرفته و این خود به خود منشأ
رشد قانقاریای فساد می شود ،چنان
که تاکنون شده و ازاین پس هم روز
به روز بیشتر و بدتر خواهد شد
فســاد تنها دزدی ،رشــوه خواری،
رانت خواری ،سوء استفاده از مقام
و اختالس نیست .فریبکاری ،مردم
فریبی ،پراکندن نادانی و ناآگاهی،
رواج خرافــه پرســتی ،سانســور،
ســرکوب آزادی بیان ،عدم رعایت
اصــول اخالقــی و دروغگویی نیز
نمادهایی از فساد است.
سوء استفاده از ساده دلی و اعتماد
مردم نیز فساد اســت .مردم را به
کژراهه و بیراهه کشاندن نیز فساد
است .نقض و پایمال کردن حقوق
بشر به هر دستاویز و بهانه که باشد
نیز فساد است .واپسگرایی و عقب
ماندگی ذهنی و سیاسی نیز فساد
است .باند بازی و تشکیل دارودسته
های مافیایی مختلف حکومتی نیز
فساد است .نشانی نادرست به مردم
دادن نیز فساد است.
شــیخ حســن روحانــی ،کــه از
دغلبازترین و بیرحم ترین کارگزاران
امنیتی حکومت آخوندی است و در
 37سال گذشته در تمام تبهکاری
ها و جنایات آن سهم و نقش داشته،
امروز درکسوت دولتمرد دموکرات و
آزادمنش ظاهر شده و فریبکارانه می

کوشد با دادن نشانی نادرست ،ذهن
مردم مستأصل و پریشان را از منشأ
غیرقابل اصالح فساد منحرف کند.
او بــرای این کار به جنگی زرگری،
یا واقعی و ناشــی از برخورد منافع
غارتگرانه ،با بخشیدیگر از حکومت
می پــردازد و آن را به عنوان عامل
اصلی فساد معرفی می کند.
شیخ حســن ،روز ســه شنبه 20
بهمن ،در سازمان مدیریت و برنامه
ریزی می گوید:
«برخــی بــا واردات کاالی قاچاق
نمی گذارند کشــور رشد کند .ما
در مسئله فساد مشکل داریم ،باید
با فساد بجنگیم و مبارزه کنیم .تا
فساد در کشــور هست پیشرفت
واقعی ایجاد نخواهد شد»!
شیخ حسن ،بر روال سخنان چند
ماه پیش خود که ،نقل به مضمون،
گفته بود:
«هرکجا که پول ،ســاح و رسانه
باهم جمع شــود فســاد به وجود
می آیــد» ،بار دیگر بدون نام بردن
صریح انگشت اتهام را به سوی سپاه
پاسداران نشانه رفت:
«وقتی می خواهید تولید کنید ،یک
دستگاه فاسدی هم که نمی خواهم
نام ببرم که چگونه می تواند کاالی
قاچاق وارد کند ،نمی گذارد کشور
رشد کند»!
درمورد این سخنان شیخ حسن دو
نکته می توان گفت:
نکته نخست این است که او معلول
را به جای علت می نشاند و به مردم
معرفی می کند .این حرف درستی
است که تجمیع پول ،سالح و رسانه
موجب فساد می شود ،اما نادرست
است که گفته شود سپاه پاسداران
مصداق این تجمیع است زیرا سپاه
پاسداران تنها یک ابزار مزدور اعمال
قدرت در دســت ولی مطلقه فقیه
است و اگر قدرتی نیز دارد  -که دارد
 آن را به عنوان مزد از او می گیردزیرا اختیار عزل و نصب فرماندهان
و سرداران سپاه با او است و به اعتبار
این اختیار مسئولیت اعمال ایشان
نیز با او است.
بنابرایــن ،معرفی کردن ســپاه به
عنوان مسئول فساد ،فریبکارانه و
برای الپوشــانی خصلت فسادپرور
دستگاه والیت مطلقه فقیه است.
نکته دوم نیز این اســت که نتیجه
گیری شــیخ حســن از دادن این
نشــانی نادرســت هم چیزی جز
عوام فریبی نیست و هدفی جز از
زیرضرب بیرون کشــیدن ساختار
و کلیت نظام و قانون اساســی آن،
کــه ولی مطلقه فقیه تجســم آن
بوده و خــود او نیز بخش جدایی
ناپذیر آن است ندارد .شیخ حسن
چنیــن وانمود می کنــد که اگر
سپاه پاســداران و سیاهکاری های
فسادزای آن  -ازجمله بیش از 20
میلیارد دالر واردات کاالی قاچاق
در سال  -نباشــد ،فساد حاکم بر
حکومت آخوندی محو می شــود،
«در کشور پیشــرفت واقعی ایجاد
می شود ...و می گذارد کشور رشد
کند»!
آیا به راســتی چنین است؟! نقل
{>> ادامه در صفحه}12 :
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

«آمار کشتهشدگان جنگ سوریه به ۵۰۰هزار
نفر نزدیک میشود»
 ۲۲بهمن -مرکــز پژوهشهای
سیاســی ســوریه در گزارشی
نوشته اســت که در جنگ پنج
ساله سوریه حدود  ۴۰۰هزار نفر
کشته شدهاند و  ۷۰هزار نفر نیز
بر اثر کمبود آب آشامیدنی ،مواد
غذایــی و دارویی جان خود را از
دست دادهاند.
روزنامه گاردین بریتانیا  ۱۱فوریه
گزارش این نهاد غیردولتی را که

با کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل کار میکند ،منتشر
کرده است.
این گزارش میافزاید که در این
پنج سال  ۱,۹میلیون سوری در
جنگ زخمی شدهاند.
بــر ایــن اســاس در مجمــوع
۱۱,۵درصد جمعیت ســوریه به
دلیــل جنگ کشــته یا زخمی
شدهاند.

شاخص «امید به زندگی» که در
سال  ۲۰۱۰در سوریه از  ۷۰سال
گذشته بود در سال  ۲۰۱۵به ۵۵
سال رسید.
همچنیــن مرکــز پژوهشهای
سیاسی سوریه گفته است جنگ
سوریه  ۲۵۵میلیارد دالر هزینه
اقتصادی در بر داشته است.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
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■ 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.
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(سه شنبه :تعطیل است)
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پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

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

شعر زمستان  :نیمایوشیج

در شب سرد زمستانی
کوره ی خورشید هم ،چون کوره ی گرم
ی سوزد
چراغ من نم 
و به مانند چراغ من
نه می افروزد چراغی هیچ،
نه فرو بسته به یخ ماهی که از باال می
افروزد …
من چراغم را در آمدرفتن همسای ه ام
افروختم در یک شب تاریک
و شب سرد زمستان بود،
باد می پیچید با کاج،
در میان کومهها خاموش
گم شد او از من جدا زین جادهی باریک
و هنوز قصه بر یاد است
وین سخن آویز ه ی لب:
که می افروزد؟ که می سوزد؟
چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟
در شب سرد زمستانی
کوره ی خورشید هم ،چون کوره ی گرم
چراغ من نمی سوزد.
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خاورمیانه...

آیا مقدمات تجزیه سوریه در حال فراهم شدن است؟
همزمان با پیشروی نیروهای ارتش سوریه با
پشتیبانی هوایی روســیه ،تحرکات در میان
کشــورهای جبهه مقابل همه بیشتر شده.
آمریکا تدارک حمله به رقه و آزادسازی موصل
را تشدید کرده و ترکیه و عربستان هم برای
اعزام نیرو به ســوریه اعالم آمادگی کردهاند.
وضعیتدر سوریه میرود که به آستانه تعیین
تکلیف نزدیک شود.
موشه یعلون ،وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای
که در پی دیدارش با همتایان اروپاییاش در
مونیخ منتشر کرده ،گفته است که سوریهدیگر
منسجم نخواهد شد و احیای تمامیت ارضی و
وحدت این کشور به صورتی که تا کنون میشناختهایم
منتفی اســت .او پیشبینی کرده است که سوریه به
مناطق گوناگونی تجزیه شود و جنگ بین این نواحی
ادامه پیدا کند.
همزمــان رام بنباراک ،از مقامهــای وزارت اطالعات
اسرائیل نیز تجزیه سوریه را تنها راه پایاندادن به بحران
در این کشور دانسته است.
این که ســوریه با  ۲۴میلیون جمعیــت و  ۱۸۵هزار
کیلومتر مربع مســاحت تجزیه شود ،فینفسه گزینه
بهتری برای وضعیت ژئوپلیتیک اســرائیل در منطقه
است که بیش از پیش همسایگانی ضعیف را در اطراف
خود خواهد داشــت .به عالوه چنین تجزیهای سبب
میشــود که مدعای بازپسگیــری ارتفاعات جوالن
سوریه که از ســال  ۱۹۶۷در اشغال اسرائیل است ،از
حمایت و پشتیبانی کمتری برخوردار باشد .حال اگر
مناطق تجزیه شده سوریه هم با خود به جنگ و مرافعه

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

با تعیین
وقت قبلی

نیست ،در عراق هم ،همین حاال دیگر چیزی
به نام عراق و هویت عراقی وجود ندارد و کشور
عم ً
ال به سه تکه تقسیم شده است.
کردها صحبت از رفراندوم استقالل میکنند
و آزادی موصل از دســت داعش هم شاید به
این تجزیــه دوفاکتو پایان ندهد .به خصوص
تحوالتی که در شمال شرق سوریه در شرف
تکوین است این حدس و گمان را شاید بیش
از پیش به واقعیت نزدیک کند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

«تلفاتغیرنظامیاندر
افغانستانبهباالترین
میزان در هفت سال اخیر
رسیده است»

مشغول باشند که باز هم به سود اسرائیل است و تهدید
و فشار روی آن کمتر میشود.
موضوعی فراتر از انگیزههای اسرائیل
ولی تجزیه احتمالی سوریه لزوماً به خواست و انگیزه
اسرائیل برنمیگردد .قلمروهای کنونی عراق و سوریه
نتیجه توافق فرانســه و بریتانیا (پیمان سایس -پیکو)
هستند که صد سال پیش امضا شد و مرزهایی مصنوعی
رادر این منطقه رقم زد .پایههای این مرزهای مصنوعی
با جنگ عراق علیه کویت ( )۱۹۹۹و بعداً حمله آمریکا
به عراق ( )۲۰۰۳به لرزه درآمد .بهار عربی هم این لرزه
را فزونتر کرد و ســوریه را در کام خود کشید .به این
ترتیــب احیای وحدت ارضی ســوریه هم میرود که
تعلیق به محال شود.
سپتامبر سال گذشته ،یعنی همان زمان که روسیه وارد
عملیات در سوریه شد این تحلیل هم وجود داشت که
استراتژی حداکثری روسیه و ایران بازگرداندن سوریه و
رژیم اسد به قبل از مارس  ۲۰۱۱و احیای سلطه آن
بر کل کشور است .اما استراتژی حداقلی این کشورها،
حفظ مناطق غربی سوریهدر کنارهدریای مدیترانه و
رضایتدادن به حاکمیت رژیم اسد بر همین قسمت
در صورت تجزیه رسمی یا غیررسمی سوریه ،تعریف
میشد.
البته سرنوشت ســوریه زیاد جدا از سرنوشت عراق

یک نهاد وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه اعالم
کرد که در ســال  ۲۰۱۵میالدی ،ســال گذشته،
بیش از ســه هزار و  ۵۰۰غیرنظامی در افغانستان
کشته شدهاند که بیشــترین آمار تلفات در هفت
سال اخیر است .دفتر سازمان ملل در افغانستان یا
«یونامــا» اعالم کرد که تلفات غیرنظامیان در این
کشور در سال  ۲۰۱۵نسبت به سال پیشتر ،هفت
درصد افزایش یافته است .این دفتر از سال ۲۰۰۹
میالدی ۷ ،سال پیش ،کار ثبت آمار غیرنظامیان
را در افغانستان آغاز کرده و میگوید سال ،۲۰۱۵
خونبارترین سال در این مدت بوده است.
نیکوالس هیسم ،رئیس یونوما این میزان از تلفات
شهروندان غیرنظامی را «غیرقابل قبول» توصیف
کرد .عمده این شهروندان در جریان درگی ریهای
نیروهای دولتی با شبهنظامیان اسالمگرای طالبان
کشتهمیشوند.

NOTAIRE-NOTARY

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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کانادا...

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

چه کسی بهترین مدیر مالی است؟

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

شاید فیلیب کوییارد !

دیدار آینده:
سه شنبه
 1مارس ٢٠١٦

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

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

Pièces d'Autos N.D.G.
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

درخدمت ایرانیان گرامی

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

کسری بودجه و بدهی:

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

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

میــزان مالیات مربــوط به
شرکت ها می باشد.
در این رتبه بندی ،نخســت
وزیر سابق استان نیوبرنزویک،
دیوید الوارد ،نفر آخر شد.

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
حتویلدرمحل:رایگان
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به اعتقاد موسسه فریزر ،نخست دولت انتاریو از دالیل اصلی پایین
وزیر کبک ،فیلیپ کوییارد ،از نظر بودن رتبــه انتاریو در این مطالعه
مهــارت در مدیریت مالی ،تقریبا می باشد.
در رده همتــراز خود در بریتیش
مخارج:
کلمبیا ،کریستی کالرک است.
در واقــع بر اســاس ارزیابی این کوییارد از نظــر میزان مخارج در
موسســه ،کریســتی کالرک با رتبه دوم قرار گرفت .در این رتبه
نمره  ، ٧٨.٥نفــر اول ،کوییارد با بندی ،اســتفان مکنیل ،نخست
نمره  ٧٨.٢نفــر دوم و برد وال ،از وزیر نواسکوشیا ،نفر اول ،کالرک
ساســکاچوان  ،با نمره  ٧٧.١نفر (بریتیش کلمبیا) نفر سوم و روبرت
کیز از  P.E.Iنفر آخر شدند.
سوم شده اند.
این موسسه نخست وزیران کشور به گفته موسســه فریزر ،نخست
را بر ســه اساس نمره بندی کرده وزیرانی که مــی خواهند از نظر
اســت :مخارج دولــت ،مالیات و مخارج،دولت خود را بهتر مدیریت
کسری بودجه .هر نخست وزیری کنند ،بایــد از روش دولت هایی
که توانسته باشد بدهی ها و کسری مانند کبک الگو بگیرند.
بوجه را کم کنــد و در عین حال
میزان مالیات را ثابت یا کم کند ،مالیات ها:
در زمینه مالیات ها ،الیسون ردفورد
نمره بیشتری می کیرد.
نخست وزیر انتاریو ،کاتلین وین ،از اســتان البرتا ،نفر اول است .در
با نمره  ٦١.٤نفر اخر شد .کسری این استان همچنان میزان مالیات
بودجه مداوم و افزایش بدهی های شخصی ثابت است و پایین ترین

برد وال ،نخست وزیر استان
ساســکاچوان ،با نمره ،١٠٠
نفر اول ،کالرک از بی.سی با
نمره  ٨٩.٤نفر دوم و کوییارد
با نمره  ٨٧.٥نفر سوم شدند.
بــرد وال در دوره نخســت
وزیری خود موفق شد بدهی استان
ساسکاچوان را کاهشدهد؛ ایندر
حالیست که تام مارشال ،نخست
وزیر نیوفاندلنــد و البردور در این
زمینه نفر آخر بود.
منره بندی کلی از :١٠٠

 .١کریستی کالرک (٧٨.٥ :)BC
 .٢فیلیپ کوییارد(٧٨.٢ :)QC
 .٣برد وال (٧٧.١ : )SK
 .٤استفان مک نیل (٦٩.٣ :)N.S
 .٥گرگ سلینجر (٦٣ : )MB
 .٦کتلین وین (٦١.٤ : )ON
 .٧الیسون ردفورد* (٥٣.٨ : )AB
 .٨دیوید الوارد*(٤٧.٢ : )NB
 .٩روبرت گیز*( ٤٤.١ : )P.E.I
 .١٠تام مارشال*(٣٧.٨ : )NL
(* :نخست وزیر پیشین)
منبع :گازت مونتریال
 4فوریه 2016
برگردان:نیلوفر غازان شاهی

بازرس اداره مالیات به علت رشوه گیری
به  ٢٠ماه زندان محکوم شد
جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

بازرس سابق اداره مالیات به دلیل
تالش بــرای اخذ رشــوه از یک
رستوران تحت بررسی مالیاتی ،به
 ٢٠ماه زندان محکوم شد.
آقای فرانچســکو فازیــو نتیجه
محکومیــت خــود را در دادگاه
مونترال از زبان قاضی پرونده ،خانم
منوندومییت ،با ناراحتی شنید.
قاضی معتقد اســت که با چنین
جرایمی باید به شــدت برخورد
شود.
بالفاصله بعد از قرائت رای دادگاه
به آقای فازیو دســتبند زده شد و
به زندان انتقال یافت .جرایم آقای
فازیو شامل اخذ رشوه و بر هم زدن
اعتماد عمومی می باشد.در جریان
دادگاه مربوطه ،دادستان تقاضای ٣
سال زندان برای آقای فازیو کرده

بــود .وکیل مدافع وی گفت که از
رأی دادگاه درخواست تجدید نظر
می کند.
فازیو به صاحب یک رستوران گفته
بود که نزدیک به  ٦٠٠هزار دالر به
اداره مالیات بدهکار است .صاحب
رستوران تصمیم گرفت که رشوه
را نپردازد و در عوض درخواســت
بررسی مجدد از اداره مالیات بکند.
ســرانجام در بررسی های مجدد
مشــخص شــد که آن رستوران
فقط  ٢٣٠هزار دالر بدهکار بوده
است؛ یادآوردنی است در آن زمان
صاحب رستوران تقاضای رشوه از
طرف آقای فازیو را گزارش نکرده
به کوشش :نیلوفر غازان شاهی
بود.
در ســال  ٢٠٠٨پلیــس فدرال
کانادا (آر.سی.ام.پی ).تحقیقی در

جهت بررسی خالف های مالیاتی
را به اجرا گذاشــت؛ در نتیجه این
تحقیق دو کمپانــی که از طریق
دادن رسیدهای جعلی ،بخشی از
درآمد خود را گزارش نکرده بودند،
محکوم شدند.
بخشــی از مدارک و شواهدی که
بطور اتفاقی بدســت آمد ،موجب
شد که رشــوه خواهی آقای فازیو
برمال شــود و در عین حال چند
مورد خالف دیگر از بازرسان دیگر
اداره مالیات مشخص شد.
هفت بازرس دیگر منتظر بررسی
جرایم شان در دادگاه هستند.
منبع :گازت مونتریال 19ژانویه
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برنیسندرز
کیست؟!

برنی سندرز ،سناتور ایالت ورمونت،
مهمترین رقیب هیالری کلینتون
در حزب دموکرات برای ریاســت
جمهوری سال آیندهدر آمریکاست
و اخیــرا در انتخابــات مقدماتی
ایالت نیو همپشــایر بــه پیروزی
چشمگیریدست یافت.
اما او کیست؟
سندرز در ماه م ه  ۲۰۱۵به عنوان
نامزدی که شــانس زیادی برای
پیــروزی او دیده نمیشــد ،وارد
رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری
شــد .او از سیاستمداران مستقل
و کمتر شناختهشــده است و به
توصیف وبسایت پلیتیکو ،از آن
سیاستمدارهایی است که میتوان
آنان را "از نظر فنی قابل قبول اما
بسیار نامتعارف" خواند.
برخ 
ی میگویند دلیل درخشش
او در برخی مناظرات دموکراتها
فراخوانــی بــود که بــرای یک
"انقالب سیاسی" و پایان دادن به
سرکشیهایطبقهمیلیاردرآمریکا
صادر کرد.
او در خانــوادهای یهودی در محله
بروکلین شهر نیویورک متولد شد
و میگوید عاملــی که باعث بروز
آگاهی طبقاتی در او شــد سپری
کــردن دوران کودکــیاش در
آپارتمانی کوچک و محقر بود.
او در دانشــگاه شــیکاگو درس
ی دهههای
خوانده اســت و طــ 
 ۶۰و  ۷۰میــادی در ضدیــت
بــا جنــگ و حمایــت از حقوق
مدنی سیاهپوســتان فعال بود و

ی از طرف اشخاص
مال 
و شرکتهای ثروتمند
متهم کرد .استمرار او
در به چالش کشیدن
افــراد قدرتمند لقب
خرمگس اجتماعی را
برایش به ارمغان آورد.
او باقدمتترین نماینده
مســتقل در تاریــخ
کنگره است.
او در سال  ۲۰۱۰پشت
تریبون رفت و به مدت
در تظاهرات ســال  ۱۹۶۳خرمگس  ۸ساعت و نیم سخنرانی
واشنگتن شرکتداشت.
اجتماعی! کرد تا بلکــه بتواند از
او در زمــان جنگ ویتنام
مانع ادامــه پیدا کردن
خواهــان کنار گذاشــته
سیاســتهای مالیاتی
شدن از خدمت اجباری به خاطر جورج بوش شود .او معتقد بود که
مالحظههــای اعتقادی شــد ،اما این سیاستها به نفع ثروتمندان
درخواست او زمانی بررسی و نهایتا اســت و باعث افزایش شــکاف
رد شد که به خاطر سنش از اعزام طبقاتیدر آمریکا میشود.
به خدمت معاف شده بود.
آقای سندرز در ســال  ۲۰۱۳به
ســندرز اولین بار در سال  ۱۹۷۱ریاســت کمیســیون امور کهنه
قدم به عرصه سیاست گذاشت و سربازان سنا رسید و برای رسیدن
از طرف حزب "اتحادیه آزادی" که به اجماع بر ســر رفع مشــکالت
تفکراتی سوسیالیستی و ضد جنگ رفاهی و درمانی آنها در گوشــه و
داشت در انتخابات مجلس ایالتی کنار کشور تالشهای زیادی کرد.
ورمونت نامزد شد.
سندرز از مخالفان سرسخت
البته او در آن رقابت شکست خورد جنگ عراق بود.
و در ادامه هم چند بار از رسیدن به او بــه سیاســتهای اجتماعی
مقام فرمانداری باز ماند.
کشورهایاسکاندیناویمانندبیم ه
آقای ســندرز در ســال  ۱۹۸۸با درمانی همگانی و مرخصی باحقوق
همسر فعلیاش یعنی جین اوماریا برای کسانی که تازه صاحب فرزند
دریســکل ،رئیس پیشــین کالج شدهاند عالقهمند است و از مجانی
برلینگتون ،ازدواج کرد.
ی
شــدن موسســات آموزش عال 
از دریســکول به عنوان "مشــاور حمایتمیکند.
اصلــی" ســندرز در زندگــی آقای ســندرز به خاطر مواضعی
سیاسیاش یاد میکنند.
که در قبال قوانین فروش اسلحه
سندرز سرانجام در سال  ۱۹۹۰به اتخاذ کرده  -از جمله مخالفت با
مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت .اشکال مختلف طرحی که بررسی
او اولین "نماینده مستقل" در  ۴۰سوابق خریداران اسلحه و وقفه در
سال گذشته بود و تا سال  ۲۰۰۷تحویل آن را ضروری م 
یکرد  -با
که موفق به کسب کرسی در سنا انتقادهای زیادی روبهرو شده .او در
شد ،عضو مجلس نمایندگان باقی دفــاع از مواضع خود میگوید که
ماند.
منعکسکننده اولویتهای کسانی
از زمــان ورودش بــه مجلــس است که به او رای دادهاند.
•
سیاستمدارهای جمهوریخواه و
دموکرات را بهدریافت حمایتهای

 2فوریــه :در نخســتین گام از
رأیگیریهای ایالتی برای تعیین
نامزد هر حزبدر انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ،تد کروز ،سناتور
جمهوریخــواه در ایالت آیووا بر
ترامــپ پیروز شــد .در میان
دمکراتها نیز هیالری کلینتون
از رقیب خود پیشی گرفت.
تــد کــروز ،ســناتور حزب
جمهوریخــواه توانســت در
رأیگیریهــای ایالتــی روز
دوشــنبه  ۱فوریه برای تعیین
نامزدهای احزاب شرکتکننده
در انتخابــات ریاســت جمهوری
آمریکا پیــروز شــده و از دونالد
ترامپ ،رقیــب جنجالی میلیاردر
خود پیشی گیرد.
بعد از ترامپ ،سناتور مارکو روبیو
قرار دارد که شمار آرای او بهوضوح
بیش از حد پیشبینی شده است.
شــمارش آرا نشــان داد که تد
کروز نزدیک بــه  ۲۸درصد از آرا
را کسب کرده و دونالد ترامپ که
طبق آخرین نظرسنجیهابه نظر
میرسید پیروز این رقابتها شود
توانست تنها حدود  ۲۴درصد از آرا
را از آن خود کند.

سناتور مارتین اومالی ،دیگر نامزد
دمکراتها و فرماندار سابق ایالت
مریلند تنها توانست
کمتر از یکدرصد
از آرا را از آن خــود
سازد .پیش از اعالم
نتایج در ایالت آیووا
از محافل نزدیک به
تیم انتخاباتی او خبر
رســید که اومالی
قصد خروج از رقابتها را دارد.
انتخابات آیووا کــه در آن به
طور معمول چندصد هزار نفر
شرکت میکنند بیش از هرچیز
نمادین محسوب شده و معیاری
برای پیروزی نامزدها در ایالتهای
دیگر محسوب میشود.
هــر دو حــزب جمهوریخواه و
دمکرات در ژوئیه  ۲۰۱۵نامزدهای
خود را معرفی کردنــد ۸ .نوامبر
 ۲۰۱۶انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا برگزار خواهد شد.
در این انتخابات جانشــین باراک
اوباما که دو دوره اســت ســکان
ریاســت جمهوری ایاالت متحده
را در دست دارد مشخص خواهد
شد.

شکست ترامپ و پیروزی کلینتون در ایالت آیووا
ســناتور مارکو روبیو که به حدود
 ۲۳درصد از آرا دست یافت با ابراز
خشــنودی از این نتیجه از
رأیدهندگان در آیووا تشکر
کرد.

دیگــر نامزدهــای حــزب
جمهوریخواه با فاصله مشهودی
عقبتر از این سه نفر قرار گرفتند.
پیشی گرفنت اندک کلینتون

شــمارش ۹۷درصد از آرا حاکی
از پیشــی گرفتن اندک هیالری
کلینتون ،وزیر خارجه سابق آمریکا
از سناتور برنی سندرز است.
کلینتون به  ۴۹ /۹و ســندرز به
 ۴۹/۶درصد از آرا دســت یافت.
ســندرز گفت« :آن چه که آیووا
امروز شروع کرد انقالبی سیاسی
است».
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

>> خــدمات ما شامل:

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

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نسه

  نیم

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ه وقت 
  رایگان

ساعات کار:

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

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

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

کالس های رایگان فرانسوی

در قـلب NDG

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

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

مبتدی | متوسط | پیشرفته

Spring semester / Session de printemps :

)4 avril au 19 juin 2016 (11 weeks / semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h à 12h
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h à 21h

Evaluation / Évaluation: March 7th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE March 7th
!Upon appointment only! Sign-up today
!Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

John F. Kennedy Business Centre

5

3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

نکت ه که درباره زیکا ،جدیدترین ویروس
هولناکجهان
بایدبدانید

ویروس زیکا ویروس جدیدی است
که هنوز اطالعــات زیادی درباره
آن وجود ندارد ،ولی چه چیزهایی
درباره این ویروس را ما باید بدانیم؟
ویروس زیکا که توســط پشه ها
منتقل می شــود به علت ایجاد
اختــال های عصبــی در تولد و
ســرعت پخش شدنش ،منجر به
ایجاد نگرانی های جهانی شــده
اســت .حتی مدیر کل ســازمان
جهانی بهداشــت ایــن اتفاق را
"غیرعادی"نامید.
ویروس زیکا که توسط یک پشه
منتقل می شود ،االن در  24کشور
دنیا پخش شده اســت .سازمان
جهانی بهداشت تخمین زده است
تا سال بعد  3تا  4میلیون نفر در
قاره آمریکا توســط ویروس زیکا
آلوده شوند.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری
در کشورهای مختلف دنیا به زنان
باردار هشــدار داده اند که به این
کشورها ســفر نکنند ،مسئوالن
پزشکی در کشــورهای آلوده به
ویروس زیکا به زنان می گویند تا
مدتی باردار نشوند ،حتیدر بعضی
از مناطق به زنان هشدار داده شده
است که تا  2سال باردار نشوند.
پرو جدیدترین کشوری است که
حضور ویروس زیکا در آن گزارش
شــده اســت ،این ویروس از یک
بیمار ونزوئالیی از کلمبیا وارد پرو
شده است.
------------اما نکاتی هست که باید درباره
زیکا بدانید؛

•

 -1زیکا چیست و چرا مهم است؟

ویروس زیکا بخشــی از خانواده
تب زرد ،چیکونگونیا و تب دانگ
اســت .ولی برخالف این بیماری
ها واکسنی وجود ندارد که از این
بیماری پیشگیری کند.
زیکا توجه جهان را به علت ارتباط
با میکروسفالی (یک مشکل عصبی
کــه نتیجه آن تولــد کودکانی با
سرهای کوچک اســت .این می
تواند به ایجاد مشکل های تکاملی
و حتی مرگ شــوند) جلب کرده
است.

10

کسی که به ونزوئال سفر کرده به
فردیدیگر که هیچ سفری نداشته
منتقل شده است.
مدیر مرکز کنترل پیشــگیری و
درمان در این رابطه به سی ان ان
گفت :اینکه این بیماری از طریق
خون منتقل می شود غیر عادی
نیســت ،این ویروس برای حدود
یک هفته در خون زنده می ماند
مدت زمانی که ایــن ویروس در
اسپرم می ماند مهم است و ما در
حال تحقیق روی آن هستیم.
به عــاوه این مرکز مــی گوید
مواردی از انتقال ویروس از طریق
خون هم وجودداشته است .گفتنی
است با اینکه ویروس زیکا در شیر
مادر مشاهده شده است ،ولی هنوز
معلوم نیست که آیا این بیماری از
این طریق کودک را آلوده می کند
یا نه.
•

از ماه نوامبــر  ،2015برزیل 404
میکروسفالی در کودکان را تایید
کرده اســت 17 .مورد از اینها با
بیماری زیــکا در ارتباط بوده اند.
برای متوجه شدن ابعاد این موضوع
باید بدانید که در سال  2014فقط
 146مورد میکروسفالی مشاهده
شده است.
کشــور های دیگر آمریکا التین
هم این بیماری را در نوزادها می
بینند .چند روز پیش کلمبیا تایید
کرد که آزمایش دو هزار زن باردار
در این کشــور مثبت بوده است،
در ایاالت متحــده یک کودک با
میکروسفالی مرتبط با ویروس زیکا
به دنیا آمده است.
ده ها ایالت آمریکا آلوده شــدن
کسانی را که به کشور های آلوده
به زیکا سفر کرده اند ،تایید کرده
اند ،از جمله ایالــت ایلینوی که
در آن مقامات بهداشتی در حال
بررسی دو زن آلوده به این بیماری
هستند.
در چندین کشــور زیکا منجر به
ایجاد بیماری دیگری هم شــده
است؛ شیوع سندرم گیلن باره .یک
اختالل نادر که می تواند منجر به
فلج شدن و مرگ شود.
در بیشتر مردم عالئم این بیماری
ها مالیم اســت؛ مثال تب ،ســر
درد ،قرمز شــدن چشم .در واقع
 80درصد کســانی که دچار این
بیماری می شوند اصال متوجه آن
نمی شوند.
•

به ایــن علت که هیــچ درمان و
واکســنی برای زیکا وجود ندارد،
تنها راه مراقبت ســفر نکردن به
کشورهایی اســت که در آن این
بیماری فعال است .ولی اگر به آنجا
سفر کردید از کرم های ضد آفتاب،
شــلوار های بلند ،لباس و پیراهن
های آســتین بلند ضخیم (برای
جلوگیری از نیش پشه) استفاده
کنید.
•

معموال این بیماری زمانی منتقل
می شــود که پشه حامل ویروس
زیکا یا پشــه آئدس یــک نفر را
نیش می زند ،پــس از این اتفاق
افراد آلوده حامل این میکروب می
شوند.
ولی مرکز کنترل و پیشــگیری
بیماری آمریکا بــه تازگی اولین
موردی را گزارش داده اســت که
ویــروس زیکا نه از طریق پشــه
آئدس بلکه از طریق رابطه جنسی
منتقل شده است.
این مورد که توســط مســئوالن
تگزاس تایید شده است ،از طریق

دانشــمندان در حــال تالش در
آزمایشــگاه های مختلف هستند
تا واکسنی برای ویروس زیکا پیدا
کنند .گفته می شود شاید تا چند
سال دیگر واکســن این بیماری
ساخته نشود ولی کارآزمایی بالینی
برای ویروس زیکا از امروز آغاز می
شود.
در کنــار ایــن کارها مســئوالن
پزشکی از روش های سنتی کنترل
پشه هم استفاده می کنند.
منبع :سی ان ان 3 :فوریه
ترجمه :نیو صدر

 -2چگونه زیکا پخش می شود؟

 -3ویروس زیکا در کدام کشورها
دیده شده است؟

ویروس زیکا اکنون در کشورهای
بارابادوس ،بولیــوی ،برزیل ،ورد
کیپ،کلمبیا،جمهوریدومینیکن،
اکوادور ،ال سالوادور ،گویان فرانسه،
جزیره گوادلوپ ،گواتماال ،گویان،
هائیتی ،هنــدوراس ،مارتینیک،
مکزیک ،پاناما ،پاراگوئه ،پورتوریکو،
سنت مارتین ،ســورینام ،ساموآ،
جزایر ویرجین ایــاالت متحده و
ونزوئال گزارش شده است.
این ویروس وارد دیگر کشورها هم
شده است ولی زیکا توسط کسانی
منتقل شده که به کشورهای باال
سفر کرده اند.
•

 -4برای مراقبت از زیکا باید چه
کاری اجنام دهید؟

 -5برای مبارزه با زیکا چه
کارهایی اجنام شده است؟

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

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION
)Register Now!! (Limited Spaces

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

فوریه 2016 ،25 ،23 ،18 ،16
 9تا  11صبح

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

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

انگلیسی مقدماتی :روزانه

		
روزانه:

		
		

شهریه:

TRANSPORTATION

 29مارس تا  29جون 2016
دوشنبه تا جمعه:
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر

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

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

بلک بری  200نفر از نیروهای خود در کانادا و
فلوریدا را اخراج می کند
بلــک بری تایید کرده اســت که
 200نفر از نیروهــای خود را در
کانادا و فلوریدا تعدیل خواهد کرد.
اخراج این افراد پیشتر به صورت
قطعی اعالم نشــده بود اما گفته
می شــود که برخی از آنها روی
پروژه  10 BlackBerryو در واحد
محصوالت ســخت افــزاری این
شرکت کار می کرده اند.
کارکنانی که به دنبال این تصمیم
قرار است شــغل خود را از دست
بدهند در دفاتر واترلو و ســانرایز
واقع در فلوریدا مشغول به کار بوده
اند.
این تصمیــم در حالی اعالم می
شود که آینده بلک بری به خاطر
دوگانگی شــخصیتی اخیرش به
شدت در هاله ای از ابهام فرو رفته.
جان چن مدیرعامل این شرکت
کانادایی پیشتر خبر داده بود که
امسال تعدادی آپدیت امنیتی برای

 10 BlackBerryعرضه می شود
در حالی که دامیان تی مدیر ارشد
بخش محصوالت آن در آســیا و
اقیانوسیه پیشتر خبر داده بود که
سیســتم عامل یاد شده به زودی
از دور خارج می شــود و در واقع
منظورش این بود که آینده بلک
بری در اندروید نهفته است.
بــا این همه ،این شــرکت بعدها
اظهارداشت که همچنان نسبت به

