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Sharif

شــریف

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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بروکسلوپاریس،چراچنینمیشود؟

رویاهایموشکیآیتاللهخامنهای15:

هدیصدیقی:
با رقص زیبا و
خاطرهانگیزش
در شب های جشن
نوروزپیوند
خاطره آفرید.

ایران :تریاک و تعطیالت نوروزی:
کارنامه«درخشان»جمهوریاسالمی
درسالی که گذشت33:

فوقالعـاده!فوقالعاده!

سنــاتور ایرانیانتصابیجاستینترودوکیست؟!

«دنیای فردا دنیای گفتمان و یا موشک؟!

در این شماره می خوانید:
سوریه :پا پس کشیدن
ناگهانی! ص6:
تبرئهژیانقمیشیاز
اتهام آزار جنسی :ص 6
ملیشدنصنعتنفت؛
 ۶۵سال پر فراز و نشیب :ص 8
بروکسل و پاریس،
چرا چنین میشود؟  :ص 10
روز زن از نوع ایرانی اسالمی:
روز طال و قابلمه :ص 11
کانادا:نفتهمچنانقربانیمیگیرد!12:
نوروز ،پراید و جاده های پر از ریسک13:

pg10
pg23

دفترجاستین ترودو ،نخست وزیر در هفته ای که گذشت
اعالم کرد پیشنهاد انتصاب  7سناتور جدید را به فرماندار
کل ارائه خواهد کرد .ســناتورهای مستقل جدید  3جای
خالی در مانیتوبا 3 ،کرسی در انتاریو و  3جا در کبک را پر
خواهند کرد .در فرازی
خــارق العــاده ،برای
نخســتین بار ،از میان
اقلیت هــای قومی ،نام
ســردبیر کهنه کار یک نشریه
فارسی زبان مونتریالی ،در لیست
کاندیداهای استان کبک دیده
می شود .مشروح خبر ص25 :

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

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

افتخاری بزرگ برای
ایرانیانکانـادا!؟

دیدوبازدیدوضیافتبزرگنوروزی

(خضر)
الیت
صرافی

pgs. 38 | 39

فارکس

به روایت تصویر

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
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

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Place Dorchester Qc.

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

محضردارومشاورحقوقی

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

)

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

Tel.: 514.426.7200

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

Tel.:
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

Tel.:514-844-4492

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-439-1444

   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.
جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی

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

خدمات ارزی

6600 Trans-Canada, Suite 750

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

با 25سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

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

GUY

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

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

فیروزهمتیان

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

!We Sell Laptop Accessories

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

انتقال فوری ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

انتقـال ارز

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
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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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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

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...

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

www.masoudnasr.com
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

)

Tel.:
438-795-8444

Tel.:
438-990-4414

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604
)

Designed by :SH.Parsa

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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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-

RAV4 AWD Limited
Highlander XLE

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Mehdi Bon

Corolla S

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
*Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

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

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سیــاسی...
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