پلتفرم یاد شده متعهد است و در
نظــر دارد که با ارائه آپدیتی آن
را تا حد ممکن برای دولت ها و
سازمان ها ایمن نماید.
اما مادامی که حرف از یک موبایل
مبتنی بر  10 BlackBerryدر
میان باشد ،بهتر است که حسابی
روی این شرکت باز نشود .جان
چن مدیرعامــل کمپانی مورد
بحث نیز پیشتر خبر داده بود که
در نظر دارد در آینده نزدیک یک
موبایل اندرویدیدیگر را احتماال با
نام  Viennaارائه نماید.
نکته دیگری که باید به آن اشاره
شــود این است که در اصل تصور
می شد شــمار نیروهای اخراجی
بلک بری برابر با  2700نفر باشد
و حــاال تایید این خبــر و اعالم
شمار نیروهای تعدیلی می تواند
تا حدودی از نگرانی کارکنان آن
بکاهد.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza
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کانـــــادا...
یک دهه جتارت ایران و کانادا
بــه گــزارش
اقتصادنیــوز،
مقا مــا ت
کانادایــی در
حالی به تازگی
از تصمیــم
دولــت ایــن
کشــور برای
رفع تحریمها
نسبت به
علیــه ایــران
گذشته ایران
خبردادهاند که
عالقه کمتری
سفیران سابق کانادا برای بهبود چون نقض حقوق بشر ،برنامه
در ایران بر این باورند
هســتهای محرک ،حمایت
روابط با
که کانادادر موقعیتی کانادا دارد! از حکومت ســوریه و تهدید
اســت که بیشتر به
کردن اســرائیل انجام شده
از سرگیری روابط با
است.
ایران نیاز دارد .این در حالی است این در حالی اســت کــه در 17
که ایران عالقه کمتری برای بهبود ســپتامبر  2012کانادا اعالم کرد
روابط با کانادا نســبت به گذشته ســفارت ایتالیا در تهران ،حافظ
دارد و در بهتریــن حالــت ،این منافع این کشور در ایران خواهد
بازنگــری در روابط فرآیند کندی بود .از زمان تعطی 
ل شدن سفارت
خواهدداشت.
دو کشــور و قطع روابــط ایران و
در حالــی چنیــن نگاهــی به از کانادا ،حافظ منافع ایران در کانادا،
سرگیری روابط ایران و کانادا وجود سفارت عمان در اتاوا بوده است.
دارد کــه برخیها به بهبود روابط آمارها نشان میدهد بیش از 160
این دو خوشبینانه نگاه میکنند هزار نفر ایرانــی در کانادا زندگی
و معتقدنــد گرچه دولــت کانادا میکنند و بــا در نظر گرفتن این
خودسرانه و یکطرفه تحریمهای تعــداد ایرانی ،میتــوان متوجه
شــدیدی علیه ایران اعمال کرد شــد در سالهایی که روابط ایران
اما لغو تحریمها فصل جدیدی را و کانادا به ســردی گرایید ،تمام
پیش روی تجارت و صنایع ایران ایرانیان مقیم کانادا هم با مشکل
خواهد گذاشت.
انتقال پول مواجه شدند.
هفدهم شــهریور ســال  1391با این حال پس از لغو تحریمهای
بود که کانــادا با ابــراز نگرانی از کانادا علیــه ایران کارشناســان
آنچه تامین امنیت دیپلماتهای پیشــنهاد میدهند میتــوان از
کانادایی در تهران عنوان میکرد ،سرمایه ایرانیهای ساکن کانادا در
ســفارت خود را در ایران تعطیل توسعه صنایع کشور استفاده کرد.
کرد و روابط دیپلماتیک را به حال کارشناسانمعتقدندحجممبادالت
تعلیق درآورد .تا جایی که کانادا از تجاری ایران و کانادا چندان حجم
همه دیپلماتهای ایرانی خواست مهمی نیســت و واردات ایران از
ظرف پنج روز این کشور را ترک کانادا آنقدر چشــمگیر نیست اما
کنند.
مهمترین موضوع این اســت که
بررسیها نشان میدهد این اقدام تغییر و تحوالت روابط بینالمللی
شــدید در انتقادهای مطرحشده پیشرو و ســناریوهای مرتبط با
نسبت به ایران به بهانههای واهی شرکای اســتراتژیک قدرتهای

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

بــزرگ آینده
در نظــام
بینا لمللــی
آینده جهانی
و هندســه
آینــده قدرت
ایجاب میکند
کــه در آینده
همگراییمیان
محــور کانادا،
ژاپــن ،کــره
جنوبی ،تهران و استرالیا افزایش
پیدا کند.
با وجــود اینها ســوالی که حائز
اهمیت اســت این است که چه
موانعی پیشروی دو کشور برای
عادی شــدن روابط وجود دارد و
اینکه رابطه دو کشور چه زمانی به
شرایط عادی برمیگردد؟
بر اســاس گزارشهای رســیده
شرکت کانادایی بمباردیه درصدد
استفاده از فرصت فروش هواپیما و
قطار به ایران است .حتی قرار است
طبق برنامهریزیهای انجامشده
این شرکت هواپیماهای مونتاژشده
در چین را به ایران بفروشد .با وجود
این در حالی دولت کانادا از پایان
تحریمهای اعمالشــده به ایران
خبر داده که فصل جدیدی برای
روابط تجاری ایران با قراردادهایش
با اروپا آغاز شــده اســت .پس از
توافق ژنو روابــط ایران و غرب به
ویژه کشورهای اروپایی دستخوش
تغییرات چشمگیر و مهمی شده
اســت تا جایی کــه هیاتهای
دیپلماتیک و اقتصادی از نخستین
روزهای پس از توافق راهی تهران
شــدند تا عالوه بر آنکه جای پای
خود را در این کشور محکم کنند
از بازار ســرمایه و تجارت در ایران
نیــز عقب نمانند .با این حال باید
دید روابط سیاســی و اقتصادی
ایران با کانادا از چه زمانی قطعی
میشود؟

•

سه دلیل تغییر رویکرد کانادا

دولت تازه روی کارآمده لیبرالها
در کانادا که هم زمان با اعالم توافق
هســتهای ایران و اجرای آن روی
کار آمد ،موضع مالیمتری نسبت
بهدولت محافظهکار استیون هارپر،
نخستوزیر پیشین کانادا در قبال
ایران گرفته است .در همین ارتباط
دولت «جاستینترودو»در تصمیم
جدید خود اعالم کرده است که در
پی اجرای توافق هستهای ایران و
تایید سازمان ملل متحد ،بخشی از
تحریمهای خود علیهدولت ایران را
لغو میکند و به دنبال از سرگیری
گفتوگو با ایران است.
به گفته دولت کانادا این بازنگری
شامل برداشته شدن تحریمهای
فراگیر در حوزههای خدمات مالی،
واردات و صــادرات خواهد شــد.
دولت کانادا گفته است که عالوه
بر رفع تحریمهای ســازمان ملل،

در تحریمهای یکجانبه خود علیه
قانون «تدابیر ویژه اقتصادی» هم
بازنگری میکنــد .در تبیین این
تصمیم جدید دولت کانادا باید به
سه عامل مهم اشاره کرد:
•

اقتصادی خود را با دنیا گسترش
دهد .در مبارزات انتخاباتی به این
موضوع اشاره شده بود.
نکتهدیگر اینکه حضور چند ایرانی
در پارلمان کانــادا و بهطور کلی
گرایش چند فرهنگیدولت جدید
لیبرالها باعث شد تا اتاوا میل به
ارتقای روابط با ایران را در دستور
کار خود قرار دهد.

عامل اول به تغییــرات قدرت در
کانادا بر میگردد.
دولت لیبرال جاســتینترودو که
اخیــرا قدرت را به دســت گرفته •
برخالفدولت قبلی محافظهکاران عاملدوم که اهمیت بیشتریدارد
کهدیدگاه تکبعدی بهدنیاداشتند به تاثیرپذیری کانادا از سیاستهای
و متاثــر از محافــل محافظهکار عمومی آمریکا و بریتانیا در نظام
آمریکایی بودند و نه تنها روابط با بینالمللبرمیگردد.
ایران ،بلکــه فضاهای اقتصادی را در واقع با توجه به لغو تحریمهای
که میتوانست به بهبود وضعیت آمریــکا و اتحادیه اروپا و عملیاتی
اقتصادی کانادا منجر شود ،بسته شدن برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) در فاز اجرایی از یک طرف
بودند.
با پیروزی لیبرالها تصمیم گرفته
{>> ادامه در صفحه}12 :
شــد تا کانادا مجددا مناســبات

Maria Cottone

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

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

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱

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

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

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

Immigrate to Canada

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

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

all aspects of Immigration

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

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

HAQUE
CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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اجتماعی و...

خراج بدنت را به جناب رئیس دادهای؟

نسیم روشنایی (زمانه)
دادم چون شوق بسیاری داشتم
«از لحظهای که برای مصاحبه
که ویراستار باشــم .اما او انتقام
آمدی ،به دلم نشستی .برای
«نه شنیدن» را به تدریج از من
همین اســتخدامت کردم.
گرفت:
زیباییات ،لباس پوشیدنت…
با دیر پرداخت کردن دستمزدم،
 .تا حاال ســکس داشتی؟
بیمحلی ،بدرفتاری و تحقیرهای
دیگر وقتش اســت دختر!
کالمی .پــس از مدتی دختری رادیــو زمانــه  -روش.وی به عقیده داریوش ولی زاده ،جتاوز مخاطب اصلی روش ،مردانی
حیف این بدن نیست .اوشو
دیگر را اســتخدام کــرد و به او ( )Roosh.Vکه نام اصلیاش به زنان و دختران طبق میل و اراده هســتند که به جنس مخالف
را می شناسی؟ من هوادارش
منصــب مدیرداخلی داد .دختر داریــوش ولــیزاده اســت ،مرد هیچ مشکلی ندارد و این باید گرایش دارند و آشکارا با مردان
بیشتر اوقاتدر اتاق او بود و بعد از وبالگنویــس و «پیــکاپ
هستم .زندگی دو روز است.
همجنسگرا و فمینیســتها
بهصورت یک قانون به اجرا درآید.
آمدن او جناب سردبیر سرخوش آرتیســت» (هنرمنــد
باید سکس کرد و لذت برد.
مخالــف هســتند .او
بود ،اما نه در رابطه با من .از من بلندکردن زنان) است.
ها؟ عشق؟ سکس چه ربطی
در گفتوگویــی بــا
کینه به دل گرفته بود .رفتارش او متولد آمریکاســت،
به عشق دارد!»
واشینگتن تایمز گفته
با من بــه حدی تحقیرآمیز بود پدرش ایرانی و مادرش
اینها بخشــی از حرفهایی که
که «فمینیسم میراثی از
که درنهایت نتوانســتم بیش از ارمنی است و شهرتش را
بود که جناب ســردبیر با آنها
مردان ضعیفت برجای
شــش ماه در آنجا دوام بیاورم و به خاطر ضد فمینیسم
میخواســت مرا قانع کند که
گذاشــته که بیشــتر
استعفا دادم اما ثمره کار در آن بودن و تبلیغ حق تجاوز
همخوابهاش شــوم .بیســت و
دوجنسهاند».
مبلغ اسالم ناب
مجله چنددوست خوب از جمله جنسی مردان به زنان به
دوســالم بود .دو هفتــه بعد از
«مردانه»
دست آورده است.
تمام شــدن دانشــگاه توانسته
دوستی با حسین سبزیان بود.
ولیزاده آگوست سال
در ایــن مــورد هیــچ وقت با ایده اصلــی او در یک
بودم به عنوان ویراستار در یک
دادن ویــزا به او خــودداری کرده  ،۲۰۱۵برای ســخنرانیهایی با
خانــوادهام حرف نــزدم چون جمله خالصه میشود:
مجله اجتماعــی کار پیدا کنم.
آگهی کار را در روزنامه پیدا کرده توانسته بودم اولین کار بعد از فارغ احتمــال میدادم بــا دو واکنش «تجاوز باید در ملک شــخصی ،است .با این حال او مدعی شده که عنوان «بحث درباره مشکالتی که
روبهرو شــوم .مادرم سرزنشــم حق فردی مردان محسوب شود ».برای ورود به اســترالیا نیاز به ویزا امروزه مرد غربی با آنها روبهروست
بودم و بعد از دومین قراری که با التحصیلی را پیدا کنم.
سردبیر داشتم به عنوان ویراستار پیشنهاد ســردبیر را نپذیرفتم و میکرد که پیشنهاد سردبیر به این او دلیــل مخالفتها بــا خود را ندارد و از مسیرهای دیگری خود را و راهحل آنها» در شــش شهر به
کانادا سفر کرد .اما در مونترال زنان
پذیرفته شــدم .دستمزدم بسیار سعی کردم مسالمتآمیز موضعم دلیل بوده که من آرایش میکنم اسالمهراسی مردم در کشورهای به آنجا خواهد رساند.
به عقیده داریوش ولی زاده ،تجاوز فمینیست از او با لغو سخنرانیاش
کم بود امــا کار را پذیرفتم چون را روشــن کنم ،با گفتن این که و موهایم کمی بیرون است .عصاره غربی میداند.
به زنان و دختران طبق میل و اراده استقبالکردند.
عاشق ویراستاری بودم و از طرفی من بدون عشــق با کســی رابطه واکنش احتمالی مادرم درواقع این
سابقه کاری نداشتم .مادر هم اصرار جسمانی نخواهم داشت و اشاره به بود :کرم از خود درخت است .کم ولــیزاده حاال یا یک برنامه که به مرد هیچ مشکلی ندارد و این باید مردمدر کانادادر توماری با ۴۵هزار
داشت که یا باید زود کار پیدا کنم این که او زن و بچه دارد و متأهل نیستند مردمی که وقتی میشنوند یک تور تبلیغاتی شبیه است ،افکار بهصورت یک قانون به اجرا درآید .امضا علیه زبان نفرت او نوشتند و
و یا ازدواج کنم .برای اینکه خود را است ،نمیتواند نقش دیگری جز به زنــی در محیــط کار یا جای عمومی را به خــود متوجه کرده «بازگشت شــاهان» نام یک گروه گفتند چنین فــردی نباید از مرز
از مخمصه ازدواج رها کنم تصمیم سردبیر برای من داشته باشد .به او دیگر تجاوز شده ،میگویند«:حتما است .او میخواهد با جمع کردن آنالین «مردساالران جدید» است کانادا عبور کند و به اینجا بیاید و
گرفتم که از نظر مالی مستقل شوم گفتم این موضع من است ،اگر نمی خودش عشــوه گری کرده؛ حتما مردان همفکرش در هشــت شهر که معتقدند «تجــاوز باید قانونی سخنرانیکند.
بریتانیا کمپینی «مردانه ودردفاع شــود» و «ارزش زنان از اساس به دنی کودر ،شهردار شهر هم سخنرانی
و باید از جایی شــروع میکردم .پذیری از فردا سرکار نخواهم آمد .او خودش در باغ سبز نشان داده».
ســردبیر از من خواســت که هر به تلخی پذیرفت و از من خواست رگ غیرت پدرم هم ورم میکرد از مردانگی» به راه بیندازد و افکار باروری و زیبایی آنها بستگی دارد او را در مونترال محکوم کرد.
روز به دفتر مجله بروم تا مطالب که این گفتوگو را فراموش کنم و و سعی میکرد از آن به بعد مانع خود را گســترش دهد .از مردان در حالی که ارزش مردان به قدرت ،در تورنتو هم جان توری ،شهردار
پیامی در توئیتر نوشت و خواست
کارکردنم شود .دلم نمیخواست دگرجنسگرا دعوت شده که برای هوش و شخصیت آنهاست».
را به محض آماده شــدن ویرایش به کارم ادامه دهم.
کنم .به خودم افتخــار میکردم بیشک آن گفتوگو فراموش نشد به هیچ وجه ،شرایطی ایجاد کنم گذرانــدن «اوقاتی خوش» به این جتاوز ،یا برای سکس از زنان
که سخنرانی او لغو شود .اما او در
{>> ادامه در صفحه }29 :جلســات بیایند و تاکید شده که اجازه نگیرید
پاســخ توئیت جان توری نوشت:
که به تنهایی و بدون پارتی بازی ولی بــه کارم در دفتر مجله ادامه
تنها مردانی در گردهمایی او حاضر ولیزاده در سال  ۲۰۱۳در سایت «سخنرانی من خشونت را تشویق
شــوند که ظرفیت چنین افکاری خود فهرستی از زشتترین زنان نمیکنــد و علیه هیــچ گروهی
را داشته باشــند و همجنسگرا فمینیست آمریکا منتشر کرد و از نیست».
کانادا :سه دلیل تغییر رویکرد  >> ...ادامه از صفحه11 :
نباشــند .مخالفان این تجمعها آن زمان ویالگش و کانال ویدئویی با ایــن حــال ولــیزاده از ایده
و ارتقای روابط ایــران با اتحادیه روبهرو شــد کــه دلیــل آن نیز تعطیل کــرد و از دیپلماتهای به همراهی فمینیســتها به این کهدر یوتیوبدارد ،مهمترین محل اسالمهراســی اســتفاده کرده تا
اروپا و سفر وزیر امور خارجه ایران تصمیمات تک بعدی دولت هارپر ایرانی نیز خواســت که خاک آن برنامهها واکنشهای تندی نشان انتشار افکار و اعتقاداتش بودهاند .او مخالفتها را با خــود در کانادا و
در ویالگش به مردان توصیههایی شاید در سراسر جهان توجیه کند.
به لندن و ســخنرانی در پارلمان بود .تصمیم برای عقب نماندن از کشور راترک کنند.
دادهاند.
ً
انگلیس که به گشایش در بخش رقبای بینالمللی در دولت جدید اتــاوا هفتــه پیش اعــام کرد ،کمپینبیناملللی«مردان»متجاوز ارائه میدهد که مثال چگونه «زنان او در ویدئویــی میگوید که دلیل
کنسولی در هفتههای آینده منجر لیبرالهــا باعث شــده تا تقویت امیدوار اســت با مقامهای ایرانی داریــوش ولــیزاده در وبالگش را بلند کنند» و به آنها تجاوز کنند .این همه مخالفت با او در کانادا این
خواهد شد ،میتوان گفت که اتاوا اقتصادی در دستور کار دولت قرار درباره احتمال ازسر گرفتن روابط نوشته که دیدارهای بینالمللی او ولیزاده خطاب به مردها مینویسد :است که او یک «مرد سفید غربی»
نیز متاثر از چنین فضایی دست به بگیرد .بنابراین این سه عامل باعث دیپلماتیک هــم گفتوگو کند .قرار است از شــش فوریه در « ۴۳بس است؛ برای سکس از زنها نیســت .او در این ویدئو آشــکارا
این اقدام برای برقراری تماسها با شده تا دولت کانادا تحریم هایش بهنظر میرســد که این تصمیم کشوردنیا برگزار شوند.در بریتانیا ،اجازه نگیرید!» او معتقد است که تاکید میکند که یک مســلمان
ایران زده است.
علیــه ایران را لغو کنــد و زمینه هم تا حد زیادی متاثر از گشایش شــهرهای کاردیــف ،ادینبورو ،مردان باید مثل گذشته از قدرت اســت .او میگوید مادر و پدرش
•
برای ارتقای ســطح مناســبات و روابط سیاســی بریتانیــا با ایران گالسکو ،لیدز ،نیوکسل ،منچستر ،جنسی خود اســتفاده کنند .او از از خاورمیانه آمدهاند ،پدرش یک
شــروزبری و لنــدن از محلهای مردان میخواهــد که به فیزیک ایرانی مسلمان شیعه بوده و افکار
عامل سوم هم به مسائل اقتصادی تبادل سفیر هم فراهم شود .دولت خواهد بود.
(منبع 55 :آنالین) تعیین شده هستند.
برمیگردد .در زمان محافظهکارها ،پیشین کانادا اواخر تابستان سال
خود بیشــتر اهمیــت بدهند و و باورهای خود را از مبانی اســام
کانادا با بیکاری و بحران اقتصادی 1391ســفارت خود را در تهران
همزمــان بیش از  ۵۰هــزار نفر مردانگی خود را تقویت کننند تا گرفته است.
نامهای را امضــا کردهاند و در آن بیشتر مورد توجه زنان قرار بگیرند .ولیزاده میگوید کــه اعتقادات
خواهان جلوگیری از اشاعه سخنان ولیزاده کتابهای راهنمایی برای او دربــاره مردانگی مردان و نقش
نفرت پراکن ولیزاده در اسکاتلند تور کردن و بلند کردن هم نوشته زنان در رابطه با مردان ،از اســام
نظام والیت مطلقه >> ...ادامه از صفحه6 :
شدهاند و گفتهاند که چین فردی که بهصــورت تخصصی توضیح و ارزشهــای آن آمده و در قرآن
قولی از یکی از کارگزاران پیشین ورود  23میلیــون تن محصوالت نگفته پیداست که این فریبکاری نباید وارد کشور شود.
میدهد زنان کشورهای مختلف و تعالیم پیامبر اسالم ه م چنین
نظام به این پرسش پاسخ میدهد .کشاورزی برای جمعیت هفتاد و ها پایان خوشــی نخواهد داشت  ۳۰هزار نفر دیگر هم نامه دیگری را چگونــه میتــوان «بلند کرد» عقایدی وجود دارد و این ارزشها
به گزارش خبرگزاری "نسیم" در چند میلیونی کشور تقریبادرحکم و ناگزیــر روزی در آینده نزدیک را امضا کردهاند و در آن نوشتهاند مث ً
ال مــردان را راهنمایی میکند برای زنان و مردان مفید است .او
 20بهمن  ،1394صادق خلیلیان تعطیل بخش تولید کشــاورزی و یــا دور مردم ناچار خواهند شــد که این برنامه ضد زن و خطرناک که «چگونه بدون پرداخت پول با میگوید که میخواهد ارزشهای
وزیر ســابق جهاد کشاورزی می به این معنا است که به طور سرانه تکلیف خود را با ساختار این نظام باید متوقف شود.
زنهای ایسلندی بخوابند».
خانــواده در اســام را به جهان
گوید« :درســال گذشته ،زیرنظر هر ایرانی درســال با بیش از  300فسادساز ،فسادزی و فساد گستر همچنین گــزارش شــده که او در واکنش به انتشار این کتابها ،معرفی کند.
دولت  23میلیون تن محصوالت کیلو محصوالت کشاورزی وارداتی روشن کنند و دریابند که نشانی میخواهد برنامههای مشابهی در فمینیستهادر کشورهای ایسلند ،او میگویــد که کانــادا به دلیل
کشــاورزی ازمرزهــای قانونــی تغذیه شده اســت .آیا این حجم های نادرســت و گمــراه کننده شهرهای اصلی اســترالیا داشته نــروژ و دانمارک با انتشــار مقاله داشتن مشکل اسالمهراسی با او
وارد کشور شده اســت ...واردات عظیم واردات و وابســتگی مطلق امثال شیخ حسن بنیان تمامیت باشد .او جزئیات پروازش به استرالیا و برگزاری بحثهــای تلویزیونی چنین برخوردی کرده است و این
محصوالت کشــاورزی درســال مردم به مواد غذایی وارداتی را نیز و یکپارچگی کشورشان را بربادمی رادر توئیتی منتشر کرده و خطاب واکنش نشــان دادنــد .او کتاب کشــور خالف تصویری که از آن
گذشته رکورد  100سال اخیر را باید به حساب فساد سپاه پاسداران دهدو این کل ساختار نظام والیت بهدختران استرالیایی نوشته:
مشــابهی درباره استونی و لتونی ارائه میشــود پذیرای مسلمانان
زده است ...سال گذشته  7میلیون  -که ســرش در آخور  20میلیارد مطلقه فقیه است که منشأ فساد «دخترهای  ۱۸تا  ۲۲ســاله! من نوشته که به دنبال آن منتقدانش نیســت؛ کانادا اسالم هراسترین
دارم به استرالیا میآیم و برای قرار در این کشــورها او را «توریست کشوری است که او میشناسد.
 200هزارتن گندم ...و  16میلیون دالر کاالی قاچــاق و پیمانکاری است!
•
• نوشیدنی با شما وقت دارم».
تن انواع غالت وارد کشــور شده های چرب و نرم مشــغول است -
ســکس» نامیدند اما او در پاسخ
است»!
نوشت؟!
اما گفته میشــود که استرالیا از خود را «توریست عشق» خواند.

داریوش ولیزاده« :پرچمدار اسالم»!،
مــردانگی ،تجاوز جنسی به زنان و...
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

آیدا قجر بسیاری او را مقصر بپندارند؛
تقصیری که گریبان اند 
ک
½
 ۲۲بهمن  ۱۳۹۴در تحقیقاتی که زنان ایرانی راوی آزار جنسی
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
تاکنون در آمریکا ،نیجریه و برخی یا تجاوز را نیز گرفته است.
)(Square Phillips
دیگر از کشورها میان جامعه آماری به عنوان مثال ،پس از افشای
Montréal, Québec H3B 3C6
محدود اتفاق افتاده یا با ارســال ماجرای شینا شیرانی و یکی
T: (514) 842-8000 Ext. 296
پرسشنامههایی یکســان بدون از مدیران ارشد پرس تیوی
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
نیاز به ذکر اسم در اختیار شاغالن با مروری بــر واکنشهای
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
قرار گرفته ،مشخص شده که آزار کاربــران در شــبکههای
جنســی زنان در محیط کار یک اجتماعی به خوبی میتوان
مساله مهم و فراگیر اجتماعی است نوعیمجرمانگاریرامشاهده
که میتواند بر ســامت روانی با کرد که به شکل تاریخی بر
ایجاد اضطراب ،استرس و خشونت گردن زنان گذاشته میشود.
تاثیر بگذارد.
برخی به نحوه حرف زدن او ایراد از بخشهــای کاری مثل بخش
در جوامع مردســاالر مانند ایران گرفتهاند و برخیدیگر بدون توجه خصوصی» نیز از جمله عوامل رواج
نابرابــری قــدرت در جایگاههای به آنچهدر مکالمه تلفنی از سوی این مساله در محیط کار محسوب
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و حمیدرضا عمادی ابراز میشود ،به میشوند.
اقتصادی که به فرودســت ماندن گمانهزنیهای خود مبنی بر وجود در عینحــال از آنجــا کــه در
زنان تاکید دارد ،باعث شده آنها ارتباط میان آن دو پرداختهاند.
ایران حمایتهــای قانونی نیز در
در محیط کار آسیبپذیرتر باشند .بســیاری نیز در این میان چنین این خصــوص برای زنــان وجود
هرچند این مســاله بــه آن معنا گفتهاند که زنان به وسیله «عشوه» ندارد ،آنهایی که از حمایتهای
نیست که مرداندر محیطهای
اجتماعــی یا پایگاه شــغلی
ایران
مانند
مردساالر
جوامع
در
مختلف از جمله اشتغال مورد
پایینتری برخوردارند از سوی
نابرابری قدرت در جایگاههای
آزار جنسی قرار نمیگیرند .اما
مردان بیشتر مورد آزار جنسی
و
سیاسی
فرهنگی،
اجتماعی،
فرودستی زنان و نگاه جنسی-
قرار میگیرنــد .هرچند تاهل
جنســیتی که همواره آنها را اقتصادی که به فرودست ماندن زنان میتوانــد کمــی از این خطر
دنبال میکند این مساله را به تاکید دارد ،باعث شده آنها در بکاهد اما به آن معنا نیست که
پدیدهای جهانی تبدیل کرده محیط کار آسیبپذیرتر باشند ...ضریب رخ دادن این نوع آزار را
است.
به صفر میرساند.
  قراردادها
در ایران ،ایدئولوژی زنستیزی
نظام کیفری ایران همخوابگی
 Contract Law
که معتقد اســت زنــان نباید در و «زنانگــی» از «نردبان مردان» با متاهالن را «زنا» تعریف میکند.
  امورخانواده
 Family Law
در
همه مکانهای اجتماعی حضور بــاال میروند .همان انگهایی که در واقــع مردی کــه بخواهد
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
داشته باشــند به کمک سنتها به زنــان موفق در محیط کار زده محیط کاری زنی متاهل را مورد
 Commercial Lease


ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
و فرهنگها آمــده تا همواره او را میشود.
آزار جنسی قرار بدهد ممکن است
 Franchise Law
در وقوع آزار جنسی مقصر بداند؛ با تمام این گمانهزنیها اما اگر به خود را روی در روی همسر آن زن
 فرانچایز
 Immigration Law
حــس تقصیری که نــه فقط به تعریف آزار جنســی دقت شود ،تصور کند.
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
مسکوت ماندن بیشتر این مساله در آنکه شــینا شیرانی مورد این از سوی دیگر چون محیط اشتغال
 Representation before: Québec
استیجاری
دعاوی


دامن میزند ،بلکه «احساس گناه» نوع از آزار قرار گرفته شــکی وارد میتواند مکانی ثابت با کارمندانی
Court, Superior Court
همیشگی را در وجود زن نهادینه نمیشــود .در واقع هر نوع کنش مستقر فرض شــود پس احتمال
  وکیل دادگاه کبک،
میکند.
جنسی بدون رضایت طرف مقابل دستیابی به عامل تجاوز باال میرود،
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
•
آزار جنســی محســوب میشود در نتیجه ممکن است تاهل برای
Montréal (Québec) H3B 2N2
ناامن کردن محیط کار برای زنان که میتواند کالمی ،غیرکالمی و برخی ،سدی مقابل عامل این رفتار
یکی از عوامل به چالش کشــیده فیزیکیباشد.
شود .ولی زنان مجرد و مطلقه که
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
ک
و
ها
جو
بیــان
شــدن ســامت محیط کار ،آزار نگاه هیز،
مردساالرانه
و
سنتی
پشتیبانی
از
________________________________________________
www.ak-law.ca
جنســی زنان اســت که امنیت شــوخیهای جنسی ،نشان همســر بیبهرهانــد در خصوص
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
روانی آنهــا را به خطر میاندازد .دادن تصاویر یــا ویدیوهای آزارهــای جنســی محیــط کار
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
مسالهای که البته آماری از آن در جنسی ،اصرار برای مالقات ،آسیبپذیرتر هستند اما متغیرهای
ایران موجود نیست ،چراکه زنان لمــس بــدن ،در آغــوش دیگری چون ســن ،نوع شغل و
یا به طور کلی آسیبدیدگان آزار کشیدنهای ناگهانی و فشار میزان درآمد نیز در شدت و حدت راه مــدارا را در پیش میگیرند و میکنــد مقصــر جلــوه دادن شد سکوت میکنند .در حالیکه
ســعی میکنند با عامــل آزار در آنهاست .خصوصادر جامعهای که روزانه در محیط خانــه ،خانواده،
جنسی به دالیل مختلف حاضر به برای ایجاد ارتباط جنسی از این امر تاثیرگذارند.
جمله مورادیست کهدر این حوزه •
شکستن سکوت خود نیستند.
محیط کار کمتر روبهرو شوند .البته ممکن است «آبرو»ی آسیبدیده کوچه و خیابان ،تفریح و کار مورد
چرا سکوت؟
در مواردی نیز اعتراض یا ترک کار بیشتر از عامل آزار به خطر بیفتد .آزار جنســی قرار میگیرند که نه
نتیجه این ســکوت ممتد تامین تعریف میشود.
محیطی امن برای عامالن این نوع در محیط کار ،ایــن اقدامات که بنا به تحقیقاتی که تاکنون انجام میکنند.
با وجود تکرار آگاهیبخشی در این فقط سالمت روانی آنها را به خطر
رفتار اســت که بنا به متغیرهای بیشــتر از ســوی ردههای باالتر شــده زنان به دالیــل مختلف از درعینحالعامالنچنینآزارهایی خصوص اما بسیاری نیز در مقابل میاندازد بلکه باعث رانده شــدن
ن حضورشان در
مختلــف زنــان را در موقعیــت شغلی اتفاق میافتد و میتواند با آزارجنسی که در محیط کار با آن درمحیطکاربیشترمردانیهستند افشــای این مساله چه در محیط آنها یا کمتر شد 
آســیبپذیری بیشــتری قــرار وعده پاداش یا تهدید خصمانه نیز مواجهاند سخن نمیگویند.دالیلی که از جایگاه اجتماعی  -اقتصادی کاری و چــه در دیگر مکانهای این محیطها میشود.
میدهد.
از جمله ترس از دست دادن کار ،باالتری برخوردارند.
عمومی و خصوصی جبههگیری اگرچه شکستن سکوت میتواند
همراه شود.
همانقدر که حضور زناندر محیط بنا به تحقیقات بســیاری که در توبیخ ،کسر از دستمزد ،احتمال ثــروت ،قــدرت و موقعیت میکنند که یا تقصیر زن است یا در ابتدای راه آسیبدیدگان را در
اشــتغال امری جدیــد خصوصا زمینه آزار جنسی در کشورهای برخوردهای شــدیدتر جنســی ،اجتماعــی یا سیاســی نیز بر گردن «ضعف » او میاندازند .در معرض آسیبهای روانی بیشتری
در کشــورهای توسعهنیافته یا در مختلف صورت گرفته و همانطور اعمال محدودیت بیشتر خانوادهها ماســکهای دیگریست که حالیکه جامعهشناسان معتقدند قراردهد که از سوی جامعه به آنها
حال توســعه به شــمار میرود؛ که جامعهشناسان معتقدند زنانی و مقصــر جلــوه دادن مهمترین امنیت ابراز آزار جنسی را برای بیقدرتی زنــان به هیچوجه یک تحمیل میشود امادر نهایت باعث
مردساالری تاریخی که در فرهنگ که از نظــر دســتمزد و جایگاه عوامل این سکوت دایمی است.
مردان رقم میزند.
پدیده فردی نیســت بلکه امری شناسایی آسیبدیدگان میشود
این جوامع ریشــه دوانده زنان را شــغلی در ردههای پایینتر قرار خصوصا در جوامعی مثل ایران که زنان در ایران به این مساله آگاهی ارتباطی  -اجتماعی تلقی میشود تا با بررسی روایتهای آنها بتوان
بیشتر به سکوت میکشاند.
دارند بیشتر مورد هدف این آزارها بیکاری یکی از مهمترین معضالت دارند که قانون ،جامعــه ،دادگاه کهدر جامعه شکل گرفته و تقویت راهکارهای تامین امنیت جدیتری
هرچند در بســیاری موارد مانند هستند« .فقدان تعادل میان مجرم شناخته میشود و انتخاب شغل و ســازمانهای دولتی هیچکدام شده است.
برای نیمی از جهان به ارمغان آورد.
•
آنچه برای شینا شیرانی ،مجری و قربانی»« ،نگرش مردســاالر» محدودیتهای بسیاری برای زنان حامی آنها در این امر نیســتند زنان در مقابل تمامی انواع آزارهای
پرستیوی اتفاق افتاد ممکن است و «فقــدان نظارت بــرای بعضی به همراه دارد ،آنها بیشتر اوقات و آنچه بیش از همه تهدیدشان جنسی به دالیلی که پیشتر ذکر

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT
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514-574-4540
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www.paivand.ca since 1993

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود
Limited places

ترم بهاری 2016 :
( 4آوریل تا  19جون)

)Spring Session 2016 (April 4th – June 19

Tel.: : 514-737-3642

Snowdon

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

محل ثبت نام

عصر جمعــه  12فوریه بــه دعوت
خانــه ایران ،گرد هــم آیی و مجمع
عمومی این سازمان با حضور تعدادی
از عالقمنــدان و فعالیــن اجتماعی
بخصوص تعــدادی از ایرانیان جوان
که در سالهای اخیر به کانادا مهاجرت
نمودند ،در دانشگاه کبک در مونترال
تشکیلگردید.
در آغاز حسین صمیمی با خیر مقدم
به حاضرین تاریخچه و علل شــکل
گیری و تشــکیل این ارگان را برای
حاضرین بازگو نمود .سپس در مورد
سالهای رکود و مسائلی که بعضا مایه
این کندی شتاب گردید توضیحاتی
داده شد.
آنــگاه خامن نیما مشعوف به تشریح
و ارائه کارنامه گروه بررســی که در
آخرین مجمع عمومی شکل گرفت
پرداخت و توضیحات جامعیدر زمینه
شروع کار این گروه ارائه نمود .ایشان
اشاره نمودند که پس از چند گردهم
آیی باردیگر با نظر به موقعیتهای تهیه
مکانی برای سازمان که به وجود آمده

داشــتن مرکزی ایرانی عالقمندی از
خود نشــان میدهد ،لذا با تبادل نظر
با گروه های مختلف اقداماتی به عمل
آمد تا از میان نســل دومی ها و تازه
واردین ایرانی عــده ای عالقمند که
حاضر باشــند با صرف وقت و انرژی
به احیاء دوباره و فعالیت بیشتر خانه
ایران کمک نمایند دعوت شود تا به
این فعالیت به پیوندند.
در ایــن گردهم آیی ایــن داوطلبان
ضمن معرفــی خود و ارایه ســوابق
تحصیلی ،علمی ،حرفه ای و اجتماعی
آمادگــی خود را اعــام نمودند و در
پایان هیات مدیره جدید خانه ایران
(سازمان غیر انتفاعی مرکز فرهنگی
ایرانیان مونتــرال) انتخاب گردیدند.
پیوند پس از تشــکیل اولین جلسه
هیات مدیره جدید و مشخص شدن
مســئولیت ها و مســئولین گزارش
کامل تحویل و تحول سازمان همراه
با گزارش مالی مربوطه را برای آگاهی
•
منتشر خواهد نمود.

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

زمانی که فرزندمان در مدرسه مورد آزار
کالمی و جسمی قرار میگیرد چه بکنیم؟!

دوستان زیادی به عناوین مختلف با
این امر مواجه شده اند که متاسفانه
درصد باالیی از گزارش ها حاکی از
آزار دیدن توسط همکالسی ایرانی
دیگری بوده است!
اینجا که بین ما کسی غریبه نیست
و میتوانیم بــی پرده در این موارد
حرف بزنیم .بسیار دیده شده که
خانــواده های ایرانــی که در یک
برهه زمانی با هــم وارد مونترال
میشوند در محله ها و ساختمان
هایی ایرانی نشین سکونت دارند
و فرزندانشان با هم به یک مدرسه
می روند ،با گذر زمان و پیش آمدن
اختالفات و تصمیم بر حفظ فاصله
با خانواده ای دیگر ،این مشکالت
را به فرزندان هم منتقل میکنند و
فرزندان را نیز ناخواسته در مسیر
نامهربانی و قضــاوت و حتی آزار
و توهین فرزنــد خانواده ی دیگر
می اندازند ...مدیر یکی از مدارس
معروف در منطقه ای ایرانی نشین
در جلســه ای اعالم کرد که" :ما
نگران عدم ســازش دانش آموزان
روس و ایرانــی با هم بودیم اما در
کمال تعجب و حیرت هر روز باید
وقت زیــادی را صرف حل کردن
مشــکالت و درگیری های دانش
آموزان ایرانی با یکدیگر کنیم"...
خانواده هایــی که به نوعی با این
مشکل مواجه شده اند بهتر از من
در جریان این امر هستند و قصد
ندارم بیشتر این موضوع را باز کنم.

فقط صرف سوالهایی که پرسیده
شد عرض میکنم که در این مورد
خاص ،خصوصا که فرزندانمان قدم
به محیطی جدید با فرهنگی تازه
و نــو میگذارند ،به هیچ عنوان در
برابر این مشکالت سکوت نکنید و
از کنارش بی تفاوت نگذرید ...هر
زمان که حس کردید فرزندتان در
مدرسه توسط دانش آموزی دیگر
آزار دیده به هــر نوعی ،حتما در
اولین قدم بــرای معلم به صورت
کتبی موضوع را بنویسید و ماجرا
را شرح دهید ...ممکن است مجبور
شــوید چند بار این نامه نگاری را
انجام دهیــد .اما به هیچ وجه ابدا
ابدا خودتان وارد عمل نشوید تا با
شاگرد خاطی یا خانواده اش بحث
کنید! چه آن شاگرد فرزند همسایه
ی ایرانی و یا دوســتی خانوادگی
تان باشد! چه شاگردی از فرهنگ
و ملیتی متفاوت!
با علم به اینکه معلم ها در مدارس
اینجا فقط تا مرز مشــخصی قادر
به برخورد با دانش آموزان هستند
پس در صورت حل نشدن مشکل،
نهراسید از اینکه معلم با فرزند شما
رابطه اش بد شــود! حتما همراه
فرزند خود به مدرســه بروید و از
مدیر وقــت مالقات فوری بگیرید
و ذکر کنید که اگر برایتان وقتی
فوری نگذارند مجبورید به آموزش
پرورش بروید تا مشکل شما را حل
کنند .در این مرحله مدارس خود
بهترین شــیوه ها و اصولی ترین

برخوردها را انجام میدهند تا مساله
را حل کنند .پس مهلتی بدهید تا
مدیر تدابیر خود را بکار ببرد و در
این مرحله کامال با آنها همکاری
کنید .تمامی نامه هایی را که قبال
به معلــم زده اید نگه دارید .تاریخ
تمامی مالقات هــا را ثبت کنید.
بسیار بسیار به ندرت پیش می آید
کهدر این مرحله مشکل حل نشود
و مانند سابق ادامه یابد .اما اگر حل
نشد و فرزندتان همچنان ناراحت
بود و آزار میدید به آموزش پرورش
مراجعه کنید و تمامی جزییات و
راههایی را که طی کرده اید شرح
دهید.
امیدوارم هرگز کار به آنجا نرسد که
مجبور شــویم برای حفظ آرامش
روحــی و جســمی فرزندمان از
هم دیار خود در کشــوری غریب
شکایتکنیم...
اختالف و تنــش در هر رابطه ی
دوستی و خانوادگی پیش می آید
و این امر کامال طبیعی اســت اما
درگیر کــردن فرزندانمان در این
موارد اصال منصفانه نیست...اصال
منصفانه نیست...و در نهایت آنکه
صدمه میبیند ایــن گلهای پاک
باغ زندگی اند .در حفظ شادابی و
طراوت دنیای آنها بیشتر بکوشیم.
و بــه فرزندانمان یاد دهیم که هر
رفتاری هر کالمــی دیر یا زود به
خودمان باز خواهد گشت...
با آرزوی زندگی در دنیایی سرشار
صلح و آرامش

برگزارى بزرگداشت ياد و خاطره تراب حق شناس
توسط كميته يادمان در كتابخانه نيما

بهروزباباخانی

نان سنگک

در
س
ر
ز
م
ی
ن
نو

خانواده

مریم رحیمی

خانـــه ایران :گرد هم آیی و مجمع عمومی
بود مقدار عمــده ای از نیروی گروه
مصروف این کار شد که در نهایت نیز
به نتیجه مطلوب نرسید.
ســپس با توجه به اینکه شهرداری
مونترال طرحی عمومی را برای احیاء
کتابخانه «بـِنی» در منطقه «ان-دی-
جی» اعالم نموده بود که با توجه به
بودن ایرانیــان زیادی در این منطقه
پروژه جالبی به نظر میرسید ،مدتی نیز
به این مورد پرداخته شد و متاسفانه به
دلیل کمبود جا مطلوب انجام خواسته
سازمان نبود و رها گردید.
ســپس آقای امیر خدیر که در آغاز
گردهم آیی به عنــوان مدیر موقت
جلسه انتخاب شده بودند ،پریود اظهار
نظر و ارایه راهکارها از سوی حاضرین
را اعــام نمود و شــرکت کنند گان
انتقادات و نظرات اصالحی و سازنده
برای آینده خانه ایران را مطرح نمودند.
در حیــن تبادل نظرهــا آقای خدیر
اعالم داشــت که با توجــه به اینکه
احساس میگردد جامعه ایرانی در حال
گسترش سریع در مونترال نسبت به
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دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

خبر کوتاه بود اما قابل انتظار؛
با ایــن وصف دردنــاک ،چرا
که جنبش کمونیستی ایران
ی از گنجینههای خود را از
یک 
دســت داد .فقدانش غیر قابل
جبرانست هر چند که میراثش
ماندگار و آموزنده.
زمهریر این سوی آبها همراه گشت با
تلخ کامی .نه فقط از این رو که رفیقی
دیگر را در تبعید از دســت دادیم که
شاید هم شوربختانه دیگر عادت کرده
ایم ،تراب حتی در اوج بیماری نشان
داد که همواره پرکار است و ماندنش
غنیمتی ست مثال زدنی.
رفیق تراب آن هنگام که میتوانست
نوشت و ترجمه کرد و وقتی بیماری
عرصــه را بر وی و دســتانش تنگ
ســاخت ،شــفاهاً گفت و رفقایش

نوشــتند .در ایــن رهگذر،
امید که یارانش دلنوشــته
ها ،روایات ،ترجمه و آثارش
را چاپخــش دهند تا پیوند
عشق ،آگاهی ،ادبیات ،مبارزه
و انسان دوســتی از نسلی
آرمانخواه ماندگار گردد .تراب
حق شــناس برخواسته از آن دورانی
است که بسیاری از زنده گانش دیگر
کهنه شده بودند و نسلی آرمانخواه که
با طرحی نوین بخشی از تاریخ معاصر
ما شد .تاریخی درخشان از ایستادگی
و عشــق و هم چنان سرفراز حتی با
شکست .نسلی که با تمام فداکاری و
صداقت و تجربــه مبارزاتی؛ اما دریغ
که فرصت نیافت و با شکست انقالب
بسیارانش ناگزیر به ترک ایران گشت،
اما باز هم امیدهــا و آرزوهایش را با

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

هیچ چیز تاق نزد و همواره پرتالش
ماند .تــراب را چنین یافتیم و یادش
را گرامــی میداریم که در بودنش نیز
چنین کردیم.
زمان :شنبه  ٢٧فوريه ٢٠١٦
ساعت  ٧تا  ١٠شب
مكان :كتابخانه نيما
 ٥٢٠٦بلوار دكارى سوئيت ٣

برنامه شامل :نمايش فيلم ،شعر
خوانى و معرفى آثار و فعاليت
هاى سياسى ،اجتماعى و
فرهنگى وى ميباشد
در محل برنامه از ميهمانان پذيرايى
خواهد شد
برگزار كننده کمیته یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه شصت در
ایران -مونترال ،کانادا
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نمایشگاهآثارحمیرامرتضوی
و شهــرزاد غفاری

منایشگاه آثار سه هنرمند حمیرا مرتضوی،
شهرزاد غفاری و کاترین بنی

در گالری ویکتوریا هال (وست مونت)
تا  27فوریه 2016
برنامه ویژه برای مالقات با هنرمندان:

یکشنبه  21فوریه ساعت  1تا  5بعدازظهر
همراه با اجرای زنده موسیقی ا یرانی و
کالسیک غربی از ساعت  3تا 4
 23فوریه ساعت  7شب :جلسه پرسش
و پاسخ با حضور هنرمندان
و خانم Victoria Leblanc

به عبارت دیگر...

انتخــاباتآمریکاو...
شایستهالهامی

 9فوریه :در زبان مــا آذربایجانی ها
لطیفه ای هســت ،که با اوضاع فعلی
دنیا مطابقت میکند.
«مادری به پســرش میگوید پسرم
شــبها زود بیا تا گرفتار ناباب ( آدم
شرور ) نشوی .پسرش جواب میدهد،
مادر نگران نباش ،ناباب که میگویند
خود من هستم دعا کن کسی گرفتار
من نشود».
در سال  2007ویدئو چند دقیقه ای
از ژنرال لســلی کالرک منتشر شد.
( اخیــراً با زیرنویس فارســی هم در
یوتیوب گذاشته شده ) او در سالهای
گذشــته یکی از کاندیداهای ریاست
جمهوری و مدتی هم نماینده آمریکا
در سازمان ملل متحد بود .او میگوید:
«مدتی کوتاه بعد از یازده سپتامبر و
حمله به افغانستان به پنتاگون رفتم
آنجا رامســفلد و پل وولفوویتیس (از
تئوریسن های نئو کان ها) بمن گفتند
دولت تصمیم گرفته کهدر عرض پنج
سال به هفت کشور حمله کند و وقتی
دلیلش را پرسیدم گفتند نمیدانیم».

اولین
3شنبه
هر ماه

سه شنبه اول مارس
ساعت ١٠ -٦شب

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

از این هفت کشــور فقط دو تا مانده
که یکی لبنان و دیگری ایران است و
متاسفانهدر بقیه کشورها مثل عراق و
سودان و لیبی و سومالی بقول خودشان
رژیم چنج یا تغییر رژیم صورت گرفته
و در سوریه در دست اقدام است .با این
ترتیب باید دعا کرد که کشور دیگری
گرفتار «ناباب» نشود .چون ذر این 14
سال گذشته با ایجاد بی ثباتی و رشد
تروریسم کاردیگری انجام نشده است.
در ضمندیکتاتورهای همین کشورها
مثل صدام و قذاقی و یا اســد با خود
رهبــران آمریــکا و اروپــا ارتباطات
خوبی داشتند .دســت دادن صدام و
رامسفیلد و یا قذافی با ساکوزی و بلر
عرار کانادائی
و یا فرستادن آقای ماهر ّ
توسط آمریکا از یکی از فرودگاه های
نیویورک به سوریه و زندانی و شکنجه
شدنش بمدت یکسال نشان میدهد
که رابطه آمریکا با سوریه خوب بود که
او را بانجا فرستادند.
بعد از اثبات بیگناهی عــرار ،آزادی
او بــرای مالیات دهنده هــای کانادا
10میلیون دالر آب خورد.
برنی سندرز...

با وارد شــدن آقای برنی ســندرز به
مبارزات انتخاباتــی آمریکا بار دیگر
خون تــازه ای در آن جامعه جریان
یافته.
رکس مورفی در برنامه چند دقیقه ای
خود در سی بی سی میگوید:
«باال رفتن آراء سندرز و ترامپ نشان
میدهد که آمریکائیها چقدر از وضع و
سیستم موجود خسته شده اند».
در حال حاضر در آمریکا  50میلیون
در فقر یا زیر خط فقر زندگی کنند.
دونالد ترامپ میگویــد :مردم زیادی
بخاطر نداشــتن بیمــه در خیابان
میمیرند و اگر او رئیس جمهور شود
اجــازه نخواهد داد این وضعیت ادامه
پیدا کند.
طبق آمــار  84در صد از جوان های
بین ســنین  17تا  29پشت سندرز
هستند و روز دوم فوریه سندرز باین
جوانها گفت :
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دیدگاه
«ما یک انقالب سیاسی را آغاز
کرده ایم».
جالب اینســت که در نظرســنجی
اخیر  69در صد افراذ زیر  30ســال
سوسیالست هســتند و  75در صد
باالی  65ســال اوانجلیست (نوعی
مسیحی بنیاد گرا و افراطی)
سندرز یک کلیمی غیر مذهبی است.
وی میگوید :کــه هیالری از گلدمن
َسکس در مقابل فقط سه سخنرانی
 675هــزار دالر پول گرفته و بعقیده
ســندرز او رئیس جمهــور این عده
خواهد بود ،نه مردم عادی.
سندرز اضافه میکند که رهبری این
نیســت که در جریان آب شنا کنید،
و باز میگوید هیالری به جنگ عراق
رای مثبت داده و در نتیجه تشخیص
و قضاوت مهم است نه تجربه؛ چرا که
با این جنگ تخم داعش کاشته شد،
و بحرانی که در خاورمیانه پیش آمده
نتیجهآنست.
روز دوم فوریه شــاهد بودیم که در
رای گیری های ابتدائی کاندیداها در
آیووا اختالف رای بین خانم کلینتون و
آقای سندرز فقط دو دهم درصد بود.
خانم کلینتون  631و آقای ســندرز
 628رای آورده و تکلیــف نهائی هم
با انداختن شیر خط روشن شد! (این
واقعیت دارد و آیا مضحک نیست که
سرنوشت قدرتمند ترین کشور دنیا با
شیر خط کردن روشن شود).
نتیجــه آن برنــده شــدن هیالری
کلینتون بود .به باور من او با رفتار و
گفتار و خنده های تصنعی و ریاکارانه
همیشــه ســعی در تحمیق زنها و
فمینیست هادارد.
او به خاطر جاه طلبی در یک ازدواج
معیوب مانده و حاال مدافع حقوق زنها
شده البته این بخودش مربوط است
ولی یدک کشیدن یک شوهر زنباره
برای برنده شــدن مایه ننگ است و
بنظر من کسی که نتوانسته یا نخواسته
حق خود را بگیرد ،چطور ادعا میکند
که مدافع حقوق دیگری است و این
فرق دارد با زنان دیگری که وضعیت
مشابهدارند چون ادعا نمیکنند مدافع
حقوق زنهایدیگر هستند.
سئوال اینست آیا او توانسته در زمان
ریاست جمهوری شوهرش و سناتوری
خودش برای تساوی دستمزد زنها با
مردها کاری بکند؟
امیدوارم بتوانید مصاحبه های او را از
همان زمانها در ســایت «دموکراسی
ناو» ببینید ،که چطــور در هر زمان
سوار موج شــده و در جهت آب شنا
کرده است.
از سال  1992تا بحال هم کاری برای
مردم انجام نــداده ،در زمان وزارتش
در امــور خارجه ،در هندوراس کودتا
{>> ادامه در صفحه}23 :

مریمرحیمی
این روزها گالری ویکتوریا هال با
نشان دادن آثار دو بانوی هنرمند
ایرانی حمیرا مرتضوی و شهرزاد
غفاری رنگ و بویی دیگر به خود
گرفته است...
ِشســته روی
گلهای بــه رنگ ن َ
حســی
تابلوهای خانم مرتضوی ّ
آشنا را در تو برمی انگیزد و برای
لحظاتی از شتاب دنیای ماشینی
فارغــت میکنــد .گل هــای رز
شکفته اش ،چون نیرویی نامریی،
پای تابلوها میخکوبت میکنند و
زیبایی های فراموش شده در پس
نامالیمات زندگی را یادآور میشوند
و تلنگری اســت تا به خود آیی و
دریابی چقدر از دنیای ساده و بکر
رویاهایت فاصله گرفته ای...
گاهدلت میخواهد الیه الیه گلبرگ
های این گلهای رز نقاشــی شده
را کنار بزنی و ببینی پشــت این
رنگهای مسحور کننده و سرشار از
آرامش چه رازی نهفته است...
خانم مرتضوی با نگاهی سرشار از
لطافت هــای زنانه ،گل را در کنار
زن به تصویر میکشــد و این دو را
سمبل و اوج زیبایی طبیعت می
دانــد .دید او به هنــرش تجاری
نیســت و همین امر ،رنگ و بوی
آثار او را متفــاوت میکند تا آنجا
که برهنگی Nudeدر آثار او آنقدر
متمایز و حقیقی جلوه می نماید

که در کمال ناباوری
حتی این سوی آبها
نیز برخی آثار ارزشمندش سانسور
شده و از لیست تابلوهای به نمایش
گذاشته شده در نمایشگاه ها خط
میخورند!
اما این امر نه تنها باعث دلسردی
او نشــده بلکه با عزمی راســخ تر
سوقش میدهد به کشیدن آنچه
بدان باور دارد و دلخواهش است.
به حقیقت انسان ازلی که برهنه
است و هر نوع پوششی او را محدود
میکند به مکان و زمان و فرهنگی
مشخص .اما این نقاش چیرهدست
معتقد است هنرمند باید آزاد ببیند
و آزاد بیندیشد و آزادانه زیبایی را
به تصویر کشد.
خانم مرتضوی مدت  14سال است
که در گالری «حمیرا» در شــهر
مونترال به تدریس هنر نقاشــی
پرداخته و خالقیت شاگردانش را
آنگونه که می اندیشد پرورش داده
است.
درس اول :بــه تصویر کشــیدن
زیبایی هــای طبیعی دنیا ،بجای
آینــه وار بازتاباندن و تکرار تلخی
ها و زشتی هایی که زاده ی دست
بشر است.

پرداخته کــه تو را به فکر می برد
که چه آسان در گیر و دار زندگی
پرســرعت و خشن ماشــینی از
اینهمه زیبایی غافل ماندی.
از این مظهر زیبایی خالص طبیعت
که چه بسا هر روز از کنارش عبور
میکنی اما کمترین توجهی بدان
نداری ...او با عکاسی از گلهایی که
در سفرهای خود با آنها روبرو شده
و نیز گل هایی که در مســیرهای
روزانه اش ســر راهش قرار داشته
اند ،بر این باور اســت که نباید از
زیبایی های حقیقی جهان غافل
شــویم .باید آنها را ببینیم و پیام
خلقت شان را دریابیم و به دیگران
هم نشان دهیم.
وقتی پای صحبت این دو هنرمند
توانا می نشــینی ،بــا اینکه یکی
نقاش اســت و دیگری عکاس ،اما
آرامش کالم و دریچه نگاه متفاوت
و زیبایشــان به دنیای اطراف ،به
روشنی فلسفه مشــترک برپایی
نمایشگاه گروهی شــان را عیان
میکند.
تصــورش را بکن هــر روز صبح
چشــمانت به روی گلهای رز پر
و شهرزاد غفاری...
طراوتی باز شود که به دیوار خانه
از ســوی دیگــر تابلوهای عکس ات نصب شده و تو را به سمت زیبا
خانم شــهرزاد غفاری نیز چنان دیدن و زیبا اندیشــیدن رهنمون
حیرت انگیز به ثبت حقیقی گل ها میشود.

ا
و
ک
ا
ز
اس یون
ت
ثنایی

ساختمان آماده برای مهد کودک
درقلب شهر بروسارد

|

جنب یک کلینک مدیکال

امکان ایجاد یک مهد کودک خصوصی
• با ظرفیت  74کودک و بیشتر
• آماده برای ساخت

• متامی جوانب کار مطالعه و بررسی شده است.
• نقشه آرشیتکت و جواز شهرداری آماده است.
• امکان خرید کل ساختمان نیز وجود دارد.

__________________

برایدریافتاطالعاتوجزئیاتبیشترلطفاباشماره تلفنزیرمتاسبگیرید:

514-999-5168
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

خدامارادوستدارد!
آیا خدا من را دوســت دارد؟ چگونه؟
این پرسشــی است که توســط افراد
بی شــمار و طی قرن ها پرسیده شده
است .پاسخی که کتاب مقدس به
این پرسش می دهد این است که
خدا نه تنها ما را دوست دارد ،بلکه
عالقه او بیشتر از هر کسی است
که تا به حال ما را دوست داشته.
بیاییــد این موضــوع را در کالم خدا
ببینی .م

خدا ما را دوست دارد –
او پسرش را برای ما داد

برای بررسی محبت خدا نسبت به ما،
بیایید از اول یوحنا  9 :4شروع کنیم.
در آنجا می خوانیم" :
محبت خدا به ما
اول یوحنــا  " 9 :4و ّ
ظاهر شده است به اينكه خدا پسر يگانه
خود را به جهان فرستاده است تا به وي
زيست نماييم" ...
وقتی محبت از روی راستی باشد ،در
عمل خود را نشان می دهد .کالم خدا
در اینجا به ما می گوید که مطمئناً خدا
ما را دوســت دارد و محبتش را نشان
داده و ابراز داشته است .چگونه؟ جواب
در ادامه آیه است.
اول یوحنا 9 :4
محبت خدا به ما ظاهر شده است
"و ّ
به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان
فرستاده است تا به وي زيست نماييم" .
خدا محبتش را اینگونه به ما نشــان
داد که پسرش عیسی مسیح را به این
جهان فرستاد تا ما بتوانیم از طریق او
زندگی کنیم .در همین رابطه یوحنا :3
 16می گوید:
را
جهان
" زيرا خدا
محبت نمود
اينقدر
ّ
كه  ...را داد " ...
همانطور که گفتیم ،محبتی که در باال
آمده همواره جامه عمل به تن می کند
و خدا چون ما را دوســت داشت ،به ما
چیــزی داد! چه چیزی داد؟ بیایید به
مطالعه مان ادامهدهیم:
یوحنا 17 - 16 :3
محبت نمود
" زيرا خدا جهان را اينقدر ّ
كه پســر يگانه خود را داد تا هر كه بر
او ايمان آورد ،هالك نگردد بلكه حيات
جاوداني يابد .زيرا خدا پسر خود را در
جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند،
بلكه تا به وسيله او جهان نجات يابد".
خدا تنها بهدلیل محبتش به ما تا جایی
پیشرفت که پســرش را برای ما داد تا
بمیرد و ما با ایمان به او حیات جاودانی
بیابیم .رومیان  10-6 :5این موضوع را
هرچه بیشتر روشن می سازد:
رومیان 10-6 :5

" زيــرا هنگامي كه مــا هنوز ضعيف ایم! اما چگونه نجات یافتیم؟ توسط
معين ،مســيح براي که و چرا؟ افسسیان  9-4: 2پاسخ این
بوديم ،در زمان ّ
بيدينان وفات يافت .زيرا بعيد اســت سواالت را می دهد:
كه براي شــخص عادل كسي بميرد،
هر چند در راه مرد نيكو ممكن است افسسیان 9-4 :2
كســي نيز جرأت كند كه بميرد .لكن " ليكن خدا كهدر
رحمانيت،دولتمند
ّ
عظيم خود
محبت
ِ
خدا ّ
حيثيت ّ
محبت خود را در ما ثابت مي كند است ،از ّ
از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار كــه با ما نمود ،ما را نيز كه در خطايا
بوديــم ،مســيح در راه مــا مرد .پس مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد ،زيرا
چقدر بيشتر اآلن كه به خون او عادل كه محض فيــض نجات يافته ايد .و با
شمرده شديم ،بوسيله او از غضب نجات او برخيزانيد و در جايهاي آسماني در
خواهيم يافــت .زيرا اگر در حالتي كه مسيح عيسي نشانيد .تا در عالم هاي
دشمن بوديم ،بوساطت مرگ پسرش با آينده دولت بي نهايت فيض خود را به
خدا صلحداده شديم ،پس چقدر بيشتر لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد
بعد از صلح يافتن بوســاطت حيات او ظاهر سازد .زيرا كه محض فيض نجات
نجات خواهيم يافت" .
يافته ايد ،بوســيله ايمان و اين از شما
عبارت "خــدا محبت خــود را در ما نيست بلكه بخشش خداست ،و نه از
ثابت می کند" را ببینید .چگونه خدا اعمال تا هيچ كس فخر نكند" .
محبتــش را به ما ثابت می کند؟ او نه لغت "لیکن" که آغازگر متن اســت،
تنها پســرش را برای ما داد ،بلکه او را تفاوت میان چیزی کــه بر آن مقدم
زمانی داد که ما هنوز گناه کار ،بی دین اســت (آیات  )3-1و چیزی که قبل از
و کام ً
ال ناالیق چنین قربانی بودیم!
آن اســت (آیات  ،)9-4ایجاد می کند.
آیات  3-1وضعیــت رقت انگیزی که
چنین چیزی رادوبارهدر افسسیان باب قبل از ایمان داشــتیم را توصیف می
 2می بینیم:
کند .همانطورکه در آنجا می خوانیم،
افسسیان 3-1 :2
ما "در خطایا و گناهان مرده بودیم" و
" و شــما را كه در خطايــا و گناهان "الیق غضب" .اما خدا برحسب فیض
مــرده بوديد ،زنده گردانيد ،كه در آنها عظیمی که به ما ارزانی داشــته ،همه
قبل ،رفتار مي كرديد برحســب دوره چیز را عوض کرد :حاال بجای "مرده در
اين جهان ،بر وفــق رئيس قدرت هوا خطایا و گناهان"" ،با مسیح" زنده ایم
يعني آن روحي كه الحال در فرزندان و به جای الیقین غضب ،با مســیح در
معصيت عمل مي كنــد .كه در ميان جای های آسمانی نشسته ایم ! از دید
ايشان ،همه ما نيز در شهوات جسماني خدا ،این چیز ها قب ً
ال انجام شده! و چرا
خود قبــل از اين زندگي مي كرديم و خدا این کار را انجام داد؟ "بخاطر فیض
هوسهاي جســماني و افكار خود را به عظیمی که به ما ارزانی داشته ...حتی
عمل مي آورديم و طبعاَ فرزندان غضب زمانی که در خطایا مرده بودیم" !
بوديم ،چنانكهديگران".
خدا ما را دوست دارد–
دلیل اینکه لغات ماضی را در متن باال او ما را فرزندان خود ساخت
مشخص کردم این است که میخواهم بر
این موضوع تأکید کنم که برای کسی متن دیگری که نشان می دهد تا چه
که به خداوندی عیسی مسیح و قیام حد خدا ما را دوست دارد ،اول یوحنا :3
او ایمان دارد ،وضعیت شرح داده شده  2-1است:
در متن باال دیگر موجود نمی باشد .ما
محبت پدر
مرده بودیم .مرده در خطایا و گناهان " مالحظه كنيــد چه نوع ّ
به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده
و مســتحق غضب .اما دیگر مستحق شويم؛ و چنين هستيم و از اين جهت
چنین چیزی نیســتیم! وضعیتی که دنيا ما را نمي شناســد زيــرا كه او را
در آیات توصیف شــده ،برای ما جزء نشناخت .اي حبيبان ،اآلن فرزندان خدا
خاطرات است و اکنون واقعیت ندارد! هستيم " ...
وضعیتی اســت که ما از آن رها شده غالطیان  26 :3هم بــه ما می گوید



کــه فرزنــدان خداییم:
"زيرا همگي شما بوسيله
ايمان در مسيح عيسي،
پسران خدا مي باشيد"!
و همینطورکه متن باال
روشــن می ســازد،این
دلیلی اســت بر اینکه خدا چقدر ما را
دوست دارد .به واقع "چه عظیم است
محبتی که پدر به ما دارد".

خدا ما را دوست دارد –
تعلیم مان می دهد
در بــاال دیدیم که خدا بخاطر محبت
عظیمش ما را فرزندان خود ســاخت.
در همیــن رابطه خدا هم مانند پدری
پر محبت ما را تعلیم می دهد و تربیت
می کند .همانطور که عبرانیان 6 :12
به ما می گوید:
عبرانیان 6 :12
" زيرا هر كه را خداوند دوست مي دارد،
توبيخ مي فرمايد " ...
شاید ما توبیخ را دوست نداشته باشیم
اما بــه آن نیازمندیم! به همین دلیل
است که کسانی که واقعاً ما را دوست
دارند و به ما اهمیت می دهند ،توبیخ
مان می کنند .بــه همین خاطر هم
هست که خدا نیز ما را توبیخ می کند:
چون ما را دوست دارد و به ما اهمیت
می دهد.
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رومیان 39 - 38 :8
" زيــرا يقين مي دانم كه نه موت و نه
حيات و نه فرشــتگان و نه رؤسا و نه
قدرتها و نه چيزهاي حال و نه چيزهاي
آينده و نه بلندي و نه پستي و نه هيچ
مخلوقديگر قدرت خواهدداشت كه ما
محبت خدا كهدر خداوند ما مسيح
را از ّ
عيسي است جدا سازد" .
خدا ما را دوست دارد و فی الواقع هیچ
چیزی ،هیچ قدرتی ،هیچ رئیسی ،هیچ
چیز حال و یا آینده ای وجود ندارد که
بتواند ما را از محبت او جدا ســازد .او
ما را دوست دارد و هیچ وقت محبتش
را قطع نمی کنــد .این حقیقت کالم
خداست.

خدا ما را دوست دارد
جمع بندی

از کالم خدا دیدیم که خدا ما را دوست
دارد و این محبت توسط این حقیقت
ثابت می شــود که او پسرش را حتی
زمانی که بی دیــن و گناهکار بودیم،
برای ما داد! این قربانی برای کســانی
که عادل و خوب بودند نیز عظیم بود.
اما ما مردمان عادل و خوبی نبودیم .ما
گناهکار ،بی دین و مرده در گناهان و
خدا ما را دوست دارد –
خطایا بودیم .با این حال ،این نیز مانع
هیچ چیزی منی تواند ما
خدا نشد :او ما را محبت کرد و بخاطر
محبتش نسبت به ما ،پسرش را زمانی
را از محبت او جدا سازد
که هنوز گناهکار بودیم ،برای ما داد تا با
ایستگاه بعدی و آخرین آن در این سفر ایمان به او بتوانیم در مسیح زنده شویم
کوتاه به محبت خدا ،رومیان  39-38 :8و با او در جای های آسمانی بنشینیم.
به عــاوه دیدیم که چــون خدا ما را
می باشد:
دوست دارد ،ما را فرزندان خود ساخت
و مانند پدری با مسئولیت که فرزندانش
را توبیخ می کند ،ما را مورد توبیخ قرار
می دهد .بلکه حتــی بهتر از پدری با
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
مسئولیت.
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
در پایان نیز دیدیــم که محبت خدا
نسبت به ما بسیار عظیم است و هیچ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چیز نمی تواند ما را از آن جدا سازد .به
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

بیان دیگر هیچ چیزی نیست که مانع
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
محبت خدا نسبت به ما شود!

با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)

•
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»پروموشن كمپانی «النكوم

با سالم خدمت هموطنان گرامی
به اطالع می رساند هر ساله در فصل
بهار در ازای خرید هر نوع محصولی
 یك كادو به ارزش$36 بیشــتر از
 و همچنین چنانچه مبلغ خرید$158
 كادویی به ارزش، باشد$95 بیشتر از
.دریافت خواهید كرد$226

L’art d’offrir à la française

:توجه

RECEVEZ VOTRE

هدیه ی ویژه ای هم برای عزیزانی
 مارچ5فوریــه و20 كــه در تاریخ
در گردهمایــی كه به همین منظور
 برای آشنایی بیشتر باMaster class
محصوالت النكوم ترتیب داده شده
 شركت نمایند در نظر گرفته،است
.شده است
به دلیل اینكه تعداد هدیه محدود می
 اولویت هدیه ویژه با كسانی،باشد
.است كه زودتر جا رزرو كنند
لطفا برای اطالعات بیشتر و رزرو جا
با شماره تلفن

CADEAU

AVEC TOUT ACHAT DE 36 $ OU PLUS.*

VALEUR ESTIMÉE
JUSQU’À 158 $.**

438-995-5786

.تماس گرفته شود
 مشاور پوست و زیبایی،كتـی
 مدیر مالی و مشاور پوست،نازنیـن
و زیبایی كانتر النكوم

UN ÉVÉNEMENT D’UNE DURÉE LIMITÉE.

La Baie Downtown

Du 7 avril au 1er mai 2016

 مترو مك گیل:آدرس

585 Rue Saint-Catherine
H3B3Y5

PR
OP
FO ERT
RE R Y
NT

beautiful,bright duplex
situated in cote st-luc,
quiet area near to bus station 103,
15min to villa maria metro station,
near CSL Mall and all the amenities;
---------------Lower unit,upper unit and studio

>> For rent

studio is with kitchen & 1 bathroom
lower unit has 2 bedrooms,
1 bathroom, access to the backyard with parking
upper unit has 3 bedrooms,
1 bathroom with parking
all units has stove,
fridge and wash/dryer
in the building
for more info please contact

514-647-1601

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه
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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.: 514-546-2413
514-963-5179
برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما

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

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

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

________________

« Starting a Business »

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

CALL NOW!
CALL NOW!

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

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

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

514-952-7400
514-694-9692

or to register for the first session on

Henri le Grand

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

New Sessions Starting every Month

Online Program

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

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

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

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

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

scolaire

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

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

ou audrey@henrilegrand.com

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

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem
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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
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

پزشک خانواده :اورژانس

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

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



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






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati



 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























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia











 

 






پزشک خانواده

louis



Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
Dr. DAVID PATTERSON
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
Dr. ZIAD SUBAI
 Dr. FARIDA TURQUIزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
Dr. ianning yang
بیماری های عفونی و...
Dr.
Xiao Yisu
__________________
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. Raymond Rezaie

پزشکان خانواده:

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

گیورگیزنیا
نینوس
w
Ne

خريد يک ملک ميتواند مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد.
به طور قطع يک کارشناسی و بازرسی حرفه ای از ملک در گرفتن تصميم عاقالنه و مطمئن
در سرمايه گذاری به شما کمک ميکند .
کارشناس و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم:
Building Inspection License

Email: construction.ncb@gmail.com
Tel:(438) 402 1401
Soheil

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

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

Cell.:www.clinique-arya.com
(514) 816-4080

Guy

ساختما
 -نجتاریساختمان تج ----

www.paivand
.ca

)

مراکز

پخش جدید پیوند

مرکزشهرمونتریال:

اهی ســن لوران،
ش ،شــاطرعباس ،م
تپ
پلی2:و،1فرحت،ایو،
پرشیا،عموجان،کو
کافه
فتوشاپ ،ارزآپادانا،
یفتون،NDG auto،
کل
اتو
ک ،ارزخضر ،المیزان،
لینیک آریا ،آلفامدی
ک
پولیس ،کبابسرا و...
نور ،پاسیفیک ،مترو
ریوسود:
تز÷ا ،مارشه افغان،
نور ،آدونیس ،دابل پی
کوه
را ،مراکزفرهنگی و...
شه آریا ،کلینیک می
مار
وست آیلند :
نیس ،شاتوکباب ،و...
آدو
الوال:

وه نور ،آدونیس و...
کابل ،بامیان ،ک
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Advertise with us

514-996-9692

یک

م و پانزدهم هر ماه

ارى
 2طبقه به
مساحت
داراى ا ١٢٤٠فوت مرب
ع
در
ه
ر طبقه
تاق هاى ا
دارى و د
طبقه دوم در م ستشویى و
ح
ما
م
در
كان ب
شما
سیار خوب
ره  6400خ
یابان سن
ظ
ت
ژا
ت
ك
م
رفی ١٠
ونتریال با
پاركینگ
براى اجا
ره
م
و
ج
و
د است.