پاپسکشیدنناگهانی!
 26اسفند :ســه شنبه  15مارس،
پنجمین ســال "فاجعه انسانی" یا
"جنایت علیه بشریت" در سوریه ی
به خاک و خون کشیده و ویران شده
پشت سر گذاشته شد.
در  15مارس  ،2011مردم ســوریه
با نسیمی که از "بهار عرب" بر آنها
وزیده بود ،تظاهراتی آرام و مسالمت
آمیز را آغاز کرده و خواســتار پایان
بخشیدن به چند دهه خودکامگی
خاندان اســد در کشورشان شدند.
شــوربختانه ،این امر هــم زمان با
موفقیت ســید علی خامنه ای در
سرکوب وحشیانه جنبش موسوم به
ســبز بود و او ،سرمست از باده این
موفقیت ،به متحــد تحت حمایت
خود وعده داد که تجربه های خود
را در قالب "مستشار" برای سرکوب
مردم بپاخاسته سوریه دراختیار او
بگذارد.
این پشتگرمی ســبب خیره سری
بشــار اسد شــد و او به جای توجه
به خواســته های به حــق مردم ،با
قســاوتی جنایتکارانه به ســرکوب
مــردم پرداخت .در مدت چند ماه،
ســروکله گروه های مسلح جهادی
نیز به معرکه باز شد و سوریه تبدیل
به میدان جنگی خونبار گردید که
تاکنون چندصد هزار کشته و بیش
از  10میلیون آواره و پناهجو به جا
گذاشته است.
دراین  5ســال ،حکومت آخوندی
به وعده خــود عمل کرد و به بهای
بریدن از گلوی مردم گرسنه و به فقر
کشیده شــده ایران ،میلیاردها دالر
پول ،اعتبار ،نفت و سالح در اختیار
رژیم جنایتکار بشــار اسد گذاشت
و وقتــی همه اینها افاقــه نکرد ،به
نیروی مزدور خود ،حزب الله لبنان
نیز دســتور داد تا در جنگ سوریه
شرکت کند و با تشکیل تیپ هایی از
پناهندگان بینوا و نیازمند افغانستان
و پاکســتان به نــام "زینبیون" یا
"فاطمیون" ،با پرداخت پول و وعده
اجازه اقامت ،به یاری بیشــتر رژیم
بشار اسد پرداخت.
این کارهای حکومــت آخوندی با
توســل به توهم هایی چون "اقتدار
منطقه ای" و "عمق اســتراتژیک"
انجام شــد .کار یاوه گویی در این
مورد تا جایی پیش رفت که مهدی
طائب ،رییس قرارگاه عمار ســپاه
پاسداران ،اعالم کرد که حفظ سوریه
برای نظام ،بر حفظ استان خوزستان
ارجحیتدارد!
فزون بر عامل موفقیت در سرکوب
وحشیانه مردم ایران ،عامل دیگری
نیز در بی پروایی حکومت آخوندی
در ســوریه نقش داشت .این عامل
تعلل ،اهمال و بی تصمیمی باراک
حســین اوباما ،رییــس جمهوری
آمریکا بود کهدر همان ماه های اولیه
می توانست با نشان دادن قاطعیت -
ازجمله تعیین منطقه پرواز ممنوع -
جلوی بروز فاجعه را بگیرد و نگرفت.
این تعلــل ،عالوه بــر خصوصیات
شخصی باراک اوباما ،دلیل دیگری
نیز داشــت و آن تماس های آشکار

و پنهان او با ســید علی خامنه ای
برای زمینه چینی توافق هسته ای
بود .به این تعبیر ،می توان گفت که
مردم سوریه وجه المصالحه و قربانی
معامله خامنه ای -اوباما شده اند.
نشریه معتبر "اکونومیست" درمقاله
ای بــا عنوان "خطر بی عملی" می
نویسد« :شاید بزرگ ترین درس این
باشد که چگونه غیاب آمریکا خالیی
را ایجاد کرده که توســط نیروهای
خطرناکی مانند جهادی ها ،شــبه
نظامیان شــیعه و اخیرا یک روسیه
جسور پر شده است».
پای "روسیه جسور" عمال از تابستان
گذشته به سوریه بازشد .درپی دو
سفر قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی
برون مرزی قدس ســپاه پاسداران
به مسکو و دیدار با والدیمیر پوتین،
روسیه اعالم کرد که به درخواست
کمک بشار اســد پاسخ مثبت می
دهد و نیروهای عمدتا هوایی خود
را برای بمباران مواضع "تروریست
ها" به سوریه می فرستد .در  6ماه
گذشته این کار انجام شد اما غرب و
آمریکا نیروهای روسیه را متهم می
کردند که هــدف بمباران های آنها
بیشــتر مواضع نیروهای میانه روی
سوری تحت حمایت آمریکا و غرب
بوده است.
از چند ماه پیش ،به ابتکار سازمان
ملل ،که همه کوشش های پیشین
اش برای فرونشاندن آتش در سوریه
بی ثمر مانده بود ،تالش های تازه ای
برای حل بحران از راه مذاکره صورت
گرفت .شورای امنیت سازمان ملل
قطعنامه ای در این مورد صادر کرد
و سرانجام از  3هفته پیش روسیه و
آمریکا برسر آتش بس و روند پیامد
آن به توافق رسیدند.
نیروهای هوادار اســد که چند ماه
پیش بیش از  70درصد خاک سوریه
و توان نظامی خود را از دســت داده
بودند ،با ورود روسیه به صحنه جانی
تازه یافتند و به پیشروی هایی نیز
دســت پیدا کردند .این امر موجب
گستاخی آنها شــد ،تا جایی که به
خالف توافق های پیشین ،بشار اسد
اعالم کرد که درماه مه قصد برگزاری
انتخابات پارلمانــی دارد و چند روز
پیش نیز ولید المعلم ،وزیر خارجه
ســوریه آب پاکی را روی دســت
مخالفان ریخت و گفت که بشار اسد
خط قرمز حکومت ســوریه است و
هیچ گونه گفتگویی درمورد او انجام
نمی شود!
گســتاخی رژیم جنایتکار سوریه
چنان مأیوس کننده بود که استفان
دمیســتورا ،نماینده ســازمان ملل
در امور ســوریه و مسئول برگزاری
مذاکرات را به ستوه آورد .به گزارش
خبرگزاری "فرانسه"دمیستورا گفت:
«باید به همه سوری ها در مذاکرات
ژنو فرصت داده شود تا سخن خود
را بگویند .اگــر اراده برای مذاکره
وجود نداشــته باشد ،پرونده سوریه
به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع
خواهد شد».
{>> ادامه در صفحه}25 :
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تبرئه ژیان قمیشی از اتهام آزار جنسی
 24مارس :دادگاه ژیان قمیشــی ،مجری ســابق
شبکه سیبیسی این کشور را از اتهام آزار و اذیت
جنسی تبرئه کرده است.
همانگونه که در شماره های پیشین پیوند آمد ،سه
زن ژیان قمیشــی را متهم کرده بودند که به آنها
حمله کرده و مورد آزار جنسی قرارشان داده بود.
ژیان قمیشــی این اتهامــات را رد کرده و گفت با
رضایت این زنان با آنها رابطه جنسی خشن داشته
است.
قاضی دادگاه گفت روایت شــاکیان تناقضهایی
داشته و به این ترتیب انجام آزار و اذیت جنسی از
طرف ژیان قمیشی محل تردید است.
گروهی از فعاالن مدنی بیرون دادگاه جمع شده و
به حکم صادره اعتراض کردند .آنها میگفتند باید
حرف قربانیان تجاوز و خشونت جنسی را باور کرد.
قاضی دادگاه گفــت" :در پایان این محاکمه جای
تردیــد معقول وجود دارد و غیرممکن اســت که
بتوان با سطحی مقبول از اطمینان گفت چه چیزی
درست و چه چیزی غلط".