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

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

تیراژگسترده
زمین برای کارهای

جتار
ی ،در موقعیت عالی

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
ى  ١٢واح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
دخ
و
می
ب
با
ن
ش
د ،با
زدیك بای
سوپر ما
ستگاه قطا
خو ركت ،رستوران و مدر ر ،اتوبوس،
س
ب
ه
پ
 0ی یرفون (وست ایلن در منطقه
 2,999,00دالر بف د)بقیمت
رو
ش میرسد

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

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

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونترال تاسیسشد

مدیریــت این مجموعــه فرهنگی
در راســتای کمک به رونق فعالیت
های مختلف آموزشــی و فرهنگی
هموطنان عزیز برنامه هایی برای این
منظور تدارک دیده است
تالش برای حفــظ ارزش های ملی
و تعالی بخشیدن اصالت های غنی
فرهنگی ایران عزیز در خارج کشور
از اهداف اولیه این مجموعه میباشد.
ما کوشــیده ایم ضمن اســتفاده از
تجربیــات خود و اهل علــم و ادب
این ســرزمین با ایجاد مکانی آرام
و دلچســب امکان گفتگو ی اقشار
مختلف را فراهم کنیم.
احیای فرهنگ گفتگو و و احترام به
عقایددیگراندر سایه ایجاد محیطی
گرم و صمیمی میسر میگردد.
برای تحقق این امر مدیریت کانون
فرهنگی خانه ما بــا تنظیم برنامه
های مرتب اطالع رسانی و آموزشی
و تفریحــی در زمینه های مختلف
پذیرای فارسی زبانان عزیز میباشد.
جهت مشــارکت هر چه بیشــتر
هموطنان در برنامــه های خانه ما
کوشش شده اســت تا برنامه ها با

ســائق مختلف مــردم هماهنگی
داشته باشد .
این برنامه ها برای گروه های سنی
مختلف و در ساعات مختلف هفته
برگزار میشود.
خانه ما محیطی است که میتوانیم
با ارتباط عمیق زبانی وآداب و رسوم
خود با هم پیوند ی صمیمی و مثبت
را تجربه کنیم
با نگاه بــه تجربه مهاجرین قدیمی
درمی یابیم که بقا و پیشرفت ما در
ســرزمین دوم منوط به همیاری و
همگامی میباشد پس بکوشیم نهاد
های تازه تاســیس و اصیل را یاری
نماییم
جهت سرگرمی بزرگساالن عزیز در
ســاعات روز برنامه های آموزشی و
تفریحی مختلف و سرگرم کننده ا ی
برگزارمی شود.
همچنین کالس های آموزش زبان
فرانسه و انگلیسی برای بزرگساالن
این مرکز برقرار است.
ســایر برنامه های" خانه ما "شامل
نمایش فیلم برای کودکان و نوجوانان
به زبان فرانسه و انگلیسی ،برگزاری

گردهمایی ها ی علمی و اجتماعی،
نمایش فیلم های منتخب فارسی و
اجرای موسیقی زنده شب شعر
بازی ،مسابقه و ...میباشد
کانون فرهنگــی "خانه ما "با توجه
بــه توانایی های خــود برنامه ها را
تدارک دیده است .بنابر این از کلیه
متخصصین در زمینه های مختلف
علمی و فرهنگی دعوت مینماید تا
با ارایه تجربیات خود در پویایی این
برنامه ها "خانه ما "را یاری رسانند.
جهت هر گونه اطالعات بیشــتر با
شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید
514 804 4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل
موسسه
LE MONDE DE LA
LONGUE FRANÇAIS

در آدرس زیر صفحه برگزار میکند:

4862 BOUL.ST
CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

مدیریت کانون فرهنگی تفریحی
هنری خانه ما

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
18و  19مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza
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درشهــر...
تجربه ی حقیر از یک سفر درون شهری کوتاه
با قطار جدید  AZURدر متروی مونترآل!

نوشته ی علی

مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز
در مورد مونترآل»
امروز توفیقی اجباری نصیب بنده
شد و توانســتم به طور اتفاقی بر
مرکب جدید مترو ســوار شده و
ســیر آفاق و انفس مونترآل را در
مدت کوتاهی به انجام برســانم!
گزارش این سفر کوتاه چند دقیقه
ای به خدمتتان ارائه میگردد:
• چیزی که در لحظه ی ورود به
قطار جلب توجه مینماید ،بزرگتر
بودن مدخل درهای قطار اســت
که طبق اعالم شــرکت سازنده،
 27درصــد از درهــای قطارهای
قدیمی بزرگتر بوده و ورود و خروج
مسافران با سرعت بیشتری انجام
میشود.
• نکته ی دوم ،نورپردازی جالب
و روشنتر داخل قطار میباشد که
بخش اعظم آن بصور غیر مستقیم
بوده و در عین روشــنایی بیشتر،
اصال زنندگی نور تولید نمیکند .به
عبارتدیگر ،هر مسافر را «هاله ای
از نور معنویت» احاطه میکند!
• کــم صدا بودن داخل قطار نیز
یکی از ویژگیهای دیگر آن بوده و
قطار جدید از لحاظ صوتی عایق
بندی مناسبتری دارد .قطار های
جدید نیز همانند قطارهای قبلی،
بر روی چرخهای الستیکی حرکت
کرده و میزان لرزه ی آن نســبتا
کمتر از قطارهای متروی تورنتو و
نیویورک میباشد .خالصه هیچی
روی اعصاب آدم نیس!
• سیستم تهویه ی هوای داخل
قطار بخوبی انجام شــده و بدون
ایجاد توفان شــن در داخل قطار،
بــه راحتی در حرکت میباشــد.

سیستم تهویه ی داخلی قطار از
نوع هوشمند بوده که با توجه به
افزایش تعداد مسافران میتواند با
شدت بیشتری کار کرده و هوا را
سریعتر تهویه نماید.
• برخی از صندلیها ثابت بوده و
برخی دیگر به صورت بسته و به
دیواره ی داخلی قطار نصب شده
و میتــوان در صورت نیــاز آن را
باز و اســتفاده کرد( .مثل متروی
پاریس) .صندلیهای جدید از لحاظ
ارگونومیک ،راحت تر میباشند.
• شرکت ســازنده ادعا کرده که
شیشه های قطار جدید با یک الیه
ی محافظ پوشانده شده و نمیتوان
بر روی آن یادگاری نوشــت( .تو
مایه های :یار بی کلک ،مادر!)
• محل اتصال واگن ها به هم باز
بوده و مسافران میتواننددر صورت
لزوم ،در تمام قســمتهای داخلی
قطار حرکت کرده و از یک واگن
به واگن دیگر بروند .همین ویژگی
باعث شــده کــه ظرفیت حمل
هر قطار بین  80تا  100مســافر
افزایش یابد.
• کیفیــت صــدا و بلندگوهای
داخلی قطار بسیار باال بوده و نام
ایستگاه ها به راحتی شنیده شده و
گوشخراشنمیباشد.
• در زمان باز و بسته شدن دربها،
دور تــا دور درب بــه رنگ قرمز
درآمده و به مسافران اخطار میکند
که تا چنــد لحظه ی دیگر دربها
باز و بســته خواهند شد تا کسی
غافلگیرنشود!
• نمایشگر هایدیجیتالی فراوانی
در داخل قطــار موجود بوده و به
راحتی میتوان مشــاهده کرد که
قطار در در ایســتگاه «توپخانه»
است یا «جوانمرد قصاب»!

انتخــابات آمریکاو...

کردند و لیبی را هم با تغییر رژیم باین
روز در آورد که شاهد هستیم.
او و شــوهرش بیل کلینتون از سال
 2001تا حال فقط  25میلیون دالر
بابت سخنرانیهایشان پول گرفته اند
که  15میلیون آن از وال اســتریت
بوده.
ما ایرانیها نبایــد فراموش کنیم که
کشــورمان اولین بار در سال 1996
زمان بیل کلینتون تحریم کامل شد
و صدمــه ی آن فقط به مردم عادی
برگشــت .خود هیالری هم که یک
دشــمنی خاصی با مردم ایران دارد
آنهم بخاطر راضی کردن نتانیاهو.
اخیراً هم باز گفتــه که تحریم ها را

• پنجره ها بزرگتر بوده و دید
نسبتا بهتری به مسافران ارائه
میکنند .البته منظــره همان
مناظر زیبــای تونلهای بتونی
است و تغییری نکرده!
• هر واگن مجهز به  4دوربین
سکیوریتی بوده و اپراتور قطار
میتواند تصویــر و دعای خیر
مسافران را در آن واحد مشاهده
و شنود نماید.
• طراحــی داخلــی قطار به
گونه است که فضای داخلی آن
بزرگتر بوده و به گفته ی شرکت
ســازنده میتواند  8درصد بیشتر
مسافر را در درون خود جای دهد.
• نیــروی محرکه ی هر قطار را
 14موتور الکتریکی تامین میکند.
حداکثر سرعت قطار  72کیلومتر
در ساعت است.
طول قطار ،همانند نمونه ی قبلی،
 152متر میباشد.
• سیستم تعلیق قطار جدید به
جای کمک فنر ،بر روی بالشتکهای
هوا قرار دارد.
• فقط کابین اپراتور قطار مجهز
به سیســتم خنک کننده (کولر)
میباشد! مســافران هم از کوران
هوایداخل قطار بهره مند خواهند
شد!
• سیستم ترمز قطارهای جدید،
همانند نمونه ی قدیمی آن مجهز
به کفشــکهای چوبی میباشد که
به خوبــی عمل کــرده و میزان
آلودگی آن بسیار کمتر میباشد.
جالب است بدانید این که لنتهای
چوبی را در روغن بادام زمینی قرار
میدهند تا دوام آن بیشتر شود!
علیرغم میل باطنی شــدید برای
تهیه ی یــک عکــس ناقابل از
این مرکــب آهنین و تکمیل این
گزارش ،در حضور ماموران امنیتی
داخــل قطار ،موفق بــه تهیه ی
عکس نشــده و بناچار از عکس
وبسایت « »STMاستفاده نمودم.
برخی از اطالعات فنی این متن از
منابع زیر تامین شده است:
www.stm.info/fr/a-propos/
grands-projets/metro-azur
www.ici.radio-canada.
ca/regions/montreal/2015/11/13/005-metro-azur-description.shtml

آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

لیۀ

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

info@loadextransport.com

کنسرتها

برنامه ها و

وش بلیت ک
ش دیجیتال
فر
ه روزه در تپ
هم

>> ادامه از صفحه15 :

در ایران دوباره برقرار خواهد کرد .در
پاسخ به سئوالیدیگر هم گفته که اگر
ایران دســت از پا خطا کند ،ایران را
نابود میکند .خیلی ها اسم او را ماشین
جنگی گذاشته اند.
در برنامه های سیاســی ســه کانال
آمریکائی صبح یکشنبه هفتم فوریه
باز هم به سیاســت ترساندن از ایران
و کره شمالی ادامه میدهد  .در همان
برنامه مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه
بیل کلینتون و حامی تحریمهای عراق
از او حمایت میکند.
او میگویــد «اگــر زنهــا همدیگر را
ساپورت نکنند ،جای مخصوصی در
جهنم خواهندداشت».
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این جوک نیست ،سالها پیش وقتی
راجع بــه تحریم های زمــان صدام
حسین که مرگ  500هزار بچه عراقی
را بدنبال داشــت از آلبرایت سئوال
کردند خیلی راحــت گفت « :ارزش
داشت».
بنظــرم حتی اگر اجــازه ندهند که
سندرز انتخاب بشود ،او فکر انقالبی
سیاسی را در مغز جوانها کاشته و اگر
مردم در آمریکا تغییر سیاسی ایجاد
کنند مسلمادردنیا هم ثبات و آرامش
بوجود خواهد آمد.
از طــرف دیگــر ترس مردم ســایر
کشورها از حمله کشــورهای غربی
راحت میشــود و رهبــران واقعی را

223-3336

514-

جایگزین دیکتاتورها میکنند و دیگر
ترس از «ناباب » وجود نخواهد داشت.
و کاندیداهای جمهوریخواه...

هیــاری از دموکراتهــا اســت ولی
کاندیداهای جمهوریخواه هم درست
مثل او ریاکار و دروغگو و جنگ طلب
هستند .همه شنیدیم که تد کروز روز
دوم فوریه افراد داوطلب خود را به در
مردم فرستاده و به آنها گفته اند:

بن کارسون (یکی دیگر از کاندیداهای
جمهوریخــواه که او هــم مثل کروز
اوانجلیست اســت) از کاندیداتوری
انصراف داده و برای همین هم رای او
اضافه شــد و نتیجتاً او را برنده اعالم
کردند .همه نامزدهای جمهوریخواه ها
گقته اند که اگر برنده شوند تحریمهای
ایران را برقرار کرذه و قرارداد برجام را
ملغی خواهند کرد.
معلوم نیست چرا؟ آیا بنظر شما این

مسئله بمردم ایران لطمه وارد نخواهد
کرد؟
نهم فوریه نتایج آراء انتخابات ابتدائی
نیوهمشایر نشــان داد که سندرز و
ترامپ از سایرین جلو هستند .این رای
گیری های اولیه تا اواخر آوریل ادامه
خواهدداشت.

•
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اقتصاد...

ترسبازارهایمالیجهانازچیست؟

فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
بازارهــای مالی جهــان روزهای
سختی را از سر میگذرانند و شبح
بازگشــت بحران سال  ،۲۰۰۸که
چرخ فعالیت را در بخش بســیار
بزرگی از جهان از نفس انداخت،
بار دیگر بر فراز اقتصاد جهانی به
پرواز در آمده است.
یکی از نشــانههای سراسیمگی
بازارهای مالی ،ریــزش پی در
پی شــاخصهای کل ســهام
در شــمار زیادی از معتبرترین
بورسهــای آمریکا ،اروپا و اســیا
است ،ریزشهایی که از آغاز سال
 ۲۰۱۶به گونهای چشمگیر شتاب
گرفتهاند.
در مقایســه با ماه آوریل ســال
گذشته ،بورسهای پاریس و لندن
و فرانکفــورت و توکیــو بیش از
بیست در صد ،بورسهای مادرید
و میالن بیش از بیش از ســی در
صد و بورس شانگهای  ۳۷در صد
از دست دادهاند.
یکی دیگر از نشــانههای همین
سراسیمگی ،اوجگیری نامنتظره
طال اســت که بهــای آن ،از آغاز
سال میالدی تا امروز دوازده درصد
افزایش یافته است.
میدانیم که فلز زرد نقش «پناهگاه»
را ایفا میکند و سرمایه گذاران هر
زمان دچار ترس و ســر در گمی
میشوند ،به آن پناه میبرند.
این ترس و سر در گمی ،همانند
بســیاری دیگر از موارد بحرانی،
ســر چشــمه واحدی ندارد و از
عوامل گوناگونی منشــأ میگیرد
که مهمترین آنها را میتوان چنین
برشمرد:
•
یک) کند شــدن آهنگ رشد
اقتصــادی در چیــن غــول
جمعیتــی جهان ،پــس از
حدود ســه دهه رشد بسیار
باال در محدوده هشــت تا ده
در صد ،به دالیل گوناگون به
مرحله تازهای از توسعه خود
رســیده و دیگر نمیخواهد و
نیز نمیتواند ،همانند گذشته،
نقش «کارخانه جهان» را بازی
کند.
دســتمزدها در چیــن رو به
افزایــش مــیرود و مصرف
داخلی قرار اســت ،به عنوان
موتــور محرکه رشــد ،جای
صــادرات و واردات انبــوه را
بگیرد.
همین تحول ،بــه دلیل ابعاد
عظیم اقتصاد چین ،بر بسیاری
دیگر از کشــورها نیــز تأثیر
میگذارد .کاهش چشــمگیر
رشد اقتصادی چین به آن معنا
اســت که واردات این کشور
نیز ،به ویــژه خرید مواد خام
از کشورهای در حال توسعه،
کمتر و کمتر میشــود .این
یکی از عوامل پیدایش حالت
«عصبی» در بازارهای جهانی
است.
•
دو) کاهــش واردات مــواد
خام توســط چین ،به شمار
زیادی از کشــورهای در حال

توسعه وابسته به صدور این مواد،
آلومونیوم،
از پنبه گرفته تا
ضربــه زده و
آنها را نیز
از نفس
انداخته است .با
توجه به تداوم رکود
در شــماری از
مناطقصنعتی،
از جملــه ژاپــن و
منطقه یورو ،کاهش واردات
چین به گونهای چشمگیر رکود را
در بازار مواد اولیه شدت بخشیده
است.
•
سه) بزرگترین بازنده این وضعیت،
گروه کشورهای صادر کننده نفت
است.
ســقوط هفتاد تا هفتــاد و پنج
درصدی بهای نفت طی بیســت
مــاه گذشــته شــماری از صادر
کنندگان ایــن کاال را در بحرانی
عمیق فرو برده اســت .کشورهای
مصرف کننده انرژی قاعدتاً باید از
این رویداد خوشــحال باشند ،زیر
وارداتشان ارزانتر تمام میشود و
قدرت خرید شهروندانشان باالتر
میرود.
ولی وضع پیچیدهتر از اینها است
و سقوط بهای نفت خود به یکی
از عوامل تشــدید کننده «حالت
عصبی» در بازارهــای مالی بدل
شده است.
در واقع بازیگران صحنه مالی به این
نتیجه رسید ه اند که رکود روزافزون
بازار نفت به دلیل زمینگیر شدن
اقتصاد جهانی و نبود چشــم انداز
برای آن ،دســتکم در آینده قابل
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پیش بینی است .به
عالوه با فرو رفتن صادر
کنندگان نفت در رکود و بحران،
بخش قابل مالحظهای از بازارهای
صادراتی قدرتهای بزرگ صنعتی
نیز از دست میرود.
•
چهار) یکــی دیگــر از عوامل
پدیدآورنده ترس
در بازارهــای مالــی ،پیدایــش
تردیدهای روز افزون درباره اوضاع
اقتصادی در آمریکا است.
در پی بحران عظیم ســال ۲۰۰۸
میالدی که از درون آمریکا منشأ
گرفت و ســپس به بخش بزرگی
از جهان گســترش یافت ،اقتصاد
ایاالت متحده از ســال  ۲۰۱۰به
بعد ،زودتر از دیگــر اقتصادهای
صنعتی ،توانســت از رکود خارج
شــده و رشــد اقتصادی را از سر
بگیرد.
امروز بعضی نشانهها حاکی از آن
اســت که اقتصاد آمریکا به پایان
«سیکل» رونق نسبی خود رسیده،
از جمله با کاهش سرمایه گذاری،
کند شدن نرخ رشد و این که شمار
مشاغل ایجاد شده در این کشور
طی ماههــای اخیر در حد انتظار
نبوده اســت .با توجه به وضعیت
چین و تداوم رکود در منطقه یورو
و ژاپن ،کافی است اقتصاد آمریکا
هم از نفــس بیفتد تا کل اقتصاد
جهانی زمینگیر شود .به هر حال
ترس از این احتمال ،به سراسیمگی
بازارهای مالیدامن میزند.
•
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دوره های آموزش شنا

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر مربی حرفه ای ( عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری)

ندا عزیــزی

514-701-1390
مشاوره و تست رایگان

پنج) شــمار زیــادی از بنگاههای
تولیدی در قدرتهای نوظهور ،از
چین گرفته تا برزیل ،طی سالهای
اخیر به شدت مقروض شدهاند و
بخش مهمی از بدهیهای آنها نیز
به ارزهای خارجی بــه ویژه دالر
است.
مساله در آنجا است که در همین
قدرتها ،به تازگی نرخ برابری پول
ملی آنها نسبت به ارزهای معتبر
دنیا به ویژه دالر آمریکا به گونهای
محسوس کاهش یافته است.
در ایــن شــرایط ،بازپرداخــت
بدهیهای برای بنگاههای نوظهور
به باری ســنگین بدل شده و این
نیز یکی از عوامل زاینده تشویش
است.
•
شش)در جمع کشورهای صنعتی،
این بدهیهای دولتی اســت که
همچنان منشأ نگرانی است.
در میان این کشور ،قدرتمندترین
آنها فع ً
ال این مشــکل را مدیریت
میکنند ،حال آنکه ضعیفترین
شان با یک آسیب پذیری دایمی
روبرو هستند .گرفتاریهای ناشی
از بدهیهــای یونان همچنان به
جای خود باقی اســت .به تازگی
پرتغال نیز بار دیگر مساله آفرین

شــده و بازارهای مالی برای اوراق
قرضه دولتی این کشور نرخ بهره
رو به به باالیی را مطالبه میکنند.
•
هفت) عالوه بر همــه این عوامل
بحران زا ،وجود حجم عظیمی از
نقدینگیدر بازارهای مالی جهان و
جا به جایی آنها نیز به ترس دامن
میزند.
فراموش نکنیم که از سال ۲۰۰۹
به این سو ،بانکهای مرکزی جهان
برای مقابله با بحران و خارج شدن
از رکود ،حجم عظیمی از نقدینگی
را در شریانهای اقتصادی جهان
تزریق کردند .بخش بزرگی از این
نقدینگی به جای آنکه در اقتصاد
واقعی ســرمایه گذاری بشود ،در
جستجوی سود بیشتر راه بازارهای
مالی و به ویژه ســهام را در پیش
گرفته و حتی به ایجاد «حباب»
منجر شده است .آیا خطر ترکیدن
این حبابها در پیش است؟
•
هشت) بر این عوامل صرفاً اقتصادی
زایندهترس،خطرهایژئوپولیتیک
را نیز باید اضافه کرد.
عوامل بحــران زای سیاســی در
جهان رو به افزایش میروند و ،به
همان نسبت ،ریسکهای بازرگانی

و ســرمایه گذاری نیــز افزایش
مییابند.
خاور میانه در حال تالشــی است
و خطرهــای گوناگــون ،از جمله
تنشهای اوجگیرنــده در روابط
ایران و عربســتان سعودی ،بر آن
سنگینیمیکنند.
روسیه درگیر بحرانهای اوکراین و
سوریه زیر فشار سقوط قیمت نفت
قرار گرفته و پیش بینی رفتارهای
آینده آن بسیار دشوار است.
آســیا به دلیل قدرت طلبی روز
افزون چین و نیــز افزایش تنش
میان کره شمالی و همسایگانش،
نگران بحرانهای آتی است.
اتحادیه اروپا ،که طی دورهای بیش
از نیم قرن بــه یکی از قطبهای
زاینده ثبات بدل شده بود ،بدترین
دوران را در تاریخ خود میگذراند
و در صورت خروج بریتانیا ،بیش
آر بیش متزلزل خواهد شد .بر این
فهرست میتوان خطرهای بسیار
جدی دیگری را نیز اضافه کرد ،از
گسترش تروریسم گرفته تا بحران
مهاجــران در اروپــا و اوجگیری
«پوپولیســم» در بخش بزرگی از
دنیان صنعتــی ،از اروپا گرفته تا
آمریکا...
•
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کار اشتباه را با آیفون
انجامندهید
•

 )۴وصل کردن آیفون به شارژر در
متام طول شب

هافینگتونپست :گوشیهای هوشمند
اهمیتی کمنظیــر در زندگی آنالین و
آفالین کاربــران دارند و از آنجایی که
معموال کاالیی قیمتیاند ،بهتر اســت
در نگهداری و بهرهگیری از آنها نکات
خاصی مد نظر قرار گیرد.
در این مطلب به هشت نکتهای اشاره
شــده که انجام دادن آن روی آیفون
اشتباه است و پرهیز از این اشتباهات
میتوانــد عمر مفید آیفون شــما را
افزایشدهد.
•
 )۱روشن نگه داشنت وایفای و بلوتوث
آیفون

وقتی وایفــای و بلوتوث روی آیفون
فعال باشد اما گوشی در حال استفاده
از یکی یا هر دوی آنها نباشد ،هدررفت
انرژی به شدت افزایش مییابد و باتری
گوشــی زودتر به نقطه پایان میرسد.
وقتی مشغول کار و زندگی روزانه خود
هستید احتماال در ساعات بسیاری نیاز
به فعال نگه داشتن وایفای و بلوتوث
ندارید و بنابراین بهتر است این گزینهها
را غیرفعال کنید .فقط زمانی وایفای
یا بلوتوث را فعال کنید که واقعا قصد
استفاده از آن را دارید.
•

 )۲روشن نگه داشنت طوالنیمدت
گوشی بدون خاموش کردن متناوب

وصل کردن گوشــی به شارژر در طول
شب و در زمان خواب برای شارژ کامل
داشــتن در صبح روز بعد کاری رایج
است که بســیاری از کاربران انجامش
میدهند ،اما این نکته را در نظر داشته
باشــید که متصل مانــدن آیفون به
شارژر بعد از آنکه شارژش کامل شد ،در
طول زمان به باتری موبایل آسیبهای
جدی وارد میکند و از عمر آن بهطور
چشمگیریمیکاهد.
ســعی کنید زمانهایی را برای شارژ
کردن گوشی انتخاب کنید که بتوانید با
فاصلهای کوتاه پس از کامل شدن شارژ،
آن را از شــارژر جدا کنید ،یا از پریزی
اســتفاده کنید که تایمر دارد و پس از
مدتی معین شارژر را بهصورت اتوماتیک
خاموش میکند.
•
 )۵استفاده از شارژرهایی غیر از
شارژرهای ساخت اپل

شــارژرهای اصل کمپانــی اپل برای
آیفون و آیپد ممکن است کمی گران
باشند ،اما اســتفاده از آنها بهتر از هر
شارژر دیگری برای تجهیزات اپل است.
استفاده از شارژرهای متفرقه میتواند به
موبایل یا تبلت شما آسیب وارد کند و
حتی گزارشهایی از شارژرهای جعلی
هم منتشر شده که باعث آتشسوزی
و انفجاردستگاه شدهاند .مطمئن باشید
پولی که برای شارژرهای اپل میدهید
ارزشش را دارد.
•
 )۶متیز نکردن منظم گوشی

بهتر است به تمیزی گوشی هوشمندتان
اهمیــت بدهید .بدیهی اســت که با
اســتفاده از گوشــی در طــول زمان
جرمهایی روی آن مینشیند که نیاز به
پاکسازیدارد .توصیه اپل این است که
برای پاک کردن گوشی از دستمالهای
«نرم و بدون کرک» استفاده کنید .اگر
به اپل استور مراجعه کنید ،میتوانید
دستمالهای مخصوص اپل برای تمیز
کردن گوشــی و تبلت را هم با قیمتی
مناسببخرید.
•

بــرای افزایــش عمر باتــری آیفون،
خاموش کردن متنــاوب آن ضرورتی
اســت که کمپانی اپل هم بر آن تاکید
دارد .در غیر ایــن صورت ،عمر باتری
آن زودتر به پایان خواهد رسید ،چون
روشن نگه داشتن طوالنی مدت گوشی
 )۷بدون پسورد نگهداشنت آیفون
فشار زیادی به باتری وارد میکند.
اگر ازآیفون برای بیدار شدن استفاده بر اســاس آمارهایی که اپل منتشــر
میکنید ،بهتر اســت در این کار هم کرده نزدیــک به نیمــی از کاربران
تجدیــد نظر کنید و بهجــای آن یک آیفون پسوردی روی گوشیهای
ساعت زنگدار بخرید تا در زمان خواب هوشمندشان نگذاشــتهاند .اگر
بتوانید گوشــیتان را با خیال راحت گوشــی بدون پســورد شــما
خامــوش کنید .در غیــر این صورت دزدیده شــود ،همــه هویت و
بهتر است زمان دیگری در روز را برای داراییهای دیجیتال شــما در
خاموش نگه داشــتن گوشی انتخاب دسترس دیگران قرار میگیرد
و برای دسترســی بــه دادههای
کنید.
•
خصوصیتان هیچ مانعی هم بر سر
هوای
در
فون
ی
آ
از
کردن
استفاده
)۳
راه آنها نیست .فعال کردن passcode
بسیار گرم یا بسیار سرد
آیفون راهی ســاده و ضــروری برای
آیفون تاب تحمل گرما و سرمای
حفاظت از حریم خصوصیتان است.
شدید را ندارد و در دمای بسیار باال یا •
 )۸قدم زدن با آیفون در دست
پایین بهتر است از آن استفاده نکنید.
متخصصان توصیه میکننددردمای آیفون کاالیی محبوب و ارزشمند در
کمتر از صفر درجه و باالتر از  ۳۵درجه بازارهای سیاه است و به خاطر همین
دزدان بسیاری در کمیناند تا آن را از
سانتیگراد بهتر است به گوشیتان
دستان شما بربایند .این روزها بیش از
استراحتبدهید.
حتی ممکن اســت در سرما یا گرمای  ۴۰درصد از سرقتهای انجام شده در
شدید آیفون بهصورت اتوماتیک موقتا شهرهای بزرگ مربوط به موبایل و تبلت
خاموش شود .در چنین شرایطی ،بهتر است .بنابراین بهتر است بدانید که قدم
است دســتکم گوشی را در جیبتان زدن با آیفون در دســت بهطور بالقوه
نگه دارید تا از گرما و سرمای شدید در بسیار خطرناک است.
امان باشد.

www.paivand.ca since 1993
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

بشدید:
اضطرا
چگونهخودرادرمانکنیم

اضطراب را دیگر نمیتوانید تحمل کنید؟ اضطرابتان بیش از اندازه شده است ،اینها
این نوشته کمک تان می کند!
را امتحان کنید:
همیشه در زندگی روزهای بد وجود دارد• .
وقتهایی که احساس میکنید هیچکس حواس تان را همان حلظه پرت کنید
نیست که کمکتان کند .زمانهایی که فکر اولین قدم این اســت که هر کاری انجام
می کنید هیچ امیــدی ندارید .اضطراب دهید تــا بتوانید همان لحظه اضطرابتان
مشکلی است که گاهی آنقدر آزاردهنده را متوقف کنید .برای این منظور ،یکی از
میشود که تصور خواهید کرد دیگر نمی بهترین روشها این اســت که حواستان
توانید هیچوقت زندگی شاد داشته باشید .را فــوراً پرت چیزی دیگر کنید .این یکی
اما واقعیت این اســت که خو ِد اضطراب از معدود زمانهایی اســت که تکنولوژی
است که این احســاس را ایجاد میکند .میتواند کمکتان کند .تلویزیون را روشن
اضطراب این قدرت را دارد که باعث شود کنید .چراغها و رادیو را روشن کنید .به یکی
احساس کنید هیچ امیدی ندارید .البته راه از دوستان نزدیکتان زنگ بزنید و درمورد
درمان آن وجود دارد و میتوانید از شر آن هر چیزی که دوســت دارید حرف بزنید.
خالص شوید اما تنها راه آن این است که تا میتوانید ذهنتان را مشغول نگه دارید.
وقتی جلوی فکر کردن به استرسهایتان
باور کنید راه عالجی وجود دارد.
به همین دلیل اســت که وقتی احساس را بگیرید ،کمی آرامتر خواهید شد.
میکنید اضطرابتان بیش از اندازه شــده •
خودتان را از حلاظ جسمی خسته کنید
است ،دو راه دارید:
یکی اینکه بنشینید و هیچ کاری نکنید و تا خستگی جسمی جلوی خستگی فکری
را میگیرد .پس سعی کنید تا میتوانید
آخر عمر با اضطراب زندگی کنید.
دوم اینکه خودتان را به تغییر متعهد خودتان را از نظر جســمی خسته کنید.
کنید و راه به سمت بهتر شدن را پیش بیرون رفته و بدوید و وقتی خسته شدید،
صبر کنید تا کمی انرژیتان برگردد و بعد
بگیرید.
دوباره به دویدن ادامه دهید .آنقدر بدنتان
واقعیت این است که همیشه راه درمانی را خســته کنید که نتوانید به مشکالت و
بــرای اضطراب وجــود دارد .اما اضطراب نگرانیهایتان فکر کنید .دویدن را دوست
از آن نوع مشــکالتی نیست که یک شبه ندارید؟ راههایدیگری پیدا کنید .میتوانید
درمان شود .به همیندلیل نه تنها باید یک یک کیسه بوکس بخرید و یک گوشه خانه
راه درمان آویزان کنید و در این مواقع سراغش بروید.
هر کاری که الزم است برای خسته کردن
خودتان انجامدهید.
•
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ب هایتان را بنویسید
اضطرا 

گاهیاوقاتاضطرابباعثمیشودافکارتان
از کنترل خارج شود .گاهیاوقات این افکار
اص ً
ال مربوط به اضطرابتان نیستند .فقط
فکرهایی هستند که نمیتوانید از ذهنتان
بیرونشان کنید .همه آنها را بنویسید .هر
چیزی که از ذهنتان میگذرد را روی کاغذ
ن آوردیدشان،
بیاورید .وقتی از سرتان بیرو 
دیگر کمتر به آنها فکر خواهید کرد.
مناسب •
خودتــان پیدا بپذیرید و یک برنامه بریزید
برای
کنید ،بلکه باید ماهها به آن روش درمان و آخر اینکه وقتی در آن لحظه احســاس
میکنید هیــچ امیدی نداریــد ،باید به
متعهدشوید.
خودتان فرصت دهید که به احساس آن
•
ولی من االن به کمک نیاز دارم!
لحظهتان فکر نکنید و برای چیزی که در
ولی شما فوراً به کمک نیازدارید .به چیزی آینده اتفاق میافتد آماده شوید .این کاردو
نیاز داری که کمی آرامتان کند و شما را از مرحله دارد :اولین قدم این است که یک
اضطرابی که تجربه میکنیددور کند .اینکه قدم به عقب بردارید و به خودتان بگویید
چطور میتوانید آرامتر شوید ساده نیست .که هیچ اشکالی ندارد که مضطرب هستید.
یادتان باشــد ،اضطراب چیزی نیست که بجای جنگ کردن با آن باید اول قبولش
بتوانید یک شبه آن را از زندگیتان پاک کنید زیرا پذیرش مهمترین ابزار برای باور
کنید .اگر همین االن احساس میکنید که کردن این است که میتوانید به آن غلبه

کنید.
بعد باید یک برنامه طوالنیمدت برای
آیندهداشته باشید که شامل کارهایی
میشود که برای خالص شدن از آن
باید انجامدهید.
آیا میخواهید پیش مشاور بروید؟ آیا
میخواهید از دکترتان بخواهید دارو
برایتان تجویز کند؟
آیا برنامه دارید که به صورت منظم
ورزش کنید؟
آیا میخواهید دنبال یک کار جدید
بگردیــد یا دوســتان جدیدی پیدا
کنید؟
چــه تغییراتــی دوســت دارید در
زندگیتان ایجاد کنید؟ در این مورد
تصمیم بگیریــد و برنامه بریزید .این
برنامه نه فقط برای چند روز یا چند هفته
بلکه برای چند ماه و شاید چند سال است.
داشتن این برنامه مطمئنتان میکند که
روی آیندهتان متمرکز هستید و کاری که
برای کنار آمدن با مشــکالتتان در زمان
حال میکنید اهمیت کمتریدارد.
یادتان باشد ،اگر صادقانه باور داشته باشید
که زندگیتاندر این لحظه غیرقابل تحمل
شده است ،برنامه ریختن برای یک یا دو
سال آینده کار سختی نیست .اگر بتوانید
بین یک تا پنج ســال آینده اضطرابتان را
درمان کنید ،آنوقت دهها ســال زندگی
تــوام با آرامش در انتظارتان خواهد بود .و
نگران نباشید ،بیشتردرمانها خیلی کمتر
از چیزی که از آنها انتظار میرفته نتیجه
میدهند.
•

چطور در درازمدت با اضطرابتان مقابله
کنید

وارد شــدن به راهــی که بــرای درمان
اضطرابتــان الزم دارید یکی از مهمترین
اقداماتی است که میتوانید برای مقابله با
اضطراب و حمالت وحشت انجام دهید و
خوشبختانه درمان برای همه میسر است.
هیچ نوع اضطرابی نیست که قابل درمان
نباشد.