دادگاه ژیان قمیشی در کانادا بسیار مورد توجه قرار
گرفت و پیرامون آن بحثهای گســتردهای درباره
برخورد دستگاه قضایی کانادا با قربانیان تجاوز به
راه افتاد.
وکیل ژیان قمیشی ادعاهای سه زنی را که او را به
آزار جنســی متهم کرده بودند با این استدالل زیر
سوال برد که آنها پس از آزار ادعایی همچنان با ژیان
قمیشیدر تماس بودند.
دادستان این استدالل را رد کرد و گفت این که پس
از تجاوز و آزار جنسی چه اتفاقی میافتد ،موضوعی
منفک از خود تجاوز و آزار جنسی است.
برخــی از فعاالن حقوق قربانیان تجاوز از اینکه در
این دادگاه به جای متهم به آزار جنسی زنان قربانی
مواخذه شده باشند ابراز نگرانی کردند .بعضی هم
میگویند این دادگاه ممکن اســت دیگر قربانیان
تجاوز و خشــونت جنســی را از گزارش تجاوز و
مراجعه بهدستگاه قضاییدلسرد و منصرف کند.
ژیان قمیشــی همچنان یک مورد شکایت دیگر
درباره آزار جنسی دارد که باید به آن رسیدگی شود.
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پرویزعلوی
پیش از این ها ،بهار با نعنا ترخون های
تازه ،ســینی های پر از گوجه سبز و
چغاله بادام و حاجی فیروزهای شاد و
آوازه خوان سرگذر ،آغاز می شد
آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص
آب شدن برف های البرز ،جوانه های
تازه درختان ،شــکوفه های ارغوان و
آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ
اقاقی ،بنفشــه های رنگارنگ ،الله و
چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ
نرگس و سبزه های جوان کنار جوی
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
ها ،همه ی طراوات بهار بود.
ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ
آوای بستنی فروش دوره گرد و سینی
چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی
هفت سین خبر از آمدن نوروز می داد.
از پا و سر بریدی بیپا و سر به رقص آ
بوی بهار را در جانمان ،در رگ هایمان
تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی
و در تمامی ذرات هوای ایران احساس
گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ
می کردیم.
از عشق تاجداران در چرخ او چو باران
بی اختیار شــاد بودیم و بــی اراده با
آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ
خوشحالیدیگران همراه.
ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته
بهار با خودش زندگی و شــادی می
رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقص آ
آورد.
در دست جام باده آمد بتم پیاده
بهــار با خــودش عشــق ،محبت و
گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ
بی آالیش و پنهان و به آنانی که نیازمند
دلبستگی می آورد.
پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد
بهــار آغاز پاکی و پاکیزگی بود و پایان بودند ،برایمان یک باور بود ،هدیه بهاری
یوسف ز چاه آمد ای بیهنر به رقص آ
بود و جدانشــدنی از آنچه که نوروزش
گناه و آلودگی
تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد
محبت و همبســتگی بــا در آغوش می نامیم.
هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ
گرفتن و بوسیدن همسایه ها ،دوستان شــادی و سرور خود را می خواستیم و
کی باشد آن زمانی گوید مرا فالنی
و بستگان برایمان تکرار می شد و آن می بایستی با دیگران تقسیم کنیم و
کای بیخبر فنا شو ای باخبر به رقص آ
را در چشمان شاد و حق شناس همه این همه ذات و جوهر نوروز بود.
طاووس ما درآید وان رنگها برآید
نوروزی که صدها سال از بنیادش می
میدیدیم.
با مرغ جان سراید بیبال و پر به رقص آ
شادی بچه ها با لباس های رنگی و تازه ،گذرد و آنچنان در نهاد هر ایرانی جای
کور و کران عالم دید از مسیح مرهم
بــا پول های عیدی که صــد بار آن را گرفته که گویی بهار ،بدون نوروز نمی
گفته مسیح مریم کای کور و کر به رقص آ
شمرده بودند ،برایمان دنیایی از شادی آید و بی نوروز سبزه نمی دمد.
مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است
نوروزی که برای ما ....برای پدران ما و
و سرور بود.
اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ
کمک و دستگیری از دیگران و محبت برای فرزندان مان ،نماد هموطنی است.
(موالنا)
سمبل همبســتگی و همزبانی است و
جلوه ی ایران کهن است.
نوروزی که تمامی پستی
و بلنــدی هــای تاریخ
نتوانسته آن را بشکند و
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
فراموش سازد.
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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

سپـا س

نوروزی که ایران اســت.
زبان مــادری و فرهنگ
جناب آقای رحیمیان
دیرینه ایرانی است.
نوروزی که جشن سرآغاز با درود و تبریک مجدد نوروز،
بهار است؛ جشن سبزی الزم می دانیم از زحمات شــما و دیگر
و خرمی و حیات اســت همکاران تان در برگزاری مراسم باشکوه
و جشــنی است که برای جشن نوروزی امسال سپاسگزاری نمایم.
هر ایرانی با هر اندیشــه گرچه می دانیم برنامه ریزی و سازماندهی
و باور و در هر گوشــه از چنین مراسمی آن هم در دو شب متوالی و
جهان یادآور همه خوبی حضور بیش از هزار مهمان در هر شب ،تا
ها ،دوستی و همبستگی چه حد مشکل بوده ،لیکن با درایت و برنامه
ریزی گروه همکاران شما ،این برنامه ها در
هاست.
امروز گرچه آمدن بهار را از نهایت زیبایی ،نظم و تکامل انجام گردید و
البالی تقویم در می یابیم بیش از دو هزار از هموطنان عزیز ،ساعاتی
و از دیدن آب شدن برف را در کنار هم و با شادی سپری کردند.
های البــرز محرومیم ،اما امید است همواره در برنامه های آتی خود،
هنوز هم باهمیم و هنوز که همگی برای نزدیکی بیشتر ایرانیان و
هم نوروز را با تمامی سنت حفظ فرهنگ و میــراث های ملی انجام
می گیرد ،موفق باشید.
هایش گرامی می داریم.
دل هامــان با شــادی به با درود ،یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی،
پرویز علوی ،محمد شکیب نیا،
انتظار بهار نشســته است
حسینصمیمی،
و چشــم هامان مشــتاقانه
محبت رادر چشمان یکدیگر
جستجو می کند.
بوی بهار را در کنــار هم بودن و باهم
بودن احساس می کنیم و شادی نوروز
بهنامآفریدگارعشق
را با هم شریک می شویم.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
هنوز هم قلب هامان مملو از عشــق و
دلبستگی به یکدیگر است و هنوز هم
مجری مراسم زیبای
دست هایمان مشتاقانه بهدنبال فشردن
دستی آشنا می گردد.
هموطن نوروزت مبارک.
و کانادائی
باشــد ک این روز آغــازی پربرکت و
پرنعمت برای همه ما گردد.
سفرۀ
ع عقد
ر
و
بیشتر
را
ایرانی
باشد که عشق به ایران و
س
در قلب هایمان باور کنیم.
لیلیصمیمی
و باشــد که با گشــاده رویی و محبت
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
یکدیگر را بپذیریم و با سخاوت بیشتر
یکدیگر را یاری دهیم.
514-825-3170
(خط :استاد احمد مصطفی لو)