فقط باید از چند دامی که ممکن است
تهدیدتان کند دوری کنید:

• اینکه باور داشــته باشــید به تنهایی
میتوانید آن را درمان کنید.
• اینکه باورداشته باشید که اضطراب شما
از بقیه بدتر یا متفاوتتر است.
• اینکه باور داشته باشید اگر یک روش
درمانی طی یک تا دو هفته نتیجه ندهد،
برایتان مفید نخواهد بود.
تعهد و تصمیم گیری هوشــمندانه رمز
موفقیت در پیدا کردن راهی برای درمان
اضطراب است و بااینکه همه روشها برای
همه افراد جواب نمیدهد اما صدها روش
مختلف وجود دارد که باالخره یکی برایتان
مفید خواهد بود.
تا آن زمان ،اگر لحظهای احساس کردید
اضطرابتان بیش از اندازه شده است ،یکی از
روشهای سریعی که در باال اشاره کردیم
را انجام دهید .یادتان باشد ،اگر اضطراب
واقعاً قابل درمان نباشد ،آنوقت هیچوقت
آســوده نخواهید شد .حتی اگر لحظهای
احســاس کنید که درمانی برایتان مفید
بوده و کمی آرامترتان کرده اســت ،ثابت
میکند کهدرمان امکانپذیر است.
منبع calmclinic.com :
(مترجم  :زینب آرمند)
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متض��اد ميپردازن��د ،اما حقيقتی در پس اين آرا و نظري��ات موافق يا متضاد
www.paivand.ca
1993
لغو دانست لذا اين موضوع که
sinceآن را تماماً و يکسره
نمیتوان
وجود داشته که
س��اختار اصلی و اساسی انس��ان از دو بعد مادی و معنوی (جسمی و روحی)
تش��کيل يافته يعنی بعد روحی که ميزان و حديقف نداشته و نخواهد داشت
و بعد مادی و جس��می ک��ه ملزم به زندگی چند روزه دنيوی اس��ت .در اين
مي��ان آدمی با توجه به هر دو نياز مبرم روحی و معنوی و مادی و جس��می
سعی در ترسيم و تشريح خويش با توجه به هر دو بعد و رسيدن به کمال و
غايت مد نظر خويش مينمايد(عوامل مختلف ژنتيکی و اجتماعی و س��اختار
تربيتی جزو عوامل تأثيرگذار ميباش��ند) ،در اين ترسيم و تشريح آدمی گاه
به صرف بعد جس��می ميل و رغبت مادی تام يافته و با در اختيار گرفتن قوا
و م��اده الموادی نهفته در کره ارض زندگی چند روزه ميلياردها نفر از نفوس
را به سوی زندگی سهلتر و کمتر مواجهه يافتن با مشکالت سوق داده است.
ل��ذا در حيات بش��ری وقوف به مبادی تجربی موجب ايج��اب و ايجاد دانش
بش��ری گرديده که اصطالحاً علم ناميده ميشود که البته علما تعاريف ديگر
و خاص تری نيز از علوم دارند که مدنظر دانش کلی ميباش��د که از ابتدا تا
به امروز بش��ر به تجربه و آزمون و خطاهای متعدد در قرون و اعصار مختلف
بدان دست يافته است.
نسبت دین و معنویت
بشر از ازل تا به امروز دارای فطرت و صبغهای معنوی و انسانی بوده که در
آرامش
حدامنيت و
بیــشو يااز در
بيماریها
گرفتاریه��ا و
س��ختی
شیرینحال اعم
همه
ویتامین ب
مصرف
قدمها وزدن در
ببینید،ازمانند
کهوبه
افرادی
بودند
بين
اين
در
لذا
گرديده
خوي��ش
باطنی
فطرت
به
معط��وف
 6نیز باعث آسیب های عصبی
کناردریا!
صبغه و س��احت صرف انسانی توجه کرده (اومانيسم) مسائل و غوامض بشری
یا بی حسی در طول زمان خواهد
•
را در چارچوب انس��ان و انس��انيت مط��رح نمودهاند و باز در اي��ن ميان بودند
تند!
غذاهای
شد.
انس��انهايی که به جهت خوی و کش��ش معنوی و ذاتی توانسته اند به تفضل
استعداد هر
طبیعیواست که
این
رویاهای
دیدن
باعث
ویتامین
غذاییبهکهجايیاین
کران
صانع بی
ايشان
توسط
رسانند که
خويش را
الهی قوابل
ترسيم
زنــده وچند روزه
روشی را برای
شود،راه و
خويش
باعثجهت
به
مانند
رحمانيتمی
سوءهاضمه
انسانیتر می
دنيایواضح
ملموس تر و
عالم انس��انی خود را به اصل و اساس
آزادگان
تا
فرموده
مبرهن
و
مش��خص
و
غذاهای پر ادویه و سنگین و چرب شود.
خويش باز رسانند (علما معانی مختلفی را برای دين بيان فرمودهاند) و در اين
باعث آزار فرد شود .بهتر است شام •
ميان يکسونگری عدهای که منهيات و عقدههای روانی و شخصی خويش را در
افسردگی
ضد
داروهای
صرفو شود
ساعت وقبل
تعارضات عديده را در دو حوزه علم و دين فراهم
خوابنموده
دينازدخيل
دوذات علم
رس��د اص ً
داروهــای
تندميقبل از
خصوص و
به و حقيقت
بخشعلم
آرام باطن
حقيقت و
خوابتعارض در
ال
بسیارنظر
غذاهای که به
و میآورند
بلکه
(مهــارعالم
هــا يا شرق
SSRIغرب و
موضوع تنها در
مصرف اين
وجود ندارد و
مصرفدين
باطن
نيستهای
کننــده
کافئین و
نشــود.
نمايد.
مي
گری
جلوه
صوری
به
مختلف
امکنه
در
گون
گونه
افراد
در
مواد لبنی (در صورت عدم تحمل انتخابــی بازجذب ســروتونین )
علم و دانش��ی که بر مبنای خوی و فطرت انس��انی و الهی آدمی در جهت
و داروهای ضدافســردگی مانند
الکتوز) نیز توصیه نمی شود.
تس��هيل زندگی چند روزه انسانها در طول قرون و اعصار (حال و آينده) مد
می
سرترالین
و
پاکسیل
پروزاک،
•نظ��ر قرار گي��رد آن دانش خير و عافيت و عاقبت دانش��مندان واضع علوم و
ویتامین ب
تواند منجربه دیدن کابوس های
حقه6خواهد بود.
فنون
درصفحهاین14
ادامهاز مصرف
این ویتامین در تعامل با برخی از شــبانه شــود .اگر
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خــواب یکــی از مهــم ترین و
اثرگذارترین مسائل بر سالمت روح
و جسم هر موجود زنده است.
بهترین خواب برای بزرگســاالن
حداکثر  8ســاعت در طول شب صــداها
است .بایستی تمام عوامل مزاحم تا به حال شــده که خواب ببینید
و مختل کننده فرآیند خواب که جایی در حال آتش گرفتن است
سبب دیدن رویاهای بد و استرس و با صدای آژیر ماشین های آتش
زا می شــوند ،رفع گردند تا سطح نشانی و یا آمبوالنس (در خواب) از
ســامت بدن و در نتیجه سطح خواب بیدار شوید و متوجه شوید
ســاعت تان در حــال زنگ زدن
کیفیت زندگی ارتقا یابد.
است؟
•
بــو ها
در هنگام خواب ،مغز مانند پنجره
آیا بــوی خوب و مطبوع بر دیدن ای نیمه باز است که صداها بهداخل
خواب شیرین تأثیرگذار است؟
آن نفوذ می کنند .اگر این صداها
یک مطالعه نشــان داده است که به اندازه ی کافی بلند نباشند ،شما
بو و عطر خــوش منجر به دیدن از خواب بیدار نخواهید شد.
رویاهای مثبت می شود و بر عکس بنابراین ،گوش دادن به موسیقی
بوهای نامطبوع مانند بوی گوگرد آرام بخــش مانند صــدای امواج
شرح
جدول با
یک
دومنفی
رویاهای
به دیدن
منجر
می دریا ،شاید سبب شود یک رویای

گردد .برای مثال بوی خوشی مانند
بوی گل یاس می تواند برای دیدن
یک خواب خوش مناسب باشد.
•

قت نزول حقيقت
انسـانصعـود انسـان
و
5124
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افقي:
 -1در صورتي كه – مسن
 -2ب��ه صورت جدي و برابر با مقررات 1
 7و تشريفات – تصفيهخانه بدن انسان 2
– يكدنده
3
 -3 3مؤسسه نيكوكاري – بت جاهليت
4
 – 5الزم
 -4نظ��ر – باالرفت��ن آب دري��ا – 5
نزديكبين – نوردهنده ،درخشان
6
 -5پ��ول ژاپ��ن – مرك��ز كان��ادا – از
7
پادشاهان ساساني
 -6مث��ل و مانن��د – عرصه بوكس – 8
آزاده كربال
9
 -7نوعي بازي – جعبه دنده خودرو را
10
گويند – تو سري خور چكش
 -8نظارت بر حسن اجراي سياستهاي 11
كلي نظام از اختيارات ايش��ان است – 12
قربانگاه مكه – كناره دريا
13
 -9مدرك – از س��بزيهاي معطر –
14
بيهمدم ،واحد
7
 -10گش��اده – تأس��يسكننده – 15
هماهنگ ،جور
 -11بال و زرنگ – پي درپي و پش��ت
– نصرت ،مدد
سر هم – خون
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پارچه
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غني
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پوست – شوم
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چك
پادشاه خوارزمشاهي – انبار ،مخزن
 -15تحليل روحي – عقل باخته
 -13مرد خداشناس – غم و رنج – فاني
 6عمودي:
 -14برادر مادر – نيرنگ – قسمت پائين
 -1پرندهاي ش��بيه گنجشك – خالي از جامه
سر و صدا
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–
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–
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-2
سنگين – جار و جنجال
و كشاورزي ملل متحد
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بسر – آواره و دربهدر
م
ا
ر
ق ص ر ب ه
 1ب ا ج ن ا ق
 -4از جن��س ن��ي – جانور
2
ر
ز ن ب و
ر ع
ا
ز
د
ا
ز
ا
 4تكسلولي – نت سوم – قدر
و
ر
ا
د
و ش
ك ا
 3د م د م ي
www.tapeshmontreal.com
و مرتبه
ا
ن د
ب د ي ل
ا ش
 4م ن و
 -5 2مث��ل ،نظير – حد نصاب
ر
و ي
ا
ر
ك ر ي ك ت
 5ج د
 6ا بتب ردیل
ب ي
ی ر
ها ي
م ي
سیست ز
ا
ه م
ورزشي – منقار مرغان
د
ي ا
ن ي
ي ك ي
 7ن ا ن و
هر
ششم
 -6سكسكه – يك
وی
 8س ف ر ه دی
ی
د ن
ز ك ر
د لوئب ا
خوردن
س��ر
چيز – وس��يله
ا ك ي پ
س ب ب
ل ر
 9ج و ش
روي يخ و آسفالت
ل
دیسک ،ب ل ي
کامپکت ق ا
کاست وم ل
ر ي
ه
 10و
 -7تكيه به پش��تي – نوعي
ا خ
ا ن و ي
ه
ا
د ع و
 11ا
کتاب ،کارت تلفن
ل ب و
ي ر
م ن ج م
 12ن م و
اينترنت پرسرعت – قسمت
 Sherbrookeف6162
w.
ت ن ا س ا
ي و س
ر
 13م ق ر
باالي دست انسان
Tel.:
514-223-3336
ا ج
م
ا
ا ي م
د
ا ي ت
و
 14ر
خودرو
نوعي
 -8هنر هفتم –
ع د س پ ل و
ز
م و
ا ن ش ا
 15د
1

2

3

4

5

1 6 2 4 7 3 8 5 9
9 5 3 1 2 8 4 7 6
7 4 8 9 5 6 1 3 2

3



3 9 1 7 6 5 2 8 4
5 8 7 2 4 1 6 9 3
6 2 4 8 3 9 5 1 7

9

Easy Sudoku5124
Puzzles 1

www.printablesudoku99.com
جدول
عادي
جدول
جدول ويژه
ويژه>>حل در صفحه 35
____________________
____________________ ویژه وعادی
جدولهای

8 7 6 5 9 4 3 2 1
4 1 9 3 8 2 7 6 5
2 3 5 6 1 7 9 4 8

6

اسیدهای آمینه (واحد های سازنده داروها در عذاب هستید ،حتما با
تلفن گروه دین و اندیشه88761257 :
تعویضدارویتان
ی پروتئین) سبب تاثیر مثبت بر پزشک تاندرباره
سیستم عصبی دخیل در خواب صحبتکنید.
بایــد دو
جدول با
می یک
بدانید که
شــود .البته
شرح •

تلفن گروه دین و اندیشه88761257 :
(بچه دار شدن)
گرسنگی و در نتیجه کاهش قند یک تغییر اساسی
خون ،احتماال باعث بیدار شدن زود آماده می سازد.
به زود از خواب شده و یا سبب می

کرده و
دوحل
مداد
ايرانرا با
شرحها
يکی از
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا
عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
«شرح
دارای
روزنامه
جدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول عادي

1

بوده که ميتوان گفت در عصر ما با حدت و حرارت زيادی مطرح و ترس��يم
ش��ده و موافقان و مخالفان از هر قشری به ايراد نظريات و يافتههای خويش
پرداخت��ه و به ش��دت از آن دفاع و يا به اثب��ات و رد ديگر نظريات هم رأی و
متض��اد ميپردازن��د ،اما حقيقتی در پس اين آرا و نظري��ات موافق يا متضاد
23  no.1254
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توان
PAIVAND:موضوع27که
Vol.دانست لذا اين
يکسره لغو
آن را تماماً و
وجود داشته که نمی
س��اختار اصلی و اساسی انس��ان از دو بعد مادی و معنوی (جسمی و روحی)
تش��کيل يافته يعنی بعد روحی که ميزان و حديقف نداشته و نخواهد داشت
و بعد مادی و جس��می ک��ه ملزم به زندگی چند روزه دنيوی اس��ت .در اين
مي��ان آدمی با توجه به هر دو نياز مبرم روحی و معنوی و مادی و جس��می
سعی در ترسيم و تشريح خويش با توجه به هر دو بعد و رسيدن به کمال و
غايت مد نظر خويش مينمايد(عوامل مختلف ژنتيکی و اجتماعی و س��اختار
تربيتی جزو عوامل تأثيرگذار ميباش��ند) ،در اين ترسيم و تشريح آدمی گاه
به صرف بعد جس��می ميل و رغبت مادی تام يافته و با در اختيار گرفتن قوا
و م��اده الموادی نهفته در کره ارض زندگی چند روزه ميلياردها نفر از نفوس
خوراکی
شما باخواب
داده رااست.
موادسوق
مشکالت
گرددديافتن
را به سوی زندگی سهلتر و کمتر مواجهه
سیگار
الغری،
موجبدلیل
تجربیاگر به
ببینید.
دانش
رژیمو ايجاد
ايج��اب
در حيات بش��ری وقوف به مبادی
ترکل��ذا
که اصطالحاً
ســیگار را
 63درصد
شــام
کردید،ديگر
حــذفتعاريف
که راالبته علما
یشود
وعدهمي
علم ناميده
افرادی که
بش��ریازگرديده
ابتدا تا
کم که از
باش��د
یککلی
دانش
دارندهمکه مدنظر
یکعلوم
تری تانيز از
ســال
خاصکنند،
ترکو می
چرب به
لیوانميشیر
مصرف
مختلف
اعصار
و
قرون
در
متعدد
خطاهای
و
آزمون
و
تجربه
به
بش��ر
امروز
خواببه می بینند که ســیگار می همراه یک عدد موز قبل از خواب
بدان دست يافته است.
نیکوتین سبب
کشند .ترک
معنویتفعال بسیار مفید است و کمک می کند
نسبت دین و
دیدن
خواب
بیشتر
و
مغز
باشید.
داشته
بهتری
خواب
تر شدنبشر از ازل تا به امروز دارای فطرت و صبغهای معنوی و انسانی بوده که در
•ه��ا و بيماریها و يا در امنيت و آرامش
شود.حال اعم از س��ختیها و گرفتاری
می همه
بين بودند افرادی که به
اين
در
لذا
گرديده
خوي��ش
باطنی
فطرت
به
معط��وف
اما نگران نباشــید .ترک ســیگار دیدن فیلم ترسناک
بشری
مسائل و
دنبالتوجه کرده
انسانی
س��احت
صبغه و
غوامض ها
گونه فیلم
(اومانيسم)که این
طبیعی است
صرف به
عالئم را
گاهی این
اگرچه
را در چارچوب انس��ان و انس��انيت مط��رح نمودهاند و باز در اي��ن ميان بودند
بهتر
شوند.
می
کابوس
دیدن
باعث
از
کم
کم
نیز
عوارض
این
اما
دارد،انس��انهايی که به جهت خوی و کش��ش معنوی و ذاتی توانسته اند به تفضل
ايشانخواب
قبل از
چنانچه
اســت
استعدادشما
قوابل و البته
الهی روند
بین می
اینکران
صانع بی
توسط
رسانند که
ریه راایبه جايی
خويش
ترسيم
انسانی
دنيای
چند راروزه
گونهبرای
تریروشی را
مقاومراه و
بدنخويش
رحمانيت
اید ،به
کرده
تماشا
فیلم ها
جهت نتیجه
سالمبهتر ودر
اساس
اصل و
خود را
انس��انی
مش��خص و مبرهن فرموده تا آزادگان
و
کنید
تانبهفکر
عالقه
عالممورد
مسایل
خواهیدداشت.
کنیددرتا اين
فرمودهاند) و
بيان
دين
برای
را
مختلفی
معانی
(علما
رسانند
باز
خويش
و یا مثال با کودکتان بازی
•
ميان يکسونگری عدهای که منهيات و عقدههای روانی و شخصی خويش را در
سفید
و
سیاه
های
فیلم
متاشای
مسایل
مغزتان
نشود .فراهم
فیلمو دين
حوزه علم
درگیر دو
عديده را در
ذات علم و دين دخيل نموده و تعارضات
خاطرات
خیلی
زیادی ًال •
تعارض در حقيقت و باطن علم و حقيقت و
رس��د اص
هانظر مي
بزرگتر به
میازآورند که
عالم نيست بلکه
پس ياازشرق
غرب و
موضوع تنها در
اين
و
ندارد
وجود
دين
باطن
زایمان
بارداری و
بعد از تماشــای فیلم های سیاه و
ســقط جلوه
مختلف به صوری
گونهدرگون در
در افراد
نمايد .بارداری
گریدرميدوران
جنین
امکنهتداعی
ذهنشان
قدیمی
سفید
علم و دانش��ی که بر مبنای خوی و فطرت انس��انی و الهی آدمی در جهت
می شود که اغلب باعث می شود باعث دیدن کابوس در برخی زنان
تس��هيل زندگی چند روزه انسانها در طول قرون و اعصار (حال و آينده) مد
واضع آن
دانش��منداناصلی
عاقبتاحتماال دلیل
شود و
قدیمی وخيریا و می
علوم و
عافيت و
خاطــراتآن دانش
خواب،قرار گي��رد
در نظ��ر
اضطراب ،کمبود خواب و اختالل
ببینند.
حقهگذشته
فنونهای
خوشی
خواهدرابود.
درصفحه 14
ادامهاین کابوس
هورمون هاست .به نظر
گرسنه به خواب رفنت
ها آزار دهنده است ،اما مغز را برای
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 13عمودي:
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Sudoku
Puzzle
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Sudoku
Puzzle

 15 14 13 12 11 10 9 8هن��دي – شستوش��وي سرس��ري –
توشه
 -8برتر و شايس��تهتر – لغزان – نوعي
Sudoku
پارچه
Puzzle
 -9گاو نر – با محبت – پايتخت لتوني
7
 -10رودي در فرانسه – وسيع و پهن –
تنبل و كمكار در گويش لري
 -11ناشناستر – غوغا – همراه آشغال
 -12تمام ،همگي – كشور آفريقايي –
حرف نفي ابد – لباس
 -13گل��ي معط��ر – ن��ام دختران��ه –
داراييها
 -14ش��بهاي ع��رب – در پن��اه –
نغمهخواني
 -15به آهس��تگي كاري را انجام دادن
– س��ريالي به كارگرداني محمدمهدي
عسگرپور
عمودي:
 -1ديوار متحرك – عنوان مهمترين اثر
آدام اسميت
 -2هيدرومت��ر – مهراس – نام كوچك
آبيدال بازيكن مس��لمان فرانس��وي كه
افقي:
بيش��تر اي��ن فص��ل را به خاط��ر درمان
و
زيبا
بناي
–
تايلن��د
بومي
اي
مي��وه
-1
سرطان كبد از دست داد
باشكوه
 -3مرك��ز چ��ك – خط��اي فرنگ��ي –
 -2نام��وس ،اعتب��ار – حش��رههاي ريز رغبتها
زهردار – رشته فلزي
 -4آويخته – روگرداني – كمربند طبي
قيمتي
هاي
س��نگ
 -3ه��ادي برق – با
– كشور
ها
ورزش
سرو كار دارد – از
 -5ويرايش – نوعي كشتي مخصوص –
–
حيوانات
بعضي
عضو
 -4مارك كاال –
عدد گلر
Sudoku
سوسمار
شبيه
جانوري
عروس –
 -6نفس س��وزناك – جايگاه – بيماري
Puzzle
نوعي
–
كاش��ان
حومه
–
گياه
 -5نوعي
تورم وريد در ساق پا
خودرو 8
 -7چينهاي ريز موي س��ر – سرافراز –
نخستين
–
متكا
–
تماشاخانه
 -6بازيگر
بخشنده
نت
 -8حامل – هواپيماي روس��ي – شهري
بين
واقع
سياس��تمدار
و
انديش��مند
-7
در استان كرمانشاه
حل جدول ويژه شماره 5123
 -9ب��ه ص��ورت جمع��ي –
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تفتيش – باران ريزه
 1ت ن گ س ت ن
ج ي ن و ب س ت ر  -10هوله – اندوه – سايه
ا س خ
ر
 2ب ا ي ر
ت و ك ي و  -11چ��رك زخم – چاقوي
س ا ي ت
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ر
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 4ر ب ي
د  -12گلو فشرده – خودسازي
ت م ن ا
د ت
ح س ا
 5ف ر
ن ا س ك
ن ا ت ن ي
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ن ا – كم جرأت – طريقه
ت ر
و ب ر
م
ا
 7ي م
ل و م  -13مرك��ز كان��ادا –
8
ر ي ا ت ي ك
د
ر ي ا ي ا
د
ا ي س ن ق ر س زيارتكنن��ده – رودي در
ب ش
ر س
 9و
ا جمهوري آذربايجان
ك ت ي ب ه
م
ا
ك ه
 10ي ك
ا ي و ل
ر
ل
م ن ا
 11ن
ل ك  -14خدمت��كار م��رد –
 1213يت رو اس ن م وت فس ون ن ك اش ن ات وت ار يكششم – سهولت
ي س ن ا  -15رودي در استان كرمان
ي م و ت
 14ا س ي م ه
ا
ه
 15ن ي ل و ف ر
گ ر ا ف ي ت – ورم چشم
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در جستجوی خورشید:

ایران:اجتمــاعی...

انقالبی در تهران ،تبعیدی در مسکو

ایران'جایخوبیبرایمردننیست'
زمانی میرســد که کیفیت مرگ
همچون کیفیت زندگی اهمیت پیدا
میکند.

الزم نیست حتما به پیری برسید
تا آن را به تمامی احساس کنید،
ســالمندی و بیماریهای مزمن
و ناتوانکنندهای مثل ســرطان،
آلزایمر و ســکته مغزی یا قلبی،
اماس یا بیماریهای روانپزشکیدر
اطراف ما دائم قربانی میگیرد.
از این رو مرگ با عزت ،یا به عبارت
بهتر ،زندگی با عزت تا لحظه مرگ
روز به روز در دنیایی که ما زندگی
میکنیم اهمیت بیشــتری پیدا
میکند.
اما تا همین اواخر تالش و سرمایه
گذاریبرایتامینامکاناتمراقبتی
و تسکینی برای بیماریهای مزمن،
العالج و شدید ،تخصیص منابع و
آموزش نیروی متخصص بســیار
اندک بوده است.
حتی کشــورهای توسعه یافته و
ثروتمند هم برای اینکه تمام افراد
نیازمند از چنین امکاناتی بهرهمند
شوند بادشواری مواجهند ،اما با پیر
شدن جوامع ،رویکرد تازه به درمان
و مراقبتهای تسکینی شتاب گرفته
و پشــرفتهای زیادی هم حاصل
شده است.
نشریه اکونومیست اخیرا با انتشار
گزارشــی وضعیــت مراقبتهای
درمانــی و تســکینی در ماهها و
روزهای آخر زندگی را در هشتاد
کشور دنیا بررسی کرده و تعجبی
ندارد که کشورهای توسعه یافته
و ثروتمند باالی جدول را اشــغال
کرده باشند.
بریتانیا در صــدر جدول قرار دارد
و استرالیا و نیوزیلند در رده های
بعدیهستند.
بیســت کشــور باالی جدول را
کشورهای اروپایی ،آمریکا و کانادا
و کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن،
ســنگاپور ،تایــوان و کره جنوبی
اشــغال کردهاند ،در این کشورها
کیفیــت زندگی تــا لحظه مرگ
اهمیتدارد.
اکونومیست برای این تحقیق ،پنج
معیار را برای مراقبتهای تسکینی
و درمانی در نظر گرفته و بیســت
شــاخص کمی و کیفی را بررسی
کرده است؛ کشورهایی که از این
پنج معیار نمــره باالیی گرفتند،
باالی جدول را به خود اختصاص
دادند.

اهمیت زندگی با عزت تا
حلظه مرگ ...
نیجریه ،فیلیپیــن ،بنگالدش و
عراق در رتبه پایینتری هستند،
بــه عبــارت دیگر این کشــورها
جای خوبی برای پیری و بیماری
نیستن .د

ایــران و
مراقبتهایتسکینی
دسترسی :رتبه ایران ۶۳

در ایران برنامه دولتی برای بهبود
و توسعه مراقبهای تسکینی وجود
دارد ،اما این برنامه فقط حاکی از
حسن نیت است؛ نه چشماندازی
ترسیم شــده نه اهدافی که باید
محقق شوند و نه ساز و کاری برای
این استراتژی تعریف شده است.
در ایــران فقط یــک دهم درصد
کســانی که هر سال میمیرند به
مراقبتهای تســکینی دسترسی
پیدامیکنند.
منابع انسانی :رتبه ایران ۷۸

ایران از نظر منابع انســانی هم در
وضعیتی وخیم است ،فقط عراق و
بنگالدش وضعیتی بدتر دارند ،به
عبارت دیگر ایران با کمبود شدید
کادر پزشــکی و مراقبتــی برای
خدمات تخصصی تسکینی روبرو
است و برنامهای هم برای برطرف
کردن این کمبود وجود ندارد.
هزینه :رتبه ایران ۵۶

سرمایهگذاری دولتی برای بهبود
و گســترش خدمات تسکینی و
مراقبتــی اهمیت حیاتــی دارد.
در ایــران کمکهــای مالــی یا
سوبسیدهایدولتی محدودیبرای
مراقبتهای تسکینی وجود دارد اما
روشن نیست همین امکانات اندک
شامل حال چه کسانی میشود و
دسترسی به آنها هم دشوار است.
کیفیت خدمات :رتبه ایران ۷۱

ارائه کنندگان مراقبتهای تسکینی
بجــز اینکه باید بــه بیمار کمک
کنند تا کمتر درد بکشــد ،باید با
حمایتهای روانشناختی به آنها
کمک کنند کــه در روزهای آخر
عمر تصمیمهای بهتری بگیرند.
ایـــران در بین این هشتاد کشور مشارکت بیمار و اعضای خانوادهدر
در رتبه هفتاد و سوم است!
تصمیمگیری و کمک به خانواده
میانمار،
دومنیکن،
و فقط گوآتماال،
فرد بــرای اینکه بــا درد و رنج از
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دســت دادن عزیزی کنار بیایند
بخشــی از خدماتی است که باید
برای همه مهیا باشد.
امــا گفت و گو با کســانی که در
آخرین روزهای زندگی هستند و
اعضای خانواده آنها نیازمند آموزش
و تخصص است و به نظر نمیرسد
این موضوع در آموزش رشتههای
درمانی و مراقبتی در ایران جایگاه
مناسبیداشته باشد.
مشارکت اجتماعی :رتبه ایران ۷۱

ایران از نظر مشــارکت اجتماعی
هــم رتبــه ضعیفــی دارد ،فقط
بوتسوآنا ،دومنیکن و میانمار رتبه
پایینتریدارند .کارهایداوطلبانه
و خیریه و سازمانهای غیر دولتی
نقشی بسیار ناچیز در فراهم کرده
مراقبتهای تسکینیدارند.
جامعه درک و آگاهــی اندکی از
خدمات مراقبتی و تسکینی دارد
و اطالعرسانی چه از طرف دولت
و چه از طرف نهادهای اجتماعی
تقریبا وجود ندارد.

بیست ســال پیش ،در ۱۹
بدل می شوند ،خواند و
بهمن ماه سال  ،۱۳۷۴سفر
یک بار بدون آنها.
دور و دراز و پــر پیچ و خم
در هر قضاوتی در باره
شاعری به پایان رسید که
شــعر و منش و مشی
و
مــرگ را باور نمــی کرد
سیاوش کسرایی ،شاید
زندگی را زیبا می دانســت
یک اصل ثابت بماند:
و آن را همچون آتشگهی
شــعر او ،آن گونه که
دیرنده پابرجا می دید.
خودش می دانست و یا
شاید وقتی که سرود:
شاید هم می خواست،
" باور نمی کنــد دل من
شعر روزگار و زمانه بود.
مرگ خویش را/
در شعر معاصر ،کمتر
نه نه من این یقین را باور
شــعری را مــی توان
نمی کنم/
یافت که تا این اندازه و
تا همدم من اســت نفس
با این بسامد ،آینه دوران
های زندگی/
شاعرش باشد .حتی اگر
من با خیال مرگ دمی سر
از شــعرهایی که برای
نمی کنم"
رویدادهــای تاریخــی
هنوز امیدوار بــود که به
مشخصی سروده شده
میهنش بازگردد ،روزهای
انــد و تعدادشــان هم
ابری و ســرد را پشت سر
کــم نیســت بگذریم،
آبی
آســمانی
بگذارد و دیگر بار زیر
متعارف
اوزان
ریختن
هم
در
و
آوری
دیگر شعرهای او نیز که به ظاهر به
نفس بکشد که آفتابش نوید فرداهای کرد و نه شــعر را عرصه بازی های رویدادها و حوادث دوران ارجاع نمی
روشن می داد.
زبانیدانست.
دهند ،در کلیت خود بازتابی از روح
این امیــد برآورده نشــد؛ همچون زبانــش به زبــان میانه مایــل بود .زمانه اند.
امید بزرگ تری که در تمام زندگی حدی از اعتدال را رعایت می کرد و در این میان ،دو منظومه او ،اهمیتی
دلبســته اش بود و وقتی که آن را همین در کنار تخیل سرشارش که بنیادین و نمادین دارند.
نقش بر آب دید ،در خود شکست و در تصاویری بکر نمود می یافت ،از در عصــر آرمانخواهی هــا و میدان
فرو ریخت و بغض های بی پایانش را جمله دالیل رواج و پذیرش شعرش داری ایدئولوژی ها و امیدها به درهم
با تنهایی اش در هم آمیخت.
در میان مخاطبان انبوه بود.
شکســتن ها و از نو ساختن ها ،او
سیاوش کسرایی ،خود را به تمامی شور و هیجان و نشاطی را که در خود منظومه آرش کمانگیر را ســرود؛
وقف آن امید بزرگ کرده بود .زندگی داشت ،ساده و بی پیرایه در شعرش نمونه ای مثالی از مبارزه و ایثار و از
یک شاعر ،شــعر اوست و کسرایی مــی ریخت و با مضامینی که برمی جان گذشتن در راه آرمان.
شــعرش را بیش و پیش از هر چیز گزید ،خوانندگانــش را به وجد می حدود چهل ســال بعد اما ،ســیل
دیگر برای باورها ،آرزوها و امیدهایش آورد؛ اما نه همه آنان را.
پرشــتاب حوادث چنان بنیان ها را
می خواست.
گاه همین مضامین و عریانی زبانش در هم ریخته بود و تجربه ها چندان
پرنده ای بود با دو بال سیاســت و در بیان آنها،در بزنگاه حوادث جمعی گران بود که شــاعر ،به مهره سرخ
شعر.
از دوستدارانش را از او و شعرش می رســید .آن نگاه مفتون و شیفته به
و کوچ و هجرت،
گریزاند.
جانبــازی و از خودگذشــتگی ،آن
گویی سرانجام محتوم این پرندگان در دورانی ،برای سرنگونی حکومتی ستایش بی دریغ از مبارزه و انقالب،
بوده در ســرزمینی که بــاغ های می کوشــید و می سرود که گرچه آن شــور و هیجان بــی مهار حاال
باصفایش اغلب از آنها دریغ شــده برای مدتی به زندانش انداخته بود و جای خود را به افسوس و اندوه ،نگاه
است.
برای دوره ای قلمش را ممنوع کرده محتاط و عقل و نقد گذشته داده بود.
از همان آغــاز همان قدر که جذب بــود ،با این همه ،دو شــعرش را در آرش ،قهرمانی که با جانش رهایی
نیما شد ،شیفته حزب توده و مرامش کتاب های درسی نیز گنجانده بود؛ ارمغــان می کــرد ،حاال ســهرابی
هم شد؛
توفیقی که نصیب کمتر شاعری از پهلودریده بود نــاکام از بهتر کردن
گویی در جانش همزمان دو قلب می شاعران معاصر شده است.
جهان.
تپید .نه توانست و نه می توانست در آن حکومت با انقالب سرنگون شد.
کسرایی در هر دو منظومه در روایت
آن عصر و زمانه ،این دو را چنان در سیاوش کســرایی از حکومت تازه و بازنمایی جامعه و مردم خود صادق
هم آمیزد که یا یکی شوند یا موزون حمایت کرد.
بود .صدای بلند آنهایی بود که زمانی
و همنوا با هم بتپند.
برای رهبرش شعر سرود.
می خواســتند آرش وار ،جان خود
پژواک ضربان های ایندو قلب را می اما طنز تلــخ روزگار را درنیافته بود .را در پیکانــی بگذارنــد و مرزها را
توان در شعرهایش شنید؛ شفاف و نه تنها شعرش از کتاب های درسی درنوردند و زمانی ،خود را ســهراب
گویا.
حذف شد ،بلکه خود برای حفظ جان هایــی زخم خورده مــی دیدند که
گاهی قلب شعر است که تند می زند ناگزیر وطن را تــرک گفت .غربت آخرین نفس هایشان را می کشند.
و خــون به جان کلمات می دواند و نشین شــد و در غربت برای مدتی او در ایــن میان ،کمتر در قید و بند
گاه قلب سیاست،
بیشتر از گذشته به حزب توده چنگ کالم و آذین هــای کالم و صناعت
با
مشخص
سیاستی
یا روشــن تر،
حزب
مرکزی
کمیته
عضو
انداخت.
های ادبی بود؛ شعرش را بخشی از
چارچوب های حزبی.
شــد و این گونه آخریــن گام را در پیــکاری بزرگ تر می دید و در این
همین،داوریدر باره کارنامه شاعری همراهی با حزبی برداشت که در گذر راه ،از قربانــی کــردن طفره نرفت؛
سیاوش کســرایی را دشوارتر کرده زمــان تجلی و تبلور آرزوها و همزاد هر چند تنهایی ناگزیر غربت ،به او
است.
جدایی ناپذیرش شده بود.
مجال یا میل صیقل دادن به آخرین
در شــعر ،اگرچه ســخت دلباخته این همراهــی و جدایی اما ،نه فقط کارهایش را داد اما او آن قدر فرصت
نیما بود؛ اما نه مانند خود نیما و نه نشــانه هایی همیشــگی بر شــعر نیافت که جامه شــعرش را ســراپا
مانند شمار دیگری از رهروان نیما ،سیاوش کسرایی باقی گذاشت ،بلکه دیگر و جای خود را در میان شاعران
نکوشید که به افق های دور نوآوری دریافتن او و شعرش را هم پیچیده معاصر عوض کند.
و نوپردازی سر بکشد.
تر کرد:
جمشید برزگر  7فوریه
نه با قالب های کهن جنگید و نه با شعر سیاوش کسرایی را یک بار باید
•
وزن قهر کرد .نه تالشــی برای زبان با این حواشی ،که گاه خود به متن