عقد ایرانی

NOTAIRE-NOTARY

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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ایــران...

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

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

اولین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

ت نفت؛

ن صنع
لی شد

م
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قانون ملی شدن صنعت نفت ایران
در آخرین روز سال  ۱۳۲۹تصویب
شــد ،اما اجرای آن از تصویب این
قانون دشوارتر بود .برخی نیز ادعا
میکنند صنعت نفت ایران تا پایان
دوران پهلــوی به مفهــوم واقعی
"ملی" نشد.
 ۱۰۸سال از اکتشاف نفت در ایران
و  ۶۵ســال از تصویب قانون ملی
شدن صنعت نفت میگذرد.
به اعتقاد بســیاری از تحلیلگران
نفت چه پیش از ملی شــدن ،چه
پس از آن در کنار درآمدی که عاید
ایران کرد ،زیانهای جبرانناپذیری
نیز به همراه داشت.
مرور تاریخچه صنعت نفت ایران
میتوانــد گوشــههایی از فراز و
نشــیبهای بیش از یــک قرن
گذشته را آشــکارتر و ملموستر
کند.
ســال  ۱۹۰۱میــادی (۱۲۸۰
خورشــیدی) در دوران حکومت
مظفرالدین شــاه قراردادی برای
اکتشاف و اســتخراج نفت میان
دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی
انگلیسی امضاء شد که به قرارداد
دارسی معروف است.
کاوشها و حفاریها شرکت نفت
دارسی حدود هفت سال بینتیجه
ادامه یافت تا باالخره پنجم خرداد
 ۲۶( ۱۲۸۷مــه  )۱۹۰۸یکی از
چاههــای حفر شــده در منطقه
مسجد سلیمان به نفت رسید.
بوی نفت ایران

با ادامه فعالیت شــرکت دارسی
چاههای دیگری به نفت رسیدند
و بــوی نفــت ایــران به مشــام
سرمایهگذاران بریتانیایی و دولت
این کشور رسید.
تا کشــف نفت ،ایران کشوری به
شدت فقیر بود که برای قدرتهای
بــزرگ و در رأس آنها امپراتوری
بریتانیا جز بــه لحاظ جغرافیایی
اهمیت چندانی نداشت.
از ســوی دیگر با صنعتی شــدن
کشورهای پیشرفته نیاز به نفت
و فرآوردهای نفتی هر روز افزایش
مییافــت و همین امــر یکی از
انگیزههای دولــت انگلیس برای
دستاندازی مســتقیم به منابع
زیرزمینی ایران و جلوگیری از ورود
رقیباندیگر محسوب میشود.
پس از جنــگ جهانــی اول و با
تاســیس اتحاد جماهیر شوروی
که با مناطق شمال ایران هممرز
بود ،دولت انگلیــس رقیبی تازه
و پرقــدرت یافت .شــرکتهای
آمریکایی نیــز از مدتی پیش راه
ایران را در پیش گرفته بودند.
در سالهای پایانی دوران سلطنت
سلسله قاجار انتقادهایی به قرارداد
دارســی و ســهم ناچیز ایران از
فروش نفت مطرح میشد که در
دهه نخست به قدرت رسیدن رضا
پهلوی نیز ادامه داشت.
تبعید رضا شاه