رتبه کشورها در این جدول به جز
ثروت و توسعه یافتگی ،محصول
مشارکت اجتماعی و نگاه متفاوت
به بهداشت و درمان است ،نگاهی
همهجانبه که بیمــار را تنها یک
فرد نمیبیند ،بلکه به او در زمینه
خانــواده و اجتماع نگاه میکند و
مراقبتهای تسکینی را نه خدماتی
تجملی ،بلکه خدمات پایه میداند.
با وجود ســطح درمانی نســبتا
مطلوب ،نظام بهداشت و درمان در
ایران از نظر مراقبت در رتبه بسیار
پایینی قرار میگیــرد ،چون این
نظام یک حلقه مفقوده بزرگ دارد،
مراقبتهای بعد از درمان.
فرهنگ درمانــی در ایران ،چه در
بین سیاســتگذاران ،چه در بین
کادر درمانــی و چه در بین مردم
فقط بر درمان متمرکز است.
وقتی عمل جراحــی با موفقیت
انجام میشود کار نظام سالمت و
درمان خاتمه یافته تلقی میشود.
در حالی که مراقبت و پرســتاری
از بیمــار بعد از ترخیص ،خدمات
توانبخشی ،خدمان روانشناختی،
آموزشهــای بعــد از درمــان و
پیگیریهای بعدی کــه باید در
خانه و جامعه انجام شوند ،بخش
جداییناپذیر ســامت و درمان
اگر محدودیــت وقت و امکانات و
هستند.
در ایــران تمــام ایــن وظایف به دشــواریهای مالی را هم در نظر
نگیریــم ،مراقبت از کســانی که
ســادگی بر دوش خانواده
بیماریهای مزمن و شدید دارند یا
گذاشته شده است .حتی
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راهنمای مشاغــل ایرانیان مونتریال
سالمندان ،نیاز به دانش و مهارت حتی در نظام بهداشــت و درمان
تخصصی دارد و فقط دلســوزی و ایران به درســتی تعریف نشــده
عاطفه برای بیمار کافی نیست.
است .فهرســت رشتههای
امــا چنیــن دانــش و تخصصی دانشگاهیدردانشگاههای
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همــدردی

بــا نامهای «به کجای این شــب درباره اثری که در محدودیت و در
 ۱۱بهمــن :مصطفی اســامیه ،تیره» و «فــوالد قلب» که درباره شــرایط سانسور خلق میشود به
مترجم،نویسندهوزندگینامهنویس نیمایوشیج و محمد مصدق نوشت ،صحبتنشست.
دوستان عزیز ارجمند
ایرانی صبح روز یکشنبه  ۱۱بهمن نمود دارد.
اسالمیه در همین مصاحبه گفت:
سرکار خامن کارولین معصومی ،ترگل و بابک عزیز
بر اثر سکته قلبی در خانه خود در در عرصه ترجمه میتوان به این «یک مجموعهای یک الگویی را به
تهراندرگذشت.
آثار او اشاره کرد:
من تحمیل کرده
خانواده های محترم سوگوار
وی بههنگام مرگ  ۷۴ســال سن «تاریــخ هنــر
است و من فکر
در گذشت تاثرانگیز
داشت.
مدرن :نقاشــی،
میکنم که اول
زنده یاد استاد علی اصغر معصومی
کاظمیهازنویسندگانشناختهشده پیکر هســا ز ی
به عنــوان یک
ماندگار دنیای هنر ایرانزمین را به شما عزیزان تسلیت می گوییم
ایران بهشمار میرفت که کار خود و معمــاری در
آدم نویســنده
و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
را در رادیو آغاز کرد و در کنار بیژن قــرن بیســتم»،
میخواهــم چه
مفید ،نمایشنامهنویس نامدار ،به «تئاتــر تجربی :از
کنــم؟ بــه این
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.
نقشخوانی رادیویی پرداخت.
استانیسالوسکی
نگاه میکنم که
محمود درایه و خانواده
اســامیه در اواخر دهــه  ۱۳۳۰تا پیتر بــروک»،
هر کجا انقالبی
بهمــدت کوتاهــی در روزنامــه «چهــار نوشــته
رخ داده حداقل
اطالعات بــه روزنامهنگاری روی درباره کوبیسم»،
فورانی از هنرها
و
آورد و بعد در انتشارات فرانکلین «ایبســن
را به دنبال خود
داشته است؛ مثال جتزیه سوریه  >> ...ادامه از صفحه7 :
زیر نظر نجف دریابندری ،مترجم اســتریندبرگ»،
و نویسنده ،به نمونهخوانی و کمک «اویدیپــوس» و
انقــاب اکتبر
 ۱۹۱۷پشت آن آمریکا ،از تالش اول به تالش دوم همزمان در هفتههای اخیر آمریکا ســنیهای غرب عراق هم از نفت
در ترجمه پرداخت.
«بالتازار وبلموندا».
ً
استانیسالفسکی ،آمریکا پــس از ورود روســیه به راســا وارد گســترش یک پایگاه شرق سوریه بهرهمند خواهد شد.
در اوایل دهه  ۱۳۴۰به اندیشههای «رستم و سهراب»،
مایاکوفســکی ،مناقشه ســوریه مترصد بود که هوایی در مناطق کردنشین شمال شیعههای عراق منطقه خودشان
چپ گرایــش پیدا کــرد و برای « ما جــر ا ی
بو لگا کــو ف  ،شرایطی را ایجاد کند که علیرغم سوریه شــده که به نظر میرسد را خواهند داشــت ،و کردها هم
شناختسوسیالیسمزبانانگلیسی شگفتانگیزدیوید
نیوســام» و « رضاخان یسنین و بســیاری افراد دیگر با پیشروی نیروهای دولتی سوریه مقدمات عملیاتی گسترده از آنجا همینطــور .این که سرنوشــت
خــود را
در
شما
«...اما
ماکسـ ـیم» از جملــه تمام تضادی که پیدا کردند ،شکوفا در زیر حمایت هواپیماهای روسی تدارک میشــود .اعــام آمادگی شــهر بزرگی مانند بغــداد چه
تقویت کرد
تا آثاری در اینجا چنین اتفاقی را نمایشنامههای مصطفی شــدند و آثار بزرگــی آفریدند .یا و کمکهای ایران ،همه تحوالت سعودیها و ترکها برای پیوستن بشــود یا کردهای سوریه با توجه
انقالب کبیر فرانسه ،منجر به چه در این کشور به ســود رژیم اسد به اقدام زمینی علیــه داعش در به حساســیت ترکیه نســبت به
ایــن زمینه
اسالمیههستند.
منیبینید!»
اسالمیه در طول زندگی شــکوفایی و آفرینشهای چشم و مســکو و تهران رقــم نخورد و خاک سوریه و اســتقبال آمریکا خودمختاریشان چه سرنوشتی
تر جمــه
گیری میشــود .اما شما در اینجا کارتهایی قویدردست واشنگتن از آن هــم بیارتباط با این تدارک پیدا کنند سوالهای بزرگ بعدی
کند .در دهه  ۱۳۵۰با ســفرهایی خود از مصاحبه گریزان بود.
به کشــورهای بلوک شرق دچار او در یکی از مصاحبههای نادرش چنین اتفاقی را نمیبینید چراکه و متحدانش برای بازیدر معادالت نیســت .طرح ظاهراً این است که هســتند .آیا ترکیه از نفوذش در
تحــول فکــری شــد و باورهای که در روزنامه شرق منتشر شد از مجموعه معتقد بود نباید شرایط آینده ســوریه و شــکلدهی به در دو ماه آینده حرکتی از شمال کردستان عراق بهره خواهد گرفت
سوسیالیســتیاش فرو ریخت اما وضعیت سانســور در ایران انتقاد خودش تحتالشعاع قرار بگیرد و ســاختار قدرت در دمشق ،باقی غرب عراق و شمال شرقی سوریه تا کردهای سوریه را هم تحت نفوذ
همواره در آثار خود از رویکردهای کــرد و گفت در شــرایط کنونی هرچه اتفــاق میافتد باید مطابق بماند.
علیه رقه و دیرالزو انجام شــود و آنها درآورد؟
واشــنگتن ابتدا کوشــید با ایجاد این مناطق از دســت داعش آزاد در چنین شــرایطی شتاب دولت
سیاسی و اجتماعی دور نشد.
مصاحبه کردن را کار بیمعنایی الگوی اصلی باشد».
•
ســپاهی از کردهــای ســوریه و و به تصــرف آمریــکا و ترکیه و ســوریه و روســیه و ایران برای
این رویکــرد او در دو زندگینامه میداند چرا که بهگفته او نمیتوان
آسوریها و عربهادر شمال سوریه ،ســعودی و متحــدان درونی آنها محاصره کامل حلــب و متعاقباً
عقبراندن داعش را عملی کند و با درآیــد .آزادســازی موصل هم از پیشروی به سوی شرق سوریه و
استقرار مستقیم و غیرمستقیم در سوی دیگر در دست تدارک است .تدارک حمله به مواضعداعش قبل
این نواحی سنینشین و نفتخیز چنین «موفقیتــی» اگر حاصل از آن که کشــورهای مقابل وارد
خراج بدنت را به رئیس دادهای؟ >> ...ادامه از صفحه12 :
در شــکلدهی به آینده ســوریه شود میتواند محملی باشد برای اقدام شوند ،قابل فهمتر میشود.
نقش مهمیداشته باشد .اما کردها چانهزنی در باره آینده ســوریه و روی کاغذ ماندن احتمالی توافق
کــه برای کار کــردن هم مجبور قصهگوی خــاق و مربی هنر ،دو عمومی صــادر کنم که تمام زنان در عمل عمدتاً به ایجاد انســجام ســاختار قدرت در دمشق و طبعاً مونیخ برای آتشبس و اجرا نشدن
شوم بجنگنم .سوءاستفاده کارفرما ،روز در هفته کار پیدا کنم .حقوق از سوی روســا یا همکاران خود ارضی در مناطق شــمال ســوریه تضعیف مواضع روسیه و ایران در آن هم.
ماههای آینده شاید فرصت تعیین
یکــی از بهانههایی بــود که آن مهدکودک یک چهــارم حقوقی در محیط کار مورد سوء استفاده و شــکلدهی به یک منطقه برای این معادالت.
تکلیف؟
تعیین
روزها پــدران و برادران و مردان و بود که در شــرکت سازه دریافت جنسی قرار میگیرند یادستکم به خودمختاریشــان میاندیشیدند در آستانه
تکلیــف قدرتهــای مختلف در
حتی مادران ایرانی بسیاری از آن میکــردم .کار در مهدکــودک را آنها پیشنهاد سکس داده میشود .و عالقــهای به درگیری در مناطق اگر کار بر ســر ایجاد یک ساختار ســوریه باشد ،تعیین تکلیفی که
استفاده میکردند تا مانع کارکردن انتخاب کردم و خواستم از رئیس برخی از زنان تجربه شنیدن چنین عربنشین سوریه نداشتند .تکیه سیاسی فراگیردردمشق به نتیجه تبعــاً قربانیان بیشــتر و آوارگان
شماره دو درخواست استعفا کنم .پیشنهادی راداشتهاند و برخی نیز آمریکا به کردهای ســوریه برای نرسد ،گزینه دیگر این خواهد بود فزونتــر خواهد گرفت و شــاید
زنان و دختران شوند.
نشدی،
همخوابه
اگر با رئیست
واکنش رئیس شماره دو این بود «:به دالیل مختلف به این پیشنهاد ترکیه که آنها را شاخهای از 
پکک که بخش شرقی سوریه با نواحی سیمای خاورمیانه را تغییر دهد،
منت بر سرت گذاشته!
من همیشه از تو راضی بودم و به تن داده و با ریئسشان همخوابه و طبعاً تروریست میداند نیز قابل غرب عراق که هــم اکنون تحت بدون آن که حتمــاً هم فوری به
پس از استعفا از مجله ،بارها شغل تو احترام گذاشــتم و توقع زیادی شــدهاند .اما بیایید به چرایی این قبول نبود ،به طوری کهدر این روزها ســلطه داعش هستند به صورت آرامشیبیانجامد.
آنکارا راساً برای بمباران این کردهای یــک منطقه جداگانــه درآیند و
عــوض کردم و چند بــار دیگر با نداشتم ،اجازه دادم فقط کارت را پدیده فکر کنیم.
ً
چنیــن پیشــنهادهایی از طرف بکنی .هیچ وقت از تو نخواستم با چرا یــک رئیس به خــود اجازه متحد آمریکا و عقبراندنشــان از عمال تجزیه دو کشور و «اصالح»
حبیب حسینی فرد
رئیس یا همکارانم مواجه شدم .بعد من همخوابه شوی .چراداری اینجا میدهد که عالوه بر خریدن نیروی مواضعی که از داعش گرفتهاند وارد پیمان سایس -پیکو رقم بخورد .به
(کارشناس مسایل بین الملل)
ایــن ترتیب بخش محروم از نفت
از اولین تجربه به محض شنیدن را ترک میکنی؟»
کار یک زن ،از بدن او نیز استفاده عمل شده است.
این پیشنهاد از سوی رئیس ،قید یادم نمیآید چه پاسخی به او دادم کند؟ آیا در پــس این عمل ،این
کار را میزدم و می رفتم .بیست و فقط یادم هست که خیلی زود از پیشــفرض وجود دارد که مردان،
پنج سالم بود .شش ماه در شرکت اتاقش خارج شدم ودیگر ندیدمش .مالــکان زنان هســتند؟ آیا زنان
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
مهندسی سازه منشی بودم ولی پیشنهاد ندادن همخوابگی از طرف اشیائی برای لذت بخشی به مردان
کارم را دوست نداشتم؛ هیچ ربطی رئیس شمارهدو ،منتی شد به اینکه هستند؟ چنین طرز فکری در چه
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
به من داشت .اگرچه خیلی دقیق که او برسرم داد و هوار کرد .پس از بستر تاریخی و اجتماعی و فرهنگی
با مدیریت:
کار میکردم اما در حین کار کتاب آن تقریبا به این نتیجه رسیدم که و اقتصادی شکل گرفته است؟ آیا
میخواندم یا کاردســتی درست اگر رئیسی به زنی پیشنهاد سکس این نگرش ریشــه در پدرساالری
علیـرضا فخـاریان
میکردم .اینطوری سعی میکردم نداده اســت ،یا به او لطف کرده یا دارد؟ آیا تقلیل یک انسان به شیء،
514-996-1620
از زمانم به نحوی که خوشــحالم سرش جای دیگری گرم است .چه امری انسانی و عقالنی است؟
3333 Cavendish, #285
•
میکرد استفاده کنم.
نتیجهمهملی.
Montreal, H4B 2M5
خوشبختانه بعد از پنج ماه توانستم چرا؟
در یــک مهدکــودک در منصب قصــد نــدارم گــزارهای

آموزشگاه هنری ر  -مــی

Re-Mi

علوم پزشــکی ایران پر از
رشتههایی اســت برای
تشــخیص یا درمان ،آن هم
در اماکن تخصصی مثل بیمارستان
و درمانگاه و آزمایشــگاه .مراقبت
بعد از درمان و مراقبت در خانه و

مراقبت به عنوان خدمات اجتماعی
هنوز ناشناخته است.
این در حالی اســت کــه مثال در
بریتانیا ،که بر اساس این گزارش
بهتریــن جای دنیا بــرای مردن
است ،اگر فردی فقط به این دلیل

که مراقبت الزم در خانه یا جامعه
فراهم نبوده در بیمارســتان فوت
کند ،یک کوتاهی بزرگ به شمار
میرود.
بیمارستان محل خوبی برای پایان
زندگی نیست ،چشم فرو بستن از

aznov’15U

Re-Mi

دنیا در خانه و در کنار عزیزان یکی درمانی که فراموش کند بیماری است ،نظام بهداشت و درمانی که
از معیارهای مرگ با عزت است ،اما مزمن بیماری تمام اعضای خانواده درمــان را فقط در بیمارســتان و
ایــن خانوادهها نباید به حال خود و جامعه است ،رویکرد انسانی به درمانگاه تعریف میکند ،وارد عصر
رها شوند تا خود خدمات گران و موضوع را فراموش کرده است.
توسعه نشده است.
بیکیفیت را فراهم و در سراشیب مراقبت و تســکین نشانه توسعه
•
مالی سقوط کنند .نظام بهداشت و یافتگی نظام بهداشــت و درمان

30

 سال  23شماره  26  1254بهمن 1394

www.paivand.ca since 1993

جدی

طنـز...

راهنمــــای گام به گام تخریب
و تضعی
تضعیفف ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ
غربت!
هموطنانﺩﺭ
درﻏﺮﺑﺖ!
نوشته ی علی:

مدیر گروه فیســبوکی «همه چیز در
مورد مونترآل»

هــدف از نوشــتن ایــن متــن
طنز ،یادآوری و تجســم بعضی
برخوردهایمــان با ســایر اعضای
جامعه ی خودمان است که به
جای صرف انرژی مثبت برای
تقویــت همنوعانمــان ،کل
د ر
نیرو و توان خــود را صرفا
آنهــا
جهت تخریب و تضعیف
بــکار میبریم تــا هرگز نتوانیم
و
یک جامعه ی متحد
و
یکدســت در ایــن شــهر
در
اشــته باشــیم.
د
کشــور
صورت تدام چنین رفتاری ،هیچ وقت
نخواهیمتوانستجایگاهیشایستهدر
بینمهاجرانساکنکاناداداشتهباشیم و
همیشه در جای خودمان درجا زده و یا حتی
به قهقرا خواهیم رفت .وقتشه که به خودمون
بیاییم.
این مطالب را هم اول از همه خطاب به خودم
مینویسم.
جان کالم را بگیر ،رفیق!
توی حاشــیه نرو! فقط در حــد یک تلنگر
بخونش!
•

 از همــه کمک بگیر و عمــرا به هیچ کسکمک نکن تا همیشه برنده و تک تاز باشی!
بعدا که موفق شدی ،هیچ یادی از کسانی که
به تو کمک کرده بودند نکن تا پر رو نشن!
•

 هر وقت که به هر رستوران ایرانی رفتی،دنبالایراد و بهانه بگرد که سرویس یا برخوردشون
خوب نبوده و به همین دلیل اصال دیگه نیازی
به «انعام» دادن نیســت! بعدشم هم به اسم
دموکراسی ،هر چی که دلت خواست در مورد
اون رستوران در شبکه های اجتماعی بنویس
تا دیگران نیز ،آن رستوران خاطی را «تحریم»
کنند! اصال چرا باید اینجا رســتوران ایرانی
داشته باشیم؟ بذار همه شون بسته شن! در
عوض ،در رستورانهای غیر ایرانی ،هر برخورد
بدی که باهات انجام دادن ،اصال جیک نزن و
از همیشه بیشتر انعام پرداخت کن!
•

 برای اینکه دیگه سوپرمارکت و بازارچه هایمحصوالت ایرانی در این شــهر نباشن ،دائما
از این کسبه در فیسبوک الکی انتقاد کن تا
زودتر ورشکست بشن و مغازه شون بسته بشه!
دموکراسیهدیگه!
•

 همه موظف هســتند به تو احترام بذارن وباهات خوش اخالق باشن ولی تو هیچ اجباری
نداری که به دیگران احترام بذاری.
•

که دیگه هیچ برنامه ی هنری ایرانی یا هیچ
نمایشی در این شهر اجرا نشه تا خیالمون
کامال راحت بشه.
•

 به اسم انتقاد سازنده ،اجازه داری بههر شخص حقیقی و حقوقی توهین
کنی .از فوائد دموکراسی!
•

 به عنوان یــک اصل کلی ،دیگرانهمیشه بیکار هســتند تا مشکالت
ما رو حل کننــد ولی خودمون اصال
هیچ زمانی برای دیگران نباید بذاریم.
همــش هم غر بزنیم که چرا چینیا و
عربا و  ...با هم اتحاد دارن ولی ایرانیا
هوای هم رو ندارن!
•

 با خودت عهد ببند که هیچ وقت از گزینهی «الیک» استفاده نکنی! «انجام وظیفه» که
«الیک» نداره!

•

 همیشه از همه طلبکار باش که چرا در موردفالن برنامه اطالع رسانی نشده بود ،حتی اگر
واقعا اطالع رسانی شده باشه!

•

 هر وقت برای هر برنامه ی هنری و تفریحی،لینکی رو بهمون معرفی کردن ،اصال مطالعه
نکن و دوباره بپرس که فالن نمایشگاه ورودی
داره یا مجانیه!

•

 در شــبکه های اجتماعی فقط دنبال مالمفت باش و مطالبی که پیامی در آنها نهفته
است رو اصال نخون! مثل همین!
•

 مطالب دیگران رو یواشــکی بخون و الیکنــزن! اونا وظیفه دارن به ما ســرویس بدن.
طلبکارمون که نیستن! هیچ مطلب مفیدی
برای دیگران ننویس تا کسی بهت گیر نده یا
مورد انتقاد قرار نگیری!
•

 به اســم «زرنگ بازی» ،میتونی یه نمه سربقیه کاله بذاری! اگه «زرنگ» نباشی ،کالت
پس معرکه س!

•

 کال سعی کن همه ی مشکالت زندگیت روبا کمک رفقای ایرانیت حل و فصل کنی ولی
عشق و حالتو ببر با خارجیا! اما در عین حال
یادت باشــه که گفتن این جمله خیلی برای
آدم کالس و شخصیت میاره که «من اصال با
جامعه ی ایرانیا در تماس نیستم!»
•

 هر چه آنچــه در توان داری در راه بدگوییکردن از ملت ،تخریب شخصیت و مخابره ی
وضعیت و احواالت شخصیدیگران بکار برده و
میانه ی مردم را به هم بزن .همچو عمرو عاص
باش؛ اختالف بینداز و حکومت کن!
•

در فعالیتهای اجتماعی و تیمی اصال شرکتنکن چون اصوال این کارها هیچ منفعت مادی
برات ندارن!

 هر فرصتی که پیدا کردی ،دائما از خودتتعریف کن که خیلی مطالعه و رتبه ی علمیت
باالست و هیچکی به پای تو نمیرسه!

 غذاهایی رو که در منزل ،بیشتر از حد نیازدرســت میکنی رو دور بریز ،ولی نده یه نفر
دیگه بخوره! مگه بیکاری؟

 به جای کمک و همیــاری در برنامه هایگروهی کامیونیتی ،فقط انتقاد بکن و شعار
بده .این دو قلم جنس هیچ هزینه ای ندارن! از
کسانی که برنامه های هنری را با صرف وقت
فراوان و حتی با هزینه ی شخصی در مونترآل
اجرا میکنند مدام ایــراد بگیر که چرا برنامه
ی کانادا دی ،فلش ماب نوروزی ،فســتیوال
اورینتالیــس و  ...آنقدر ســطح پایین بوده و
به عظمت برنامه های کامیونیتی ایرلندیها،
یونانیها یا ایتالیایی های کبک نبوده است.

•

•

 هر وقت هر کسی کنسرت ،تئاتر ،بزم ،پارتی،دورهمی و سایر برنامه های هنری و اجتماعی
برگــزار میکنه ،فقط به این منظــور در این
برنامه ها شرکت کن که یه ایرادی پیدا بشه
و روی همون مورد بزرگنمایی کن .کاری کن

•

•

 در مورد اشــتباهات و یا غفلتهای دیگران،نهایت سختگیر بودن رو اعمال کن و خیلی
راحت از خطاهای خودت چشم پوشی کن.
آخه اصوال تو امکان نداره که اشتباه بکنی.
•

{>> ادامه در صفحه}31 :
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ورزشی...
پنجاهمین سوپر بال
آمریکائی

پنجاهمین ســوپر
بــال در تاریــخ 7
فوریــه  2016در
شهر "سانتا کالرا"
بین تیم های پنترز
 PANTHERSاز
کارولینــا وبرانکوز
 BRONCOSاز
دن-ور برگزار شد.
ایــن بازی که رکــورددار پر بیننده ترین
تماشــاچی در آمریکاست ،عالوه بر
اهمیت ورزش آن مورد اســتقبال
شدید رسانه های جمعی و شرکت
های تبلیغاتی می باشــد و در طی
بازی گرانترین و حرفه ترین تبلیغات
از رسانه های جمعی پخش می شود.
همچنین در زمان های اســتراحت
تیم بهترین و پر بیننده ترین برنامه های
تفریحی و آواز و رقص برای تماشــاچیان
اجراء میشــود به همین جهت و به علت
استقبال بسیار تماشــاچیان بلیط های
این مســابقه تا حــدود  7000دالر برای
حضور در استادیوم بفروش میرسد و حتی
تماشاچیان اطراف استادیوم که مسابقه را
از طریق تلویزیون های بزرگ مشاهده می
کنند حدود  300دالر پرداخت می نمایند.
ســوپر بال امسال در اســتادیوم لی وایز
 LEVISکــه بــا هزینه یــک میلیارد و
دویست میلیون دالر و با ظرفیت 68500
نفر در شهر "ســانتا کالرا" ساخته شده
است ،برگذار گردید.
برای پخش این مسابقه  1186تابلوهای
نورافکن و تلویزیون های  .H.Dطول 6.1
متر و عرض  8.4متر در استادیوم و اطراف
آن نصب گردیده بود .همچنین مسابقه از
طریق تلویزیون های آمریکا و کانال های
 .R.C.Sو  CT.Vبرای بیش از  14میلیون
آمریکائــی و  1623000کانادائی پخش
گردید.
این مسابقه با حضور  11بازیکن از هر تیم و
حضور  7نفر داور در سه دوره  30دقیقه ای
و دو استراحت  15دقیقه ای انجام گرفت و
در پایان تیم  BRONCOSبا نتیجه  24در
مقابل  10تیم  PANTHERSرا شکست
داد و برنده سوپر بال  2016گردید.
در این مســابقه خانم LADY GAGA
سرود ملی آمریکا را برای تماشاچیان اجراء
نمود و همچنین خواننــده زیبا و خوش
اندام آمریکائی خانم بیانسه BEYONCE
برای دومین بــار به اجــرای برنامه آواز
پرداخت .چهره شاخص این مسابقه آقای
 39 PEYTON MANNINGساله با قد
 1متر و  96سانتیمتر بود که نقش اساسی
در برنده شــدن تیم برانکوز را داشت و در
پایان تاج قهرمانی و انگشــتر طالی این
مسابقات را بدست آورد.
گفتنی است که از زمان اولین سوپربال،
ســال  1966تا امروز ســال ( 2016به
مدت  50سال)  5دوست صمیمی بدو ن
استثنا این مسابقات را تماشا کرده اند .سال
 1966قیمت بلیت ورودی  10دالر بوده و
امسال مسئولین سوپر بال ورود این  5نفر
تماشاچی را برای سال های آینده مجانی
اعالم نمودند.

کبک
قهرمان بوکس بانوان

خانــم 29 Marie Eve Dicaire
ســاله ساکن منطقه ســن اوتاش
از ســن جوانی به ورزش
بوکس و کاراته روی آورده
و توانسته است در هر دو
رشته به افتخارات زیادی
دست یابد .وی که از زیبایی
اندام مناســبی برخوردار
است اخیرا در یک مسابقه
بوکس کهدر کازینو مونترال
و با حضور  600تماشــاچی
برگزار گردید ،توانســت حریف خود
خانــم  Christina Baryرا مغلــوب
نماید .مادر این
ورزشــکار زیبا
اظهار می دارد
کــه Marie-
 Eveتنها فرزند
اوست و همواره
نگران است که
وی دچار حادثه شود.
او بیشتر راغب بود که دخترش بجای این
ورزش خطرناک بــه هنر رقص روی می
آورد.
ماری ایو  Marie- Eveمی گوید" :شراب
قرمز ،بســتنی و رفتن به فروشگاه ها را
دوســت دارد و معموال پس از پایان هر
مســابقه با مربیان خود به رســتوران
 CAGE-SPORTدر بل سنتر می رود.
وی تا کنون  5کمربند ســیاه به دست
آورده و مدیریت یک سالن تمرین بوکس
و کاراته را به عهده دارد.

لیونل مسی
و بزرگان معروف
دنیای ورزش
طی گزارش مجله EUROMERICAN-
 SPORTآقای مســی فوتبالیست تیم
بارســلون در ســالهای -2010 -2009
 2013 -2011و برنــده  4توپ طالیی،
در سال گذشته در محل تبلیغات کمپانی
آدیداس ،پپسی کوال ،شرکت هواپیمایی
ترکیه ،دولچه گابانا و بازی در تیم بارسلون
بیش از  102میلیون دالر درآمد داشــته
است.
درآمد دیگــر قهرمانان
ورزشی در سال گذشته
بــه ترتیــبRager ،
 68 Federerمیلیــون
دالر ،تایگــروود 74
میلیــون دالر ،رونالدو
فوتبالیست رئال مادرید
 66میلیــون دالر و
نواک جوکوویج و نادال
قهرمانان تنیس به ترتیب  62و  52میلیون
دالر بوده است.
در ضیافــت بزرگ ســازمان فیفا که هر
ساله برگذار میشود آقای مسی  41امتیاز،
رونالدو با  27امتیاز ،نیمار  Nymarبا 7/86
امتیاز بعنوان بهترین های فوتبال انتخاب
شدند.
در این ضیافت آقای مســی اظهار داشت
کــه در نظر دارد بازیهای آینده خود را در
کشور آرژانتین زادگاه خود ادامه دهد .وی
اضافه نمود که برایش بســیار آزاردهنده

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

اســت که در چنین ضیافتی که شــبیه
مراسم اسکار است بسیاری از روسای قبلی
فدراســیون فوتبال به دلیل تقلب رشوه
خواری و محکومیت مالی حضور ندارند.
آقای مسی در ســالهای  1977تا 1984
هفت بار عنوان بهترین بازیکن فوتبال اروپا
را نصیب خود نموده است.

ورشکستگیمیشلشوماخر
قهرماناتومبیلرانی

Michael Schumacher Clinically
awake from coma

آقایشوماخرقهرمانمسابقاتاتومبیلرانی
«فرمول وان» که لقب نجیب زاده بزرگ
را به وی داده اند ،در  29دســامبر 2013
به هنــگام بازی اســکی در کــوه های
 SAVOLIEســوئیس به علت تصادف
شدید با درخت دچار شکستگی جمجمه
میشود و در بیهوشی عمیقی فرو میرود.
او تا اوایل سال  2014تحت مراقبت یک
تیم متخصص پزشکی در بیمارستانی در
ســوئیس بستری می شــود و بعد از آن
به منزل خود در ســوئیس منتقل شده و
مراقبت های پزشکی وی ادامه می یابد.
طبق گزارش نشریه بیالنز  Bilanzآقای
شــوماخر جز ثروتمندان ســوئیس بوده
و ثــروت وی قبــل از این حادثه
 800میلیــون دالر برآورد شــده
است .لیکن بر اساس گفته خانم
 Corinnaهمســر آقای شوماخر
هزینه هــای درمانی وی در هفته
بالغ بر  160000یورو اســت که
در دو سال گذشته از محل دارایی
های آقای شوماخر پرداخت شده
است .آنها اخیرا نیز ناگزیر به فروش
خانه ای که در نروژ داشتند ،شده اند .این
خانه به مبلغ  25میلیوندالر فروخته شده
تا هزینه های درمانی پرداخت شود.
خانم کورینا همچنین اظهار داشته برای
صرفه جویی بیشتر کلیه تماس های مردم
با شــوهرش را قطع کــرده و از هر گونه
هزینه اضافی خــودداری می کنند .وی
امیدوار است با ادامه معالجات همسرش رو
به بهبودی برود و روزی بتواند مجددا در
مسابقات اتومبیل رانی شرکت نماید.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
رفع
تبعیض در
ساختار
مردانه
سیاست؟
مریممهیمنی
 14دی 1394
مدرســه فمینیســتی:
خواســته رفع تبعیض جنسیتی
در ساختار سیاسی ،که به ویژه در
یک قرن گذشته در اکثر کشورها
توسط جنبش زنان پیگیری شده،
هدف اش آن نیست که فقط برای
زنانی با «رویکرد سیاسی خاص» و
همسو با «خودش» ،حق برابر در
مشارکت سیاسی به دست آورد.
برای نمونه دستاورد جنبش زنان
در فرانسه برای تبعیض زدایی از
ساختار سیاسی لزوماً باعث نشده
که زنانی به مجلس شان راه یابند
که همگی همسو با فمینیست ها
باشند یا لزوماً دارای یک گرایش
خاص سیاسی باشند.
در انتخابات سال  2012پارلمان
ملی فرانسه ،زنانی که به مجلس
فرانسه راه یافتند  37درصدشان
همراه با حزب سوسیالیست بودند
و  14درصد از زنانی که به مجلس
راه یافتند از حزب طرف دار آقای
سرکوزی یعنی از جناح محافظه
کار و دست راستی جامعه سیاسی
فرانسه بودند.
در واقع همین امروز همدر مجلس
ملی فرانسه به رغم این همه سال
مبارزه فمینیست های فرانسوی
برای کسب صندلی های مجلس،
بیش از  40زن با گرایش سیاسی
محافظه کار حضوردارند.
از ســوی دیگر ،چنین توقعی که
فقــط زنان همســو و همفکر به
مجلس راه یابنــد عمال هم قابل
تحقق نیست چرا که زنان نیمی
از جمعیت هستند و در طبقات،

اصناف و احزاب و تفکرات سیاسی
گوناگون پراکنــده اند .ولی آنچه
تمامی زناندر آن سهیم هستند آن
است که زنان در همه این عرصه ها
و در تمامی این طبقات ،گروه ها و
اصناف گوناگون و با وجود تفکرات
سیاسی مختلف،در رتبه ای پایین
تر از همتایان مردشان قرار دارند.
بنابراین هنگامی که جنبش های
زنان برای حقوق و مطالبات زنان
در اتحادیه های صنفی یادر محیط
های شغلی و یا در عرصه ورزشی،
دانشــگاهی ،و ...مبارزه می کنند،
در واقــع برای پر کردن شــکاف
جنسیتی قدم بر میدارند ،شکافی
که میان هر یک از این گروه های
زنان با همتایان مردشان در همان
گروه وجود دارد .از این روست که
مثال رفع تبعیض جنسیتی از زنان
کارگر بدان معنا نیســت که زن
کارگری که فمینیست نیست (حتا
ممکن اســت به خاطر مشکالت
مالی دخترش را  15-14ســالگی
به زور به عقد مــردی درآورد و یا
حتا علیه حقوق زنان هم صحبت
می کند) ،نباید در زمینه اشتغال
با همتای مردش ،بــرای دریافت
دستمزد ،یا استفاده از بیمه درمانی،
و دیگر مزایای شــغلی ،شــرایط
مساوی داشته باشــد .به همین
قیاس تالش جنبــش زنان برای
رفع شــکاف جنسیتی در قانون و
در حوزه های مدیریت سیاسی ،در
واقع تالشی برای پر کردن شکاف
جنسیتی میان زنان در این عرصه

راهنمای گام به گام ختریب و ...

 سعی کن هر وقت که چند تا ایرانیتازه وارد رو دیدی ،دائم براشون منفی
بافی کنی که زندگی در کانادا اصال به
درد نمیخوره تا ناامید بشــن و فوری
برگردن ایران!
•

 هر جا که دیدی کســی برای تهیهی متن و مطلبی زمان صرف کرده،
به اسم نقد ادبی ،از ادای هر توهینی
به نویسنده ی متن فروگزار نکن! یه
کاری کن که طرف دیگه جرأت نکنه
کوچکترین مطلبی بنویســه و برای
همیشــه با قلمش خداحافظی کنه.
اصال هم مهم نیست که چقدر زمان
برای تهیــه ی مطلبش صرف کرده
چون فقط وقت خودمان با ارزشــه!
گناه پرسوناژهایداستان و اتفاقاتی رو
که در اون حکایت افتاده ،بنداز گردن
نویســنده! مثل زمانی که در مراسم
شبیه خوانی ،ملت «جوگیر شده» ،یقه

با همتایان مردشان است.
بنابراین تالش مدافعان حقوق برابر
و فمینیست ها در سراسر جهان
برای رفع تبعیض و بی عدالتی ،به
معنای ایجاد فرصت برابر میان زنان
و مردان در تمامی گروه ها و طیف
های سیاسی و عقیدتی و اجتماعی
مختلف است که خواهان برخوردی
از قدرت سیاســی و مشارکت در
سرنوشت شان هستند.
آیا تأکید بر رفع تبعیض به معنی
«تفکیک جنسیتی» است؟

در طول تاریخ ،نظام مردساالری،
زنــان را همواره از مردان ،تفکیک
کرده تــا آنان را به عقــب براند.
در مقابل ،فعــاالن برابری خواه و
کنشــگران حقــوق زن نیز برای
کاستن از فشار نظام مردساالری،
تأکید ویژه بر حقوق و ایجاد فرصت
هایی خاص برای زنان را ضرورتی
عاجل و انکارناپذیر دانســته اند.
ولیکن رویکرد زنان برابری خواه،
توســط برخی ،مــورد انتقاد قرار
گرفته و به «تفکیک جنســیتی»
تعبیر شده است.
در حالــی که اگر بــی طرف نگاه
کنیم می بینیم که سازمان ملل
نیز همین کار را کرده است! یعنی
عالوه بــر «اعالمیه جهانی حقوق
بشــر» ،به این نتیجه رسیده که
سند «کنوانســیون رفع تبعیض
علیه زنان» را هم به تصویب رساند،
اما آیا این عمل ســازمان ملل به
معنی تفکیک جنسیتی بین زنان

>> ادامه از صفحه پیش30 :
رکیک ترین الفاظ بــرای تخریب او
استفاده و وی را تحریم کنیم.

ی کسی رو میگرفتن که نقش «شمر»
رو بازی میکرد و تالفی جنایاتی رو که
نکرده بود ازش در میاوردن!

•

 در گروههای فیســبوکی ،همیشهفعالترین اعضا را هدف شــدیدترین
حمالت انتقادی و تمســخر قرار بده
تا دیگه هیچ کسی جرات نکنه برای
دیگران وقت بذاره!

•

•

•

 از آرایشــگاه ایرانی ،مترجم ایرانی،راننده ی ایرانــی و  ...ایراد بگیر و هر
اتهامی که خواستی بهشون بزن.
•

 اگر هم کاسب هستی ،تا میتونی سرملت (بخصوص تازه واردا) کاله بذار و
متواری شو!

•

 اگر کســی ســهوا (و نه عامدا) درنوشــتن کد پستی ،اشــتباه کرد ،از

 هر کسی از کانادا تعریف کرد ،بگیمداره چاخان میکنه و هر کی انتقادی از
کانادا بعمل آورد ،فوری بهش دستور
بدیم« :ناراحتی داداش؟ خوب برگرد
ایران!»
 فقط منافع کوتــاه مدت را در نظربگیریم ،نه دراز مدت! تا فردا کی مرده
و کی زنده؟
-----------امیدوارم که این متن طنز ،اندکی
همه ی ما را به تفکــر وادارد تا
فردای بهتری در این ســرزمین
داشتهباشیم.
•

و مردان است؟
مطمئناً جواب منفی اســت زیرا
ســازمان ملل در کارزار تصویب
این ســند ،به واسطه تجربه های
جهانی اش احتماالً متوجه شــده
که با انتشــار «اعالمیــه جهانی
حقوق بشــر» و تأکیــد صرف بر
ایــن اعالمیه و حقوق عام بشــر،
نمی تواند لزوماً حقوق گروه های
حاشیه ای همچون زنان را نیز به
نحوه شایسته ،تأمین کند.
اگــر اقدامات بازدارنــده و قوانین
«کلی» و «عموم بشــری» (پیش
از تصویــب «کنوانســیون رفع
تبعیض از زنان») برای همه گروه
های اجتماعی ،کافی و کارســاز
بود و می توانســت همه مسائل
بشــری را حل و فصــل کند ،به
یقین ما نیاز نداشــتیم که مثال
برای «حقوق خاص کارگران» ،یا
«حقوق معلمان»« ،حقوق اقلیت
های قومــی و مذهبی»« ،حقوق
کودکان» و ...به طور مجزا به قانون
نویســی و یا اقدامات عملی برای
دســتیابی فرصت های برابر برای
آنان ،بپردازیم.
از همیــن رو زنان کــه به لحاظ
دستیابی شان به فرصت های برابر
نسبت به مردان ،جزو گروه های
حاشیه ای محســوب می شوند،
بــرای آن که بتواننــد به فرصت
های برابر دســت یابند نیاز دارند
که حقوق شان ،هم در قانونگذاری
مورد تأکید خــاص قرار بگیرد و
هم با اقداماتی خاص (با تأکید بر
جنسیت شان) ،برای آنان فرصت
هایی ویژه فراهم شــود تا بتوانند
در جهانی که نابرابری میان زنان و
مردان تثبیت شده ،اندکی (و فقط
اندکی) از موانع ســترگ موجود

در مقابل پیشــرفت شان کاهش
یابد .بنابراین ،پیگیری خواســته
هــا و مطالبــات از ســوی گروه
های اجتماعی و صنفی مختلف،
ارتباطی به تفکیک جنسیتی ندارد
بلکه حاصل تجربه های بشــری
است.
زندگی به ما نشــان داده است که
خواسته های عمومی ،در عمل اگر
برآمدی از خواسته های گروه های
اجتماعی و صنفی مختلف نباشد،
به «خواسته های بخشی از مردان»
تنزل می یابد.
در واقــع این تجربه های تاریخی،
امروز باعث شــده که در ســطح
جهانی ،جنبش هایی معطوف به
گروه های مختلف اجتماعی شکل
بگیرد (خرده جنبش ها) تا شاید
بتواند مطالبات آن دسته از گروه
های مختلف اجتماعی که همواره
در حاشیه ی خواسته های عمومی
باقی می مانند را تأمین کند.
امروزدیگر اغلب روشنفکران به این
نتیجه رسیده اند که واژه «مردم»
و «ملت» ،مفهومی کلی و انتزاعی
است که می تواند کاربردهای خاص
داشته باشد و یا صرفاً دستمایه ای
برای پیروزی رهبران پوپولیست

باشد .اما وقتی پای حقوق مشخص
اقشار و طبقات و گروه های واقعی
مردم به میان می آید ،آن گاه هر
یک از این گروه های اجتماعی می
تواند منافع گروهی خود را در خرده
جنبش ها و حرکت های مستقل
خود پیگیری کند .طبعاً برآیندی
از انبوه مطالبات و خواســته های
این گروه های متکثر اجتماعی و
صنفی است کهدر نهایت می تواند
معنای عینی آنچه از آن با عنوان
کلی «مطالبات ملت» یاد می کنیم
را تحقق بخشد.
در این میان مطالبات و خواســته
های زنان ،هر چند مانند مطالبات
گروه هــای صنفی مثل معلمان،
پرســتاران ،کارگــران و ...در یک
صنف مشــخص قرار ندارد (چون
زنان در گروه های مختلف پراکنده
انــد) ولی به عنــوان گروهی که
در تمامی صنــف ها و گروه های
اجتماعی از قدرت و منزلت و ثروت
کمتری برخوردارند ،می توانند به
عنوان یک گروه اقلیت و حاشــیه
ای به حســاب آیند که پیگیری
خواسته هایشان نیازمند توجه و
اقدامات خاص است.

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

•
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غزل شمار ٔه ۷۵۹

مولــوی

(دیوان شمس)

کیـواننصیرنیا

دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

مشاور مالی شرکت Investors Group

رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

چگونگی انتخاب هدف
تا به حال چهار ویژگی از ویژگیهای
هدف هوشمند را توضیح داده ام و در
این گفتار به آخرین آنها یعنی ویژگی
پنجم می پردازم.
•
ویژگی پنجم:

هدفانتخابیشمابایستیمبتنی
بر زمــان ( دارای زمانبندی) و
ملموسباشد.
باید زمان کافــی وهمچنین برنامه
زمانبندی برای رســیدن به هدف
داشته باشید و از آن تبعیت کنید.
باید بتوانید وضعیت پیشــرفت خود
را بــا برنامه زمانــی از پیش تعیین
شده بسنجید .در واقع بایستی برای
رسیدن به هدف ،مهلت زمانی تعیین
کرده باشــید .بدون تعیین محدوده
زمانی ضرورتی برای رسیدن به هدف
احساس نمیشود.
تعیین مقیاس زمانی به شما امکان
می دهد که فرآیندهای کاری خود را
مشخص ســازید و به آهنگ و روالی
مناسببرسید.
اینکه بدانید کجا باید تالش بیشتری
بکنید و کجا باید استراحت کرده و از
فعالیت خود بکاهید ،موضوع بسیار
مهمی است.
اگر زمان مشــخصی برای رســیدن
به هدف نداشته باشــید ،این امکان
وجود دارد که اولویتی غیرمنتظره از
راه برســد و توجه شما را از رسیدن
به هدف مورد نظر ،به ســمت خود
منحرف کند.
به یاد داشــته باشــید که وارد عمل
شدن بدون برنامهریزی علت مشترک
همه شکستها است.
زمان ،باارزشترین منبــع مالی و
تمام موجودی شما برای رسیدن به
اهدافی اســت که در زندگی خواهان
آن هســتید .رویکرد شما نسبت به
وقتتان تا حد زیادی میزان پیشرفت و
موفقیت شما را تعیین میکند .بایددر
نوشتن اهداف همیشه زمان انجام آن
را ذکر کنید .حتی برای به روی کاغذ
آوردن اهداف می توانید با ذکر زمان
مورد نظر آغاز کنید.
مشخص کردن سال ،ماه ،روز و حتی
ساعت رســیدن به هدف به تحقق
آن کمک شایانی می کند .مثال می
نویسید که:
«من مــی خواهم در ســال 2016
میالدی در اولین یکشــنبه هر ماه
از ســاعت  10تا  12صبح "سمینار
رایگان موفقیت مالــی در کانادا" را
در سالن اجتماعات محل کارم برای
جامعه ایرانی مونتریال کانادا برگزار
کنم .جزییات برگزاری به شــرح زیر
می باشد»...
بســیار خوب .حاال دیگــر میتوانید
اهدافتان را به درستی و به طور موثر
بنویســید .اما باز هم نیاز به تمرین
دارید.
سعی کنید اهدافی را بادر نظر گرفتن

«مسیناررایگانموفقیتمالی
درکانـــادا»
اولین یکشنبه هر ماه
تلفننامنویسی:
514-465-8378

پنج ویژگی هدف هوشمند بنویسید
و از دوســتتان بخواهید که از طریق
خواندن نوشــته شــما آن اهداف را
برایتان توضیحدهد.
چنانچه شــباهت تصویری که او از
هدف شــما میســازد با آنچه شما
در ذهن دارید کم باشــد و یا اینکه
دوست شما ســواالتی را مطرح کند
و توضیحاتی بخواهد ،باید در نوشته
خود بازنگری کنید و این به آن معنی
است که برای نوشتن صحیح اهداف
خود به تمرین بیشــتری نیاز دارید.
به قول معــروف ،کار نیکو کردن از
پرکردن است.
در اینجا توضیــح پنج ویژگی هدف
هوشمند به پایان می رسد اما هنوز
تحلیــل تعریف موفقیت بــه پایان
نرسیده است.
همانطور که بهخاطر دارید ،موفقیت
را اینگونه تعریف کردیم که «موفقیت
مالی یعنی گام نهادن در راه رسیدن
به اهداف مالی بــاارزش زندگی در
چهارچوب زمانی مشخص».
در گفتارهای قبل گفتم که منظور از
«گام نهادن در راه رسیدن به اهداف»
یعنی چه .حال به این سوال میپردازم
که «اهــداف بــاارزش زندگی» چه
اهدافیهستند؟
حال که دانستیم چگونه یک هدف را
انتخاب کنیم باید فقط اهداف با ارزش
را انتخاب کنیم.
امــا به چــه هدفی هدف بــاارزش
میگوییــم؟ از کجــا بدانیم که یک
هدف با ارزش است یا خیر؟
ارزش ،یک مفهوم فردی اســت که
از دیدگاه شــخصی به آن نگریسته
میشــود .یعنی در نهایت این خود
شما هستید که تعیین میکنید که
آیا هدفی ارزشمند است یا خیر و یا
کدام هدف از سایر اهداف باارزش تر
می باشد .از طرفی به تعداد انسانها
دیدگاههای مختلــف در مورد ارزش
وجود دارد و نمیتــوان یک تعریف
کامل برای «اهداف با ارزش» ارایه داد.
اما میتوان به برخی نکات مشترک و
مفاهیم کلی در رابطه با ارزش اشاره
نمود.
ارزش یعنی بها.
ارزش هر چیز به میزان بهایی است
که بابت آن پرداخت میکنیم .میزان
و نوع بهای هر چیزی متفاوت است.
ارزش و نوع بهای هر هدفی متفاوت
است .شــما برای دستیابی به اهداف
خود ابتدا بهای آنها را میپردازید.
گاهی اوقات پس از رسیدن به هدف ،با
خود میگویید که ارزشش را نداشت!
یا به این نتیجه می رســید که واقعا

ارزشــش را داشــت! پــس یکی از
مالکهــای ارزشگذاری هر هدفی
مقایسه میزان ارزش هدف با میزان
بهایی اســت که برای رسیدن به آن
هدف پرداخــت میکنید .در همان
مثال ســاده خرید خانه ،ارزش یک
خانه نوساز از یک خانه قدیمی بیشتر
است چون پول بیشــتری برای آن
پرداختمیکنید.
یکــی دیگــر از مالکهــای
ارزشگذاری اهداف ،مقایســه
ش آنها با یکدیگر است.
ارز 
منابعی کــه در اختیار دارید محدود
است و در واقع حد و اندازه دارد .وقتی
که مقداری از پول خود را صرف خرید
چیزی میکنید ممکن است امکان
خرید برخی چیزهای دیگر را از دست
بدهید .وقتی بخشــی از عمر خود را
برای رسیدن به یک رتبه علمی باال
صرف میکنید؛ یعنی اینکه به احتمال
زیاد امکان دستیابی به برخی اهداف
دیگر ،مثال رسیدن به یک رتبه باالی
ورزشی را محدود میکنید .پس باید
از همان ابتدا به این نکته دقت کنید
که رسیدن به یک هدف خاص ارزش
از دست دادن فرصت رسیدن به یک
یا چند هدف دیگر را داشته باشد.
همچنیــن برای تشــخیص اهداف
ارزشمند زندگی میتوانید از منطق
«ارزش افزوده» هم استفاده کنید.
بر اســاس این منطق یکی از اهداف
مهم خلقت انسان ایجاد ارزش است.
انســان با مجموعهای از ارزشهای
اولیــه به دنیا میآیــد و وظیفه دارد
کــه در طول زندگی بــر ارزشهای
خود بیافزاید .به این ارزشها «ارزش
افــزوده» میگویند .انســان موظف
است هوش و استعداد درونی خود را
به کار گیرد تــا اول برای خود و بعد
برای جهان هســتی ارزش آفرینی
کند .به عنوان مثال یک انسان ابتدا
در خود ارزش افزوده ایجاد و تبدیل
به پزشک متخصص میشود ،سپس
برای دیگــران ارزش افــزوده ایجاد
میکند که در این مثال ایجاد ارزش
افزوده برای دیگران کمک به سالمت
و بهبود آنها است .اما اگر شما ابتدا
بــرای خودتان ارزش افــزوده ایجاد
نکنید نمیتوانید کاری برای سایرین
انجام دهید .پس بــا این منطق اگر
مــد نظر دارید که به ارزش
هدفی را ّ
شــما نمیافزاید ،هدف ارزشمندی
نیست و نباید انتخاب شود .همچنین
باید ببینید که آیا هدف مورد نظر به
اندازه منابعی که باید صرف رسیدن
به آن کنید به ارزش شما میافزاید یا
خیر؟ مراقب باشید هدفی را انتخاب
نکنید که وقتی به آن رسیدید با خود
بگویید :ارزشش را نداشت!
مرحله بعد مرحله مقایسه هدف مورد
نظر شما با سایر اهداف است .بررسی
کنیــد که آیا اهــداف دیگری وجود
دارنــد که با همان میزان منابع مورد
نیاز ارزش افزوده بیشــتری در شما
ایجاد کنند؟ •

به اهتمام

محمد فرحی

ادامه دار

موفقیتمالی
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سر من مست جمالت دل من دام خیالت

گهر دیده نثار کف دریای تو دارد

ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم

که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد

غلطمگرچهخیـــــالتبهخیاالتنماند

همه خوبی و مالحت ز عطاهای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

سر خود پیش فکنده چو گنه کار تو عرعر

که خطا کرد و گمان برد که باالی تو دارد

جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان

همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارد

دل من تابه حـــــلوا ز بر آتش سودا

اگر از شعله بسوزد نه که حلوای تو دارد

هله چون دوست به دستی همه جا جای نشستی
خنک آن بیخبری کو خبر از جای تو دارد

اگرم در نگشـــــایی ز ره بام درآیم

که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد

به دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم

چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد

خمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

که جهان ذره به ذره غم غوغای تو دارد

سوی تبریز شو ای دل بر شمس الحق مفضل

چو خیالش به تو آید که تقاضای تو دارد

نگار من که...
نگار من که به مکتب برفت و خط بنوشت
ز سوی مدرسه مست آمد و ملنگ آمد
مرا میان رهش دید و راه دل را زد
به سوی مخلصش آمد ،چه شوخ و شنگ آمد
در آن میانه عالـــم ز دور پیدا شد
همان که شهد لبش بهر من شرنگ آمد
کشید نغره که «آی بی حیای اکبیری!»
صدا نگو که چنان غرش پلنگ آمد
گرفت لنگه اُرسی و بر ســرم کوبید
چنان که از دهنم بانگ «ونگ ونگ»آمد
شبش میان من و خانمم جدل ها بود
ولی زخانه ی زاهد نوای چنگ آمد
(یک بغل کاکتوس)
غزل ۱۲۵

سعــد ی

(دیوان اشعار)

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست
هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست
سرو زیبا و به زیبایی باالی تو نه
شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست
خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود
مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست
کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر
که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست
آدمی نیست مگر کالبدی بیجانست
آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست
ای که شمشیر جفا بر سر ما آختهای
صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست
جور تلخست ولیکن چه کنم گر نبرم
چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست
من سری دارم و در پای تو خواهم بازید
خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست
به جمال تو که دیدار ز من بازمگیر
که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست

(مونتریال)

سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری
سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست
غزل شمار ٔه ۳۳

قاآنی

ت و بیخود سروناز من ب ه صحرا میرود
مس 
با چنین مستی نگه کن تا چه زیبا میرود
گاه میافتد ز مستی گاه میخیزد ز جا
تا دگر زین رفتنش یارب چه بر ما میرود
گه تکبر میفروشدگه تواضع می کند
گاه شرمآلوده گاهی بیمحابا میرود
او ب ه صحرا میرود وز رشک خاک راه او
در دو چشم ما ز اشک شور دریا میرود
هم لب جانبخش دارد هم جمال دلفریب
یوسفست این میخرامد یا مسیحا میرود
من هم از دنبال او افتان و خزان میروم
هرکجا خورشید باشد سایه آنجا میرود
چون دو زلف خود اگر صدره فشاند آستین
همچوگیسو از قفایش میروم تا میرود
بس که هر عضوش به است از عضودیگر چش م من
در سراپای وجودش زیر و باال میرود
زلفش آشفته ز مستی رخ شکفته از شراب
با رخ و زلفی چنین تنها به صحرا میرود
مردم این شهر شاهدباز و امردخوارهاند
در چنی شهری چرا او مست و تنها میرود
هرکجا رو مینماید میبرد یک شهر دل
ترک تاتارست پنداری به یغما میرود
خواهمش دامن بگیرم تا دهد بوسی به من
لیک قاآنی ندانم میدهد یا میرود

صفایاصفهانی

سرخوان وحدت آن دم که بدل صال زدم من
بسر تمام ُملک و ملکوت پا زدم من
دردید غیر بستم بت خویشتن شکستم
ز سبوی یار مستم که می وال زدم من
زالست دل بالیی که زدم به قول مطلق
به کتاب هستی کل رقم بال زدم من
پی حک نقش کثرت ز جریدٔه هیولی
نتوان نمود باور که چه نقشها زدم من
پی سد باب بیگانگی از سرای امکان
کمر وجود بستم در آشنا زدم من
قدم شهود بر دستگه قـــــدم نهادم
علم وجود در پیشگه خدا زدم من
سر پای بر تن و دست به دامن تجرد
نزدم به روی غفلت همه جابجا زدم من
همه آنچه خواستم یافتم از دل خدابین
نه به ارض خویشتن را و نه بر سما زدم من
به در امیدواری سر انقیـــــاد سودم
به ره نیازمندی قدم وفا زدم من
من و دل مست باقی نیازمند ساقی
دل مست بادٔه فقر و می فنا زدم من
در دیر بود جایم به حرم رسید پایم
به هزار در زدم تا در کبریا زدم من
در کوی میپرستی نزدم به دست هستی
که مدام صاف اال ز سبوی ال زدم من
به قفای فقر آن روز قدم نهادم از دل
که به دولت سالطین دول قفا زدم من
خرابخانه تن
ز هوای خویش رستم به
ٔ
که از این خرابه خشتی به سر هوا زدم من
به خدای قسم از کدرت کائنات رستم
سلسله صفا زدم من
به دو دست چنگ در
ٔ
به رضای نفس جستم جلوات فیض اقدس
نفس تجلی از منزلت رضا زدم من
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گزارشی از برنامه بزرگــــــداشت حماسه سیاهکل در مونترآل

روز شنبه  ٦فوریه  ٢٠١٦به کوشش
فعالین ســازمان فدائیان ( اقلیت )-
مونترآل ،مراســم چهل و پنجمین
سالگرد حماسه سیاهکل در کتابخانه
آتواتر برگزار شد.
در آعازاین برنامه یادی شــد از مادر
بهکیش که روز یکشنبه  ۱۳دی ماه
۱۳۹۴در منزل مسکونیاشدر تهران
از میان ما رفت .مادر بهکیش از جمله
مادران گرانقدری از تبار فدائیان بود
که رژیم آدمکش جمهوری اسالمی ۵
فرزند دالور و داماد برومندش را از او
گرفت .وهمینطور از رفیق تراب حق
شناس ،یار دیرین تودههای ستمدیده
فلسطین و یکی از بنیانگذران سازمان
پیکار در راه آزادی طبقه کارگر.
پــس از یــک دقیقه ســکوت بیاد
جانفشانان حماسه سیاهکل و تمامی
جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم،
بیانیه سازمان فدائیان خلق (اقلیت) به
مناســبت چهل و پنجمین سا لگرد
حماسه سیاهکل که به شکل ویدئو
کلیپ تهیه شده بود به نمایشدرآمد.
در بخش هنری :

هنرمند عزیز «پــه په» با گیتارخود
چند ترانه و سرود انقالبی از آمریکای
التین را با شــوربه اجرا درآورد ،که با
استقبال گرم حضار روبرو شد.
در بخش پیام های رسیده ،رفیقی از
کمیته یادمان کشتار دهه شصت در
ایــران  -مونترآل ،پیام کمیته به این
برنامه را قرائت کرد.
سپس ســخنران این برنامه ،رفیق
توکل بحــث خود را تحــت عنوان
"بحــران خاورمیانه و چشــم انداز
تحوالت منطقه" ارائه نمود.
رفیق توکل ســخنرانی خود را
اینگونه آغاز نمود:
قبل ازهرچیزدرود فراواندارم خدمت
رفقا و دوســتانی که در مراسم نوزده
بهمن ،سالروز نبرد سیاهکل و بنیان
گذاری سازمان چریکهای فدایی خلق
ایران که ما به عنوان سازمان فدائیان
(اقلیت) ادامه دهنده راه آنان هستیم،
شــرکت کردند .وبا یاد و بزرگداشت
قهرمانان سیاهکل و تمامی رفقایی که
در مبارزه علیه رژیم شاه وجمهوری
اسالمی ،بخاطر آزادی و سوسیایسم و
رفاه توده های زحمتکش مردم ایران
نبرد کردند و جان باختند.

نبرد سیاهکل نه تنها روز بنیان گذاری
سازمان ماســت بلکه رویدادی است
مربــوط به عموم مردم ،نقطه عطفی
استدرخشاندر تاریخ مبارزات مردم
ایران .در یکی از ســیاه ترین دوران
تاریــخ ایران ،مبارزه و حرکتی را آغاز
کــرد که تاثیر گذار بــود و منعکس
کننده خواســت عمیق تــوده های
زحمتکش.
از همین روست که انعکاس وسیعی
یافت در میان مردم ،روشنفکران ،هنر
و ادبیات  .حتی کسانی که رابطه ای با
این سازمان و مبارزاتش نداشتند.
در واقع مبارزه ای که از سیاهکل آغاز
و توسط سازمان چریک های فدایی
خلــق ایران در شــهرها ادامه یافت،
پژواکی اســت از خشــم و نارضایتی
مردم ایران علیه نظم طبقاتی حاکم بر
ایران و رژیم ستمگر شاه.
از همین روست که مدت زمان زیادی
نگذشــت که توده های مردم ایران
به انقالب روی آورده و رژیم شــاه را
سرنگون می کنند.
اما متاسفانه بر اثر ضرباتی که سازمان
در ســال های  ٥٤و  ٥٥متحمل شد
کــه طی آن برجســته ترین کادرها
و رهبــری آن جان باختند ،درچنان
موقعیتی نبود که نگذارد این انقالب
به سرنوشــت فاجعه باری دچارشود،
که شــد .انقالبی صورت گرفت که از
درونش ارتجاعی بمراتب وحشتناک
تر از رژیم شاه شکل گرفت.
درست شبیه این ماجرا را ما امروز در
خاورمیانه مــی بینیم .پس از بحران
اقتصــادی جهانی در ســال ،٢٠٠٨
موجی از انقالبات خاورمیانه و شمال
آفریقا را فرا می گیرد.
توده هائی که به انقالب بر می خیزند
در شعارهایشان نه خبری از اسالم و
خداست نه نژاد ،ملیت و غیره.
توده ای که بپا خاسته بود یک شعار
داشــت " نــان ،کار و آزادی" ایــن
خواست عمیق مردم بود .براستی این
بحرانی که بوجود آمده بود ،ناشــی
ازتضادهای کدام شیوه تولید است؟
این شیوه تولید و نظام سرمایه داری
اســت که مردم را در بدترین شرایط
ممکن قرارداده است .بحران اقتصادی
جهانی ناشــی از شیوه تولید سرمایه
داری قبــل از همه چیز تاثیر خود را

بروی توده هــای کارگر زحمتکش
بجــای می گــذارد .و از همین روی
اســت که توده مردم به انقالب روی
می آورند .اما این انقالبات نیز بمانند
انقالب مردم ایران به ثمر نرسیدند.
انقــاب هنــوز در جریان بــود که
جریانات اســام گرا وارتجاعی از هر
گوشــه و کنار ســر بر می آورند .در
مصر و تونس اخوان المسلمین و در
سایر کشورها،دیگر جریانات ارتجاعی.
و این رونــد ادامه پیدا می کند تا به
امروز و ما شاهد وضعیت فاجعه باری
هستیم که سراسر خاورمیانه و شمال
افریقا را فرا گرفته است.
همانطور که می دانید خاورمیانه ،بعد
از نقشه قدرت های امپریالیست که
پس از جنگ جهانــی اول برای این
منطقه طرح ریزی کردند و کشورهای
جدیدی را بوجــود آوردند ،همواره با
بحران روبرو بــوده و یک لحظه آرام
نداشته است .در قرن بیستم ما شاهد
انواع و اقسام بحران ها در این منطقه
هستیم:
کودتا ،انقالب ،اسالم گرایی و جنگ
های متعدد منطقــه ای .اما واقعیت
اینست که این بحران ها هیچکدام به
وخامت بحران کنونی نبوده است.
امروز سوریه وضعیت اش اسفبارتر از
همه این هاست.
صدها هزار کشــته و میلیون ها آواره
کهدر اردوگاه های مختلف تلنبار شده
اند یا بسوی اروپا در حرکتند و دراین
مسیر در دریاها جان می بازند.
یمن ،لبنــان و بحرین نیز در ابعادی
دیگر دچار همین وضعیت اند .ترکیه
نیز میرود تا به این بحران کشیده شود
و ایران نیز نمی تواند از این وضعیت
برکناربماند.
برخی نیروهای چپ امپریالیسم را به
تنهایی مسبب و عامل این وضعیت
معرفیمیکنند.
اما آیا این تمام واقیعت امروز خاورمیانه
است؟
امپریالیسم نفش دارد ولی این تمام
ماجرا نیست .برای شما مثالی میزنم
که این تنها امپریالیســم نیست که
نقش دارد.
انقالب ایــران را در نظر بگیرید ،آیا
امپریالیسم میتوانست به تنهایی این
انقالب را به شکســت بکشاند بدون

اینکه مردم ضعف های خاص خود را
داشته باشند.
آخــر چگونــه ممکن اســت یک
نفر(خمینی) بتواند سر یک ملتی کاله
بگذارد .البد باید ضعفی وجود داشته
باشد .قطعا باید مردمی باشند ،اسیر
خرافات مذهبی و به امامی باور داشته
باشــند و فاجعه بارتــر اینکه برخی
امامشــان را در ماه نیز ببیند .وقتی
این شرایط فراهم بود ،یک شارالتان
بزرگ میتواند ملتــی را فریب دهد.
امپریالیسم نیز با اتکا به این مسئله می
تواند انقالب را سرکوب کند.
وضعیت خاورمیانــه امروز نیزهمین
اســت .نمی توان گفت کــه اخوان
المسلمین و ســایر گروه های اسالم
گرا و ارتجاعی ،یکدفعه از آسمان نازل
شده اند .این ها در این جوامع حضور
داشــته ودارند ،فقط باید شــرایطی
بوجود بیاید تــا این جریانات بتوانند
خودشان را نشان دهند .وقتی انقالب
درمی گیرد این نیروها نیزسر بر می
آورند و آنجاســت که قــدرت های
امپریالیستی و منطقه ای نقش ایفا می
کنند .بنابراین نتیجه می گیریم که
فقط امپریالیست ها نیستند که نقش
بازی می کنند.
باید بطور صریح به مردم بگوییم:
از روی ضعــف شماســت که
جریانات ارتجاعی اسالم گرا می
آیند و سوار جنبش شما میشوند،
امپریالیست ها هر کاری می خواهند
انجــام می دهند و قدرت حاکمه نیز
شما را ســرکوب می کند .تحت این
عنوان که مردم مســلمان هستند و
بایســتی به اعتقادات مــردم احترام
گذاشــت ،نمی توان به این ضعف ها
اشاره ای نداشــت .این بی احترامی
به اعتقادات مردم نیست ،بلکه نشان
دادن کاســتی های آن هاست که بار
دیگرکاله سرشــان نرود .تا علیرغم
جانفشانی هائی کهدر راه انقالب ایران
می کنند ،ناگهان چشــم باز کنند و
ببینند که ارتجاعی بمراتب هارتر از
ارتجاع قبلی حاکم بر سرنوشت آنان
شده.
در این قســمت سخنران برای نشان
دادن ریشه های عقب ماندگی و اسالم
گرائی نقبی به تاریخ زد و به گذشته
برگشــت .وی با تحلیل از اضمحالل

دموکراسی شورایی

امپراتــوری عثمانی
(زیــرا کــه اغلــب
کشــورهای منطقه
Demo.shorai@gmail.com
جزئی از امپراتوری
عثمانی بــوده اند)
و تحوالت سوریه ،مصروعراق به این روشــن اســت که این طبقه حاکم،
نتیجه رسید که مناسبات مسلط در طبقه ای نیســت که قراربود آزادی
این جوامع ،مناســبات سرمایه داری های بورژوازی را برقرار کند.
اســت البته با ویــژه گی های خاص بالعکس این طبقه ای است که باید
خودش  .از آنجایی که این نظام مطابق سرکوب کند .این کدام قدرت یا طبقه
با نیازهای سرمایه داری جهانی واز باال ای است که میتواند بطور قاطع با آن
شــکل گرفته و نه به شکل خودپو و سه عامل رشدی که برشمردیم ،مبارزه
رادیکال ،ما شاهد بسیاری از بقایای کرده و این مهم را به سرانجام برساند.
نظام های فئودالی و قرون وســطایی فقط طبقه کارگرمی تواند این کار را
در این کشورها هستیم که هنوز جان انجام دهــد .طبقه کارگر می خواهد
نظم موجــود را دگرگون بکند ،نمی
سختی می کنند.
برغم آنکه شیوه تولید سرمایه داری تواند این نظم را دگرگون بکند مگر
اســت ولی مذهب و استبداد نقش اینکه با دولت موجود تسویه حساب
بسزائی در این جوامع بازی می کنند .کرده و آنرا زیر و رو بکند .با مذهب به
از همین روی اســت که دیکتاتوری شکل رادیکال برخورد کرده و دستگاه
عریان تنها شکل سیاسی برای حفظ تحمیق روحانیت را برچیند .این طبقه
این نظام هاست .در این منطقه با این است که میتواند با امپریالیسم تسویه
شکل ویژه تولید سرمایهداری ،هنوز با حساب قطعی بکند .این زلزله سیاسی
اشکال قرون وسطایی و مذهب تسویه فقط از عهده طبقه کارگر بر می آید.
خارج از این چارچوب وضعیت منطقه
حساب نشده است.
این نظام با این تضادها بایســتی که خاورمیانه نه تنها بهتر نخواهد شد،
داعش ،طالبان ،النصرت و خمینی ها بلکه روز بروز وخیم تر خواهد شــد.
را از خودش بیرون دهد .بنابراین می بخاطر اینکه کل نظام سرمایه داری با
توان نتیجه گیری کرد که استبداد ،بحران روبروست و قدرت های منطقه
مذهب و امپریالیسم سه عامل مهمی ای نیز با تضادهــای الینحلی روبرو
هســتند که مانع رشــد و پیشرفت هســتند ،همه به درون این گرداب
کشیده خواهند شد .با رشد روز افزون
خاورمیانه اند.
وی بحث خود را اینگونه جمع بندی تضادها ما بین قــدرت های بزرگ و
درعرصه منطقه ای ،عجالتن راه برون
کرد:
رفتی برای این بحران نمیبینم.
چشم انداز این حتوالت چیست و چه
اما من هنــوز امیدوارم و امید من به
باید کرد؟
باید قدرتی وجود داشته باشد تا بتواند طبقه کارگر ایران ،مصرو ترکیه ،این
با مذهب و خرافات بشــیوه انقالب سه کشور تاثیر گزار منطقه است .در
فرانسه و اکتبربرخورد کند .باید بتواند صورتی که طبقه کارگر در این ســه
دولت های موجود در منطقه را از بیخ کشور نقش خود را ایفا نکند ،چشم
و بن بر کند .هیچکدام از این دولت ها انداز مثبتی بــرای خاورمیانه وجود
اصالح شدنی نیستند .در این منطقه نخواهدداشت.
امکان شکل گیریدمکراسی پارلمانی با سپاس از رفقا و دوستانی که وقت
نیست .به تاریخ صد ساله خودمان نگاه گذاشتند و صحبت های مرا شنیدند.
کنیم ،ما هرگز آزادی را نداشــته و تا در پایان ســخنران به چند پرسش
بدین قراراست نخواهیم داشت .حتی حضار نیز پاسخ گفت.
اگر در لحظاتی کوتاه نیز مردم آزادی این برنامه که با استقبال خوبی مواجه
را بدســت آورده اند ،بزور انقالب یا شــده بود در ساعت ٢١ :٣٠به پایان
تحت شرایط خاصی بدست آورده و رسید.
•
بعد هم آنرا از دست داده اند.

چریک ها ،حماسه سازانی که من دیدم

ایرج واحدی پور
ســال  ۱۳۴۹در رابطه با عضویت
در تشکیالت تهران در تاریخ اول
دی ماه در کرمانشــاه بازداشــت
شدم و بعداز گذشت یک هفته به
زنــدان قزل قلعه ی تهران در بند
یک انفرادی انتقال یافتم .همزمان
بازداشــتی های گــروه توفان و
شانزده اذر همان سال در این بند
حضور داشتند .شــرایط به گونه
ای بود که به رغم ســخت گیری
های زندانبانان بــا صحبت های
خیلی کوتاه و تلگرافی می شــد
فهمید چه کسانی و در کجای بند
زندانی هستند .این گروه شانزده
آذری بــدون اینکه خــود بدانند
نقش با اهمیتی در جریان سازمان
سیاهکل به آنها تحمیل شد.
من خودم در جریان دســتگیری
بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی
و دوستانشان قرار داشتم .از اقدام
به خــارج شــدن باقیمانده های
گــروه از مرز وبازداشــت اکثریت
انها و موفقیت دو نفر(علی صفایی
فراهانی و محمد صفاری اشتیانی)
نیز مطلع بودم و شنیده بودم که به

اردوگاههای فلسطینی ها رسیده

هستند
اند و مشعول خود اموزی
ولی از این که به ایران باز گشــته
باشند هیچ خبری نداشتم.
روز  ۱۹بهمــن زندانی جدیدی را
به بند آوردند و در سلول رو بروی
من که خالی بود جا دادند .بعد از
چند ساعتی مکالمه ما با هم آغاز
شد و دانستم که اسمش اسکندر
رحیمی و معلم سپاهی دانش در
دامنه ی سیاهکل در گیالن است.
یکی دو ساعت بعد خبر داد که در
گیالن حالت انقالبی بر قرار است و
این استان زیر پای انقالبیون است.
اطالعات بیشــتری نمی توانست
بدهد ولی خیلی بی قرار بود.
دو روزی گذشته بود که بازجوی
من (تهرانی) به سلولم آمد و وقتی
که ســلول را ترک کرد رحیمی
بــا حالتی خیلی عصبی شــروع
کرد به فحاشــی به این بازجو که
نامــش را نمی دانســت و گفت
این مرد بســیار کثیف است و او
را به شدت شــکنجه کرده است.
اســکندر تعریف کرد که او را در
محل کارش بازداشت کرده اند و

با شکنجه و آزار به قزل قلعه آورده
اند .دو روز بعد زندانی جدیدی در
سلول کناری من جای گرفت که
نامش طاهر پرور بود و به کیفیتی
اظهارات رحیمی را تایید می کرد و
گواهی می داد که او هم در همین
روابط بازداشت شده است.
همزمان کیفیت امنیتی زندان نیز
تغییر کرد و در حالی که قبال تنها
یک نگهبان روی پشت بام بود و
هیچ سرو صدایی هم از او در نمی
آمد نگهبانان بیشتری روی پشت
بام مستقر شدند که دایم گلنگدن
تفنگ هــا را به صــورت تهدید
آمیزی می کشیدند و تغییر شرایط
را به نمایش می گذاشتند.
یک هفته ای بعد از ورود رحیمی،
صبح زود کاظم ســاحی را که از
یک مــاه قبل به خاطــر دیگری
در زندان بود بیرون بردند و ســر
شــب ســه نگهبان او را در حالی
که آش والش شــده بود به سلول
بر گرداندند .من اولین بار بود که
شــکنجه را به این حد وحشیانه
می دیدم .این زندان چهارمم بود
و تا این زمان چنین وحشی گری

ندیده بودم .به جزآنچه که از دوران
فرمانداری نظامی شنیده و خوانده
بودم البته به چشم ندیده بودم.
چون سالحی توان حرکت نداشت
موافقت نگهبــان را جلب کردم
که موقع دست شــویی رفتن او
را همراهــی کنم .مــن که تا آن
زمــان او را از اعضای گروه طوفان
می شــناختم در راه دستشویی
با موقعیت واقعی او آشــنا شدم
و در یافتــم که تحصیــل کرده
شیمی است و دست خط او را که
فرمولهای مواد انفجاری بوده است
در جایی یافته اند و به این مناسبت
چنیــن شــکنجه ای را در مورد
او اعمال می کننــد .بعدا روزنامه
ها خبر دادند که جواد ســاحی
برادرکاظم سالحی را در درگیری
خیابانی کشته اند و خودش یک
ماه و نیم بعد اعدام شد.
کم و بیش شبیه همین اتفاق برای
غفور حســن پور هم افتاد .غروب
 ۱۶آذر ســال  ،۱۳۴۹ساواک به
منزل تعدادی از دانشجویان که با
یکدیگر هم منزل بودند و آن روز
در دانشــگاه فعالیت کرده بودند
حمله می کند که تنها اسم دو نفر
از آنها را به خاطر دارم (ابوالحسن
خطیب و صباغ پور) البته همه را
بازداشت کرده بودند .تصادفآ حسن
پور که تحصیل کرده شیمی بوده
وخدمت وظیفه می کرده است به
آنجا ســر می زند .ساواکی ها در
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پوتین حسن پور کاغذی با فرمول
های شیمیایی پیدا می کنند و او
را به زندان اوین می برند وشکنجه
را آغاز می کنند وتا زمان اعدامش
به همراه گروه سیاهکل به شکنجه
او ادامــه می دهنــد .و خطیب را
که شاه نکشــت به بازماندگانش
جمهوری اســامی ســپرد تا در
تابستان  ۶۷بکشند.
اســکندر رحیمی معلــم جوان
ســپاهی دانش که تنها عضو تیم
تــدارک بود نیز از غضب شــاه و
ســاواکش بی نصیب نماند و در
شمار  ۱۳نفر افراد سیاهکل اعدام
شد.
به گمانم روز دوم اسفندماه بود که
یک بازداشتی تازه را بدون اینکه
سلول مشخصی داشــته باشد با
کوله پشتی اش جلوی در ورودی
بند روی زمین جا دادند.
من که به بهانه اصالح و اســتفاده
ازپریز روبــروی در ورودی به تازه
وارد نزدیک شدم ،وقتی که سرش
را به طرفم گرداند اورا شــناختم.
جواب سالم مرا نداد و فقط نگاهم
کرد .سوال کردم که آیا می توانم
کاری برایش بکنم؟ باز هم جوابم
را نداد .ظاهرا اعتماد نمی کرد .او
محمد علی محدث قندچی بود که
دامپزشک بود و سال  ۴۷به عنوان
سپاهی ترویج به بوشهر اعزام شده
بود .من در آن موقع مدیر ســپاه
بهداشت بوشهر بودم و به توصیه

دوست مشترکی سفارش او را به
رئیس اداره کشاورزی کرده بودم و
به این ترتیب ،به خاطر آن آشنایی
انتظار جوابی از او را داشــتم که با
سکوت روبرو شدم ،دو ساعتی بعد
او را منتقل کردند و به اوین بردند.
هــر دوی اینها جزو ســیزده نفر
اعدامی سیاهکل در سحرگاه روز
چهارشنبه  ۲۶اسفند همان سال
بودند .دوران زندان من در آن سال
سه ماه بود و وقتی که آزاد شدم تاره
متوجه عمق واقعیت جنبش شدم.
سردارانی که برای زندگی ارزشی
جز تالش بــرای آزادی و بهروزی
زحمتکشان و توده های کار قائل
نبودند هدف کشــتار کینه توزانه
دژخیمان شاه قرار گرفتند .صفایی
فراهانی فقط صفا نبود .او مملو از
صداقت و ایمان به مبارزه توده ای
بود .او را از سال  ۳۹می شناختم
و فعالیت و حرکت سیاسی مترقی
نبود که در آن شرکت نکرده باشد.
صفاری آشــتیانی را از ســال۴۰
به عنوان معلم دانشجو شناختم
و در هر دو جبهه دانشــجویی و
فرهنگی صادقانه فعال بود .محدث
قندچی را از ســال  ۴۷به شرحی
که رفت می شــناختم و ضرورت
های مبارزه باعث شد که آخرین
سالم مرا بی جواب بگذارد .عباس
دانش بهزادی را از ســال  ۴۲در
انجمن دانشجویان کرمانی مقیم
تهران شناختم و از همانجا ایمان

وشــوق او را به مبــارزه دریافتم.
ســال  ۴۳در حالیکه او به عنوان
دانشجوی دامپزشکی در یکی از
اقامتگاههای دانشــجویی خیابان
امیرآباد ســاکن بودِ ،با همکاری
دوســت مشــترکی که محدث
قندچی را هم به من معرفی کرده
بود اقامتگاهش را یافتیم و با بیژن
جزنی به دیدارش رفتیم .من که
سال بعد از تهران دور شدم دیگر
او را ندیدم و برای اولین بار بعد از
سالیان نام او را در لیست اعدامی
های سیاهکل دیدم .درزندان آن
سال قزل قلعه به غیر از دو نفری
که اعدام شــدند رفقا طاهر پرور،
نیری  ،روبن مارکاریان ،سباغ
ایرج ِ
پور ،سعید سلطان پور و خطیب
نیز حضور داشتند .دو نفر آخری
را که شاه ومزدورانش نتوانستند
اعدام کنند جانشینانش سلطان
پور را در سال  ۶۰و درروز عروسی
اش بازداشت و سپس اعدام کردند
و خطیــب را در تابســتان  ۶۷از
پــای در آوردند  .تنها یک نکته را
اضافه کنم کــه در آن مقطع من
با شــیوه مبارزه چریکی چندان
توافقی نداشتم ولی باید بگویم که
سالمترین ،صادقترین  ،مومن ترین
و شجاعترین مبارزاندرراه پیروزی
و بهروزی زحمتکشان را در جمع
این دوستان داشته ام  .برهمه آنان
درود و یادشان گرامی باد.
•
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

دندانپــزشک

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

استخدام پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

ساختمان

514-430-0430

شـیراز

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

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

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

Tel. 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

آموزش رانندگی
آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

MMUNITY

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

Rose pastry

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

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

• 514-827-6329
•
514-620-3255
•
•
جویــایکار •
toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

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

برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

azmay15free

کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

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

دندانپزشک

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

رستــوران

ریوسود:

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

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

فـال

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

کامپیوتر

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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

کــــارواش

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................

گرانیت

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

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

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

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

وبسایت

فتوشاپ846-0221 ....................................... .
فتوبوک984-8944 ........................................ .
فتو ُرز488-7121.............................................. .

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

موسیقی (جشن ها)

ویدیو

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

اکســپرس889-7392 ................................ .

فـرش

داروخــانه

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

MONTRÉAL QC H4B 1L8

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

خشکشویی

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



سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

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

روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

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

چاپ و تابلوسازی

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

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

شیـرینی

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

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

514-778-1358

abaee:azsepfree

Tel.: 514-484-8072

آژانس مسافرتی

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

Tel.: 514-675-4405

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

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

آموزششنا
azsepfre

استخدام

آرایشـــــگاه

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

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

امید رایگان از فوریه15

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

سابلتآپارمتان

تدریس فارسی

Tel.: 514-812-5662

کامیونیتی

azjan’12paid60+120ak

azapr2015khadijeU

انجام كليه كارهاى
ساختمانى از قبيل
سراميك و رنگ وپاركت و
غيره وتبديل زيرزمين به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

فروشاستثنائی

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

Tel.: 514-963-5179
514-546-1324

فروشبیزنس
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

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

کیترینگ

azjune’15U

MOBILE Franchise

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

sep13fulyr

clinique_Soleil@yahoo.com

نیماازاگوسترایگان

خدماتمالیاتی

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

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

Tel.: 514-991-6819

با
مشارکت
خود،
کا
میونیتیرا
تق
وی
ت
کنید

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

Montreal, H4B 2M5

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:

azfeb1U

آموزشختصصی

aznov’15U

حسابـداری

Tel.: 514-932-0222
Tel.: 514-637-5326

toendmar16U

3333 Cavendish, #285

Tel.: 514-892-5433

به چند خانم باتجربه
در کار  Waxingو آشنا به زبان فرانسه و انگلیسی
برای کار در سالن آرایشگاه فورا نیازمندیم.
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-560-2568

514-996-1620

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

استخـدام

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

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993

تدریس انگلیسى

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

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

) Tel.: 514-

سی
عکا
996-9692
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

تدریسپیانو

SNOWDON

استخدام

به یک خانم باحوصله
برای ناهار دادن به مادر
عزیزمان • در ناحیه الشین
فورا نیازمندیم:

• 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

• 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

Tel.: 514-290-3699
backmanazfeb15U

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

azjan15U

فنگویندگی

azoct1

• 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 :

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

شیرینی
سـرو

توسط :رضا هومن

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

514-833-8684

مترجم رمسی

azmay2013hoomanfree

شریف

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

• 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
Mrezaal@acndirect.com

توسط شادی

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...

استخدام

INTERNET

فال قهـوه
و ورق

sadeghinaazfeb1U

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

اینتــرنت

Tel.: 514-464-8136

قابلتوجهخامنها

514 -883-6151

ارز

50 X 70

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

اجنام امور ساختمانی

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

ستکاملمبلماناستیل
طرح ایتالیا چوب گردو
سرویس ناهار خوری 6نفره با میز
سرویس پذیرایی 7پارچه با 2میز
میزها حکاکی شده با روکش شیشه
امکان فروش جداگانه ست ها
تلفنتماس:

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

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

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
فروش مبلمان :اوکازیون عالی

خاطره حتویلداری یکتا

کامیون برای فروش

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

یک دستگاه کامیون،2012 ،
مکس فورس ،اتوماتیک،
هنوز دارای گارانتی ،در شرایط عالی
بفروش می رسد.
برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید:

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ وب ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
Tel.: 514 994-3822







 































دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

صرافی
 5ستاره

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514-291-0175

Tel.: 514-933-0-933

35
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514 585 - 2345

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

کنید!

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
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خطبه

MON
معرفی لنز افسانه ای PROJET Petzval 85mm
چند وقتی اســت که یک تیم
لنز ،دشواریهای خاص
خودش QUÉBEC
عکاسی حرفه ای ،ابتکار جالبی
را داشــته و فقط به کســانی

به خــرج داده و لنز جدیدی
طراحی کرده انــد که در نوع
خود کامال بی نظیر است.
قضیــه از این قرار اســت که
دست به تولید دوباره ی یکی
از معروفتریــن لنزهای تاریخ
عکاســی زده اند که در سال
 1840در اتریش و توســط یک
فیزیکدان مجارستانی بنام «ژوزف
پتزوال» اختراع شد.
این لنز در زمان خودش ،انقالبی
در زمینه ی عکاسی بوجود آورد
و تا سالهای سال ،یکی از بهترین
لنزهای عکاســی به شــمار می
آمد .محبوبیت ایــن لنز تا به آن
اندازه بوده که حتی این روزها ها
طرفدارن زیادی داشــته و همچو
ُد ّری ناب ،خرید و فروش میشود.
تیم طراحی این لنز در شهر وین
اتریش بوده و این پروژه را در آنجا
به سرانجام رسانده اند.
برای ســاخت این لنز به صورت
کامال دســتی و حفظ اصالت آن،
مرحله ی تولید را در روسیه و در
نزد کمپانی روســی «زنیت» اجرا
نموده اند.
این لنز با ترکیــب خاص خود و
افکت «گردابی شــکلی» که در
زمینه ی تصویــر بوجود میآورد،
واقعــا منحصر به فــرد بوده و هر
عکاســی را به سمت خود جذب
میکند.
برای آنکه اصالت کار حفظ گردد،
همچو همــان روزها ،این لنز را با

بدنه ای از جنس برنز تهیه کرده
اند تا جلوه ی قدیمی و اصیل آن
از بین نرود.
ویژگی دیگر لنز جدید «پتزوال»
آن اســت که عالوه بــر نصب بر
روی دوربینهای قدیمی که با فیلم
کار میکنند ،بــر روی دوربینهای
دیجیتال نیز نصب شده و میتوان
آن را بر روی دوربینهای «کنون» و
«نیکن» نصب کرد.
یکی دیگر از خصوصیات بازر این
لنز ،اســتفاده از همان سیســتم
دیافراگمهایقدیمیمیباشد.
به بیــان دیگر ،سیســتم تنظیم
دیافراگم آن به گونه ای است که
برای تنظیــم دیافراگم ،باید تیغه
ی فلزی ظریفی را در شکافی که
در بنده ی لنز قرار دارد فرو کنیم.
این تیغه ی فلزی داری سوراخی
با شعاع مشــخصی است و عدد
شاخص دیافراگم آن بر روی تیغه
درج شده اســت .برای استفاده از
یــک دیافراگم دیگر و تعویض آن
بایــد تیغه ی مورد نظــر را از لنز
خارج کرده و تیغــه ی دیافراگم
دیگری را در بدنه ی لنز قرار دهیم.
واضح اســت که این لنــز از نوع
«پرایم» بوده و به بیان
تلفناستودیوفوتوبوک:
دیگر ،چیزی بنام «زوم»
بر روی آن وجود ندارد.
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
بنابراین خــود عکاس
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
باید در زمان کادر بندی
WWW.FACEBOOK.COM/
فاصله ی خود را با سوژه
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
تغییر داده و جابجا شود.
حتما بخوبی میدانید که
یال ولنتاین برای پروموشناول:سئانس در آن زمانهــا ،دوربینها
ش
اسپ ماه فوریه:
عکسدر استودیو برای مجهــز بــه سیســتم
کل
تهیه ی 5عکس پرتره اتوفوکــوس دیجیتالی
ای ( 4عدد به ابعاد  5در  7اینچ و یک عدد نبودنــد و عکاســها
به ابعاد  8و نیمدر  11اینچ ،و مونتاژ عکس تنظیمات وضوح تصویر
بزگتر) با رتوش و چاپ بر روی کاغذ گالسه را با دست انجام میدادند.
درجه یک،
بنابرایــن ،سیســتم
نفر)
دو
ای
ر
(ب
کال به مبلغ  80دالر.
اتوفوکوس بــر روی لنز
پروموشن دوم :سئانس عکس در استودیو موجــود نبــوده و فقط
برای تهیه ی  10عکس 9 ( ،عدد در ابعاد میتوان به صورت دستی
 5در  7اینچ و یک عدد در ابعاد  8و نیم آن را تنظیم کرد.در کنار
در  11اینچ) با رتوش و چاپ بر روی کاغذ لنز ،پیچ فلزی کوچکی
گالسه درجه یک ،کال به مبلغ  100دالر ،قــرار دارد که به کمک
بدون مونتاژ( .برای دو نفر)
آن میتــوان تصویــر را
همچنین میتوانید یکی از ایندو
مثل آن روزگاران واضح
دوستانتان
پروموشن را به عنوان کادو به
و تنظیم کرد .به همین
هدیه دهید .فقط با وقت قبلی
دلیــل ،کار کردن با این

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

توصیه میگردد که عشق و ذوق
عکاسی را در وجود خود داشته
و از این سبک عکاسی لذت می
برند.
این لنز با عمق میدان کمی که
تولید میکند ،یکی از بهترینها
برای تهیه ی پرتره های هنری
از مدلهــا و افراد بوده و اثری دایره
ای شــکل در عمق تصویر بوجود
میآورد.
اثر دیگــری که این لنز در تصویر
بوجود میآورد افکت Vignettage
است که چهار گوشه ی تصویر را
اندکی تیره کرده و تمرکز را بر روی
سوژه ای که در وسط تصویر قرار
گرفتهبیشترمیکند.
تصاویری که این لنز تولید میکند،
تشابه زیادی به عکسهای قدیمی
آندورانهاداشته و چنانچه بصورت
ســیاه و سفید عکاســی کنیم،
نتایجی شبیه عکسهای یک قرن
قبل به ما ارائه میدهد.
این لنز در یک بسته بندی بسیار
زیبا و شکیل ارائه شده است.
در بســته بندی مذکور ،عالوه بر
این لنز برنزی 7 ،تیغه ی دیافراگم
مختلــف ،درپوش برنزی محافظ،
یک کیسه ی چرمی برای حمل
و نقل و نگهداری لنز ،دســتمال
بدون کرک مخصوص تمیز کردن
و همچنین یک کتابچه ی زیبا با
چند نمونه از زیباترین عکسهایی
که با این دوربین خلق شده را در
این بسته بندی کادویی مشاهده
میکنی .م
با این لنز ،قادر خواهیم بود عکاسی
دنیــای قدیم و ویژگیهای آن را با
دنیای جدید عکاسی دیجیتال و
با باالترین رزولوشن تصویر پیوند
زده و نتیجه ی کل تحوالت هنر
عکاسی یک قرن گذشته را با هم و
در کنار هم داشته باشیم.
الزم به ذکر است که نگارنده پس
از خرید و استفاده از این لنز ،نکات
زیر را در اســتفاده ی بهینه از آن
پیشنهادمیکند:
در زمان عکاسی با دیافراگم بسته
و عمق میدان باال ،میتوان نسبتا
براحتی از این لنز استفاده کرده و
از دورنماها عکسبرداری کرد .اما
چنانچه در وضعیت دیافرگم باز و
با عمق میدان کم عکاسی میکنیم،
حتما از یک سه پایه استفاده کنیم.
تنظیم وضــوح تصویر و فوکوس
دستی با این لنز و در عمق میدان
 2.2میلیمتر ،کار طاقت فرسایی
بوده و با چرخش یک میلیمتری
پیچ تنظیم و حتــی لرزش های
خفیف دست ،دوربین را از وضوح
خارج کــرده و تصاویر مبهمی به
ما ارائه میدهد .کارکرد این لنز به
صورت کامالدستی و ابتکاری بوده
و به کسانی که همیشهدر وضعیت
اتوماتیک عکاسی میکنند توصیه
نمیگردد.
قیمت این لنز در حدود  700دالر
میباشد.
•

Secure online payment
by credit card will be the
simplest and fastest way to
pay the fees related to your
application.
You will also be able to
send your payment by mail
using one of the following
payment methods:

Certified cheque drawn on a
Canadian bank
Cheque issued by a broker
Cheque from a Canadian
business
Canada post money order
Bank draft drawn at a Canadian bank

Y

ou will have 30 days to
pay the fees related to
your application, regardless
of the payment method
used. If your payment is
made by mail, the required
amount must be sent in
one instalment otherwise
payment will be returned
and your application will be
deleted.
Moreover, processing of
your application will only
start once the fees have
been paid. Once the 30-day
timeframe has elapsed, the
application will be deleted. Any payment received
after this timeframe will be
returned to the applicant.
Any questions on Mon Projet Québec, please contact
our office.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
___________
Maria Cottone

Regulated Canadian Immigration
Consultant
Registered with Québec Immigration
mariacottone@Hotmail.com
www.mariacottone.com
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Immigration
If you are submitting an
application under any of the
below categories you need
to submit it on paper by
mail or courier services.
Programme de l’expérience
québécoise (PEQ) Québec
Experience Program
Temporary workers
Foreign students
Businesspeople (Investors,
entrepreneurs, self)employed workers
Refugees and other clienteles
Sponsors and sponsored
persons

Until February 15, 2016,
candidates who have a Mon
Projet Québec account can
access it to complete the
form Application for Selection Certificate online.
Starting February 16, 2016,
it will be possible to submit
the application and pay the
related fees. The application
intake period during which
the Ministère will receive a
maximum of 2800 applications will end on March 31,
2016.
Note that if you have an
employment offer validated
by the Ministère or if you
are a temporary resident
of Québec and eligible to
submit an application for
a Certificat de sélection du
Québec, you can submit
an application at any time,
except from January 25 to
February 17, 2016.

If you wish to use the
services of a mandatory to
submit your application for
a selection certificate, you
must absolutely inform the
Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion by sending it a power
of attorney by mail.
A power of attorney is a
;NOTE
form that allows you to desDue to a marked interest
ignate a person to represent
in Québec and high traffic
you. Before sending your
on the site, access to Mon
power of attorney, make
projet Québec can be difficult. If you receive an error sure that you have paid the
processing fees for your
message, try again later.
The Quebec Immigration IT application.
team are working continuYou will have up to 90 days
ously to improve the site’s
to submit your application
performance.
from the time you started
to complete your applicaour Mon projet Quétion in Mon Projet Québec.
bec account allows
Once your application has
you to:
been submitted, you will
complete your application
have 30 days to pay the
online for a Certificat de
fees. If you did not submit
;sélection du Québec
make your payment online; and pay the fees within the
prescribed timeframe, your
follow the status of your
application will be deleted.
;application online
make changes to your appli- You must also make sure
to submit your application
;cation online, if necessary
within the Ministère’s appliaccess personal electronic
cation intake period.
messaging.

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

7352 rue St-Hubert, Montréal, H2r 2N3

37

 سال  23شماره  26  1254بهمن 1394

کبکوکانادا:بازارامالک...

www.paivand.ca since 1993

چشم انداز خرید و فروش امالک
استان کبک در سال *۲۰۱۶

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

آمار معامالت امالک استان کبک در سال *۲۰۱۵
بــر اســاس آمــار و اطالعــات با  ۱۶درصد Alma ،و
ســازمانهای مشاورین امالک در
استان کبک ،تعداد  ۷۴۲۰۷خرید
و فروش ملک مســکونی در سال بــا ۱۵درصــدSaint ،
 ۲۰۱۵انجام شــد کــه  ۵درصد  sauveurبا ۱۴درصد
نسبت به سال  ۲۰۱۴افزایش نشان قرار گرفتند.
میدهد .این رقم اولین افزایش در
تعداد معامالت امالک در  ۳سال از لحــاظ ارزش نیــز،
گذشته و بیشترین افزایش از سال قیمت میانگین امالک
مســکونی ویالیــی
 ۲۰۰۷میباشد.
از لحاظ نــوع ملــک ،خانههای ( )single familyو
مسکونی ویالیی ( )single familyکاندومینیوم در استان
به میزان  ۶درصد  ،کاندومینیوم کبک در ســال  ۲۰۱۵به ترتیب
و امــاک درآمدزا ( ۲-۵واحد) هر بــه  ۲۳۰۰۰۰$و ۲۲۰۰۰۰$
کدام  ۴درصــد افزایش در تعداد رســید که نمایانگر به ترتیب  ۱و
 ۲درصد افزایش نســبت به سال
معامالت را به ثبت رساندند.
 ۴کالن شهر در استان کبک این  ۲۰۱۴میباشد .مونترال  ۳درصد
و  Gatineauو شربروک هر کدام ۱
افزایش را تجربه نمودند.
مونترال و  Gatineauهر کدام  ۶+درصد رشد قیمتدر این نوع ملک
درصد ،کبک ســیتی  ۲+درصد و را به ثبت رساندند .قیمت میانگین
شربروک  ۱+درصد؛ در حالی که  ۲ایــن نوع ملک در کبک ســیتی
ی  Saguenayنسبت به ســال  ۲۰۱۴تغییری
کالن شهر دیگر یعن 
و  Trois Riviéreهــر کــدام به نداشــت در حالیکه  Saguenayو
ترتیب  ۲و  ۳درصــد کاهش در  Trois Riviéreهر کدام به ترتیب
تعداد خرید و فروش از خود نشان  ۳و  ۴درصد کاهــش در قیمت
میانگین را تجربه نمودند.
دادند.
در میــان شــهرهای کوچــک ،بیشــترین افزایــش قیمــت در
بیشترین افزایش در تعداد خرید اســتان کبک با  ۵درصد افزایش،
و فروش به شــهر  Val d`orبا  ۴۱در مناطــق  Mont tremblantو
 Thetford minesمشاهده شد.
درصد افزایش تعلق گرفت.
بعد از آن شهر Thetford minesاز لحاظ تعــداد امالک در معرض
Saint lin Laurentides

27

99$

PAIVAND: Vol. 23  no.1254  Feb. 15, 2016

فروش نیز شاهد  ۵درصد افزایش
در تعداد امالک فروشی در استان
کبک در سال  ۲۰۱۵بودیم.
به طور متوســط تعداد ۸۱۶۰۶
ملک از طریق سیســتم centris
مشاورین امالک برای فروش وجود
داشت.
همچنین متوســط زمان فروش
ی افزایش
ملک در سال  ۲۰۱۵کم 
یافت.
در اســتان کبک در سال ۲۰۱۵
بطور متوســط مــدت  ۱۱۷روز
طول کشید تا برای ملک مسکونی
ویالیی ( )single familyخریداری
پیدا گردد ( ۶+روز نسبت به سال
 .)۲۰۱۴این رقم برای کاندومینیوم
 ۱۳۵روز ( ۵+روز) و امــاک در
آمــدزا ( ۲-۵واحــدی)  ۱۰۴روز
گزارش شد ( ۵+روز)

MEGA 2

PIZZAS
!great opportunity

بینی سازمان های
بر اساس پیش 
مشاورین امالک استان کبک ،در
سال  ۲۰۱۶شــاهد دومین سال
متوالی افزایش تعــداد معامالت
امالک خواهیم بود.
با توجه بــه پایین
بودن نــرخ بهره وام
ی
مسکن ،بهبود نسب 
شــرایط اقتصادی،
ادامه رشــد اشتغال
زایی و حفظ اعتماد
مصرف کننــده در
ی پیش بین 
حد فعل 
ی
میشــود که تعداد
امالک مسکونی که
توسط مشــاورین

امالک به فروش برســد به تعداد
 ۷۶۲۰۰برسد که  ۳درصد بیشتر
از سال  ۲۰۱۵خواهد بود.
در کالن شــهر مونترال ،در سال
ی میشــود که
 ۲۰۱۶پیــش بین 
تعداد  ۳۹۰۰۰خرید و فروش ملک
مسکونی انجام شود که  ۳درصد
باالتر از مقدار سال  ۲۰۱۵میباشد.
در کبک سیتی این تعداد  ۶۷۵۰با
ی شده
 ۲درصد افزایش پیش بین 
است
در مورد قیمت میانگین نیز پیش
ی از  ۱درصد افزایش
بینیها حاک 
در قیمت میانگین امالک مسکونی
ویالیی ( )single familyدر استان
کبک (همانند آنچه که در ســال

 ۲۰۱۵شــاهد بودیم) میباشــد.
هم چنین تخمین زده میشــود
که قیمت میانگین کاندومینیوم
در کالن شهر مونترال با  ۱درصد
افزایش به  $۲۴۰۰۰۰برسد.
در مورد بهره وام مسکن نیز ،پیش
ی میشود که بین  ۰.۲۵تا ۰.۴
بین 
درصــد افزایش در نــرخ بهره وام
مسکن تا پایان سال توسط بانک
مرکزی کانادا اعمال گردد که نرخ
اعالم شده ( )posted rateبر روی
ی اعطا
موسسات مال 
وب سایتهای ٔ
کننده وام مسکن برای وام بسته
 ۵ساله از  ۴.۶۴درصد به  ۴.۸۹تا
 ۵.۰۴درصد افزایش یابد.
________________
شاد و سربلند باشید
*برگرفته از سایت سازمان
مشاورین امالک استان کبک

در ایران مردم پول خرید خانه ندارند!

مهر :بنگاههای امالک میگویند
که رکود همچنان دامنگیر بخش
مسکن اســت .فعاالن این بخش
معتقدند که بازار معامالت مسکن
نه تنها تغییری نداشــته بلکه در
این مدت مراجعههای چندانی هم
به بنگاههای امالک نشده است.
پیشبینی میشــد که اجرای
برجــام و فضای مثبــت توافق
هســتهای ،بتواند مردم را برای
ورود به بازار مسکن ترغیب کند
اما با گذشت چند هفته از اجرایی
شدن برجام ،تغییر خاصی در این
بازار مشاهده نمیشود.
بــا اینکه برخی از کارشناســان

نســبت به آینده بازار مسکن در
ســال آینده امیدوار هستند اما
بنگاههای امالک نســبت به این
موضوع چندان امیدوار نیستند.
آنها معتقدند اگر سیاســتهای
دولت به این روال ادامه پیدا کند،
بعید اســت که بازار مسکن سال
آینده هم رونق چشــمگیری را
شاهد باشد.
بنگاههــای مســکن معتقدند
وضعیت اقتصــادی مردم یکی از
موانع جدی پیش روی رونق بازار
مسکن اســت ،چراکه مردم پول
کافی برای خرید ندارند.
یکی از این مشــاوران امالک با

تأکیــد بر اینکه وضعیــت بازار
مسکن زمانی بهبود مییابد که
وضعیت اقتصــادی مردم اصالح
شــود ،گفت« :بــا وجود کاهش
قیمتها در دو سال گذشته ،توان
اقتصادی مــردم افزایش نیافته و
قیمتهای کنونی نیز برای آنها
باالست».
به گفته او ،اجرای برجام نمیتواند
بازار مسکن را از رکود خارج کند
و تاکنون نیز تأثیری نداشته است.
به همین دلیل برای افزایش توان
اقتصادی خانوارهــا و رونق بازار
مسکن به راهکارهای دیگری نیاز
است.

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

Double
Pizza
Lesوand
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
Enنامی
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
oneنامی
دبل پیتزا Double pizza
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
بهای امتیاز 2000 :دالر که در صنایع غذای ،مناسبت ترین رقم می نباشد
Folie is new and exciting.

2

البته برای مدت زمان محدود ،این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
میزان سرمایه گذاری :بطور are
inدالر
هزار
250
 200هزار تا
weبین
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
) (All dressed or 3 toppingsسرمایه مورد نیاز :مبلغ تقریبی  100هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود
Investment Level: Approximately $200,000
این to
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
االمتیـاز % 5 :در نوع خود کمترین میزان در
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
هزینهor
Medium poutine
Capitalتوزیع
نیز بواسطه
Approximatelyمجرب ما و
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
تبلیغات در رادیو،
بواسطه
تبلیغات % 5 :که
•1
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
theدرinنتیجه
مشتریان و
 2Lروزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی
Royalties:
alsoاز– 5%
one
of the
lowest
industry
5734 Sherbrooke West in NDG
خواهد بود.
برگشت
کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل
Advertising: 5% – this finds its way back to your
pocket
as our
•2
مشتریان خواهد
افزایش آمار
رستوران و نیز
آمد به
باعث ازدیاد
ادغام این دو نام برتر
بودexperienced.
marketing
department
creates
radio, TV
رفت وand
newspaper
ads
بال مرغ)
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
salesتحویل دو نوع
throughامکان
بعنوان صاحب امتیاز ،شما
as well
منازلas
flyers
that
increase
awareness
and
 increasedازfinally
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
را خواهید داشت.
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
willمشتریان
سفارشات
دریافت
مشترکtoبرای
andتلفن مرکزی
شماره
yourاز یک
دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو
Co-branding
increase
traffic
your restaurant
widen
•3
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
کنند.
280 St Catherine West
deliver the two
most
delivery
;meals
pizza
and
wings.
ofنماید.
theمی
ارسال
popularشده
مناطق تعیین
رستوران در
شعبه
ترین
نزدیک
مرکز تلفن ما سفارشات را به

Location for sales

TAKE OUT SPECIAL
)festival happens in Montreal
7
)3969 wellington (Verdun
1یک نام دیگر ،امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد.
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
برای 1
PIZZA
99$
X-LARGE 11

)or 1 topping
است Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central
phone
number
(next to all
موفقیت
forمکان رمز
(pepperoniنام برتر در یک
ادغام دو
call
to place
اینترنتtheir ،
order. Our
center
dispatches
orders
هزینه های to
customersجهت
حقtoالزحمه راننده
کارکنان،
یونیفوریم
callتلفن،
تجهیزات،
خرید
قبیل اجاره بها،
ثابت از
کلیه
1 PIZZA
4• 99$
the closest
store
by designated
territories.
MEDIUM
خواهد بود.
یکسان
هزینه های مشابه
تحویل غذا درب منازل ،هزینه چاپ منوی غذا ،هزینه پست و سایر

Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed
expenses
as rent,
equipment, phone, internet, uniforms,
Double
pizza
is proudsuch
recipient
of the
delivery
drivers,
menu
printing
and mailing and so on stay the same. By
consumer
choice
award,
every
year since
adding
another
brand,
sales have the potential to double.
2005
for last
10 years.

doublepizza.ca
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For more
information
M. Abedi
For more
informationcontact
contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725
ext: 2245
mammad@doublepizza.ca
514-343-5009

38

 سال  23شماره  26  1254بهمن 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1254  Feb. 15, 2016

www.paivand.ca since 1993

زیبای l a z a
ن شکوهمند و

 2016در سال
 18و  19مارس
جمعه و شنبه

عید مبارک بادت
ساقیا آمدن

|

واد از یادت...
ردی مر

وان مواعید که ک

ط جمعه

1مارس
8
فق

شبی

Embassy P

باقی
است

بزرگ
ت
ر
و
شکو
همندتر
از
همیشه
در خور
ش
أ
ن
ش
ما...

و
و
دید بازدید ضیافت
بزرگ نوروزی
گ ،در جمع هم
شت میراثی ستر
ی برای گرامیدا

دیاران و دو ستان

زیبا و بیادماندن

بلیت 50 :دالر

زیر  10سال 25 :دالر

فروش در تپش:

شامل :پیش غذا
شام :فی
له مینیون  +جوجه
و یا ماهی ساملون
همراه با ساالد +
ش
را
ب
ع
ال
ی،
نو
شا
به
 +دسر ،قهوه و ...

514-223-3336
______________

تلفن رزرو
 7روز هفته

514-661-6345
______________

یس،
یجوایزنف یحی
ارتفر
قرعهکش پرشم
ای
برنامهه و بسیاری ر ...
ی دیگ
ایزها
اپون
سورپر
 :الک
ی

وبی
یج
د ص و پایک ه شب
ق
ز نیم
ر سی ا
تا پا
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید

دید و بازدید و ضیافت
بزرگ نوروزی پیوند ()1395
 18و  19مارس
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






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

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

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
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برنامه آینده:

  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


5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

مارس (روبروی رستوران یاس)
سه شنبه اول
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
ساعت ١٠ -٦شب
info: 514-290-2211

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

Cell.: 514-944-3279

تنهاتعداد
:
توجه یز در روز
دی م
محدو  18مارس)
معه (
ج ی ا ست.
باق

سی پالزا،
الن  1500نفری امب واهیم بود.
ل در س
شما خ
امسا و  ١٩مارس میزبان ت میشود
ل دعو
دو شب ١٨
س بگیرید
ی صاحبان مشاغ ن با ما تما
مام
ش
ج
لع شوید:
از ت یزنس خود در این ی پیوند مط
یب
ی اسپانسر
برای معرف ت پكیج ها
تا از جزئیا

همین امروز با ما
متاسبگیرید:

مارس
18و  19وهمند
نشک

سال
Emba
در ssy Pl
aza
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Tel.: 514-937-5192