رضا شــاه در اقدامــی که برخی
تاریخنویســان آن را نمایشــی
ارزیابی کردهاند قرارداد دارســی
را بیاعتبار و ملغــی اعالم کرد و
سال  ۱۹۳۳( ۱۳۱۲میالدی) در
قرارداد مشابهی امتیاز نفت ایران
را برای  ۶۰سال به دولت انگلیس
در پوشش شــرکت نفت ایران و

 ۶۵سال پر فراز و نشیب

انگلیس واگذار کرد.
انتقادهــا و مخالفتها با فعالیت
شــرکت نفت ایران و انگلیس تا
زمان خلع رضا شــاه از سلطنت
چندان مجال بروز نمییافت و به
شدت سرکوب میشد.
با ورود نیروهای متفقین (شوروی،
آمریــکا و انگلیس) بــه ایران در
شــهریور  ۱۳۲۰نخســتین شاه
سلسله پهلوی برکنار و به جزیره
موریس آفریقــای جنوبی تبعید
شد و پســرش محمدرضا جای او
را گرفت.
پس از سقوط رضا پهلوی ،فضای
اســتبدادزده و خفقــان قبلی به
شکل محسوسی بازتر شد ،گروهها
و تشکلهای سیاسی فعال شدند
و روزنامههــا و مجلهها جانی تازه
گرفتند.
مجلس شواری ملی نیز که جنبهای
تشــریفاتی به خود گرفته بود در
نخستین دوره پس از سقوط رضا
پهلوی ( ۱۳۲۳تا  )۱۳۲۷به یکی
از مهمترین تریبونهای مخالفت با
نقش انگلیسدر صنعت نفت ایران
تبدیل شد.
مخالفتمجلس

بــه رغــم مخالفتهایــی که با
انگیزههای مختلف با چنگاندازی
انگلیس به منابع نفت ایران میشد،
تیرمــاه  ۱۳۲۸دولــت و نماینده
شــرکت نفت ایــران و انگلیس
ضمیمهای بر قرارداد  ۱۳۱۲امضاء
کردند که ســهم ایــران را اندکی
افزایش میداد امادر حقیقت باعث
تحکیم موقعیت بریتانیا میشد.
ایــن قراداد میــان «نویل گس»،
نماینده شرکت نفت و عباسقلی
گلشائیان ،وزیر دارائی وقت ایران
به امضاء رسید و به عنوان "قرارداد
گس -گلشائیان" شناخته میشود.
نمایندگان مجلس شورای ملی در
دوران رضا پهلــوی قرارداد نفتی
یاد شده را تصویب کرده بودند اما
نمایندگان دوره پانزدهم مجلس
از تصویب قــرارداد الحاقی گس ـ
گلشائیان خودداری کردند.
گفته میشود محمد مصدق کهدر
مجلس پانزدهم حضور نداشت ،با
کمک شماری از نمایندگان همفکر
خود نقشــی محوری در تصویب
نشدن قرارداد الحاقی داشته است.
تاسیس جبهه ملی

سال  ۱۳۲۸و پیش از انتخاباتدوره
شانزدهم مجلس شورای اسالمی
جبهه ملی ایران به رهبری محمد
مصدق تشــکیل شد و بسیاری از
شخصیتها و تشکلهای ملیگرا
به آن پیوستند.
اســفند  ۱۳۲۹مصــدق و دیگر
اعضای کمیسیون مخصوص نفت
در مجلس طرحی برای ملی شدن
صنعت نفت به صحن علنی ارائه
کردند که اکثریت نمایندگان به آن
رأی موافق دادند.
در این طــرح آمده بــود« :بهنام
ســعادت ملت ایــران و بهمنظور
کمک بــه تأمین صلــح جهانی،
امضاکننــدگان ذیل پیشــنهاد
مینمائیم که صنعت نفت ایراندر
تمام مناطق کشور بدون استثناء
ملی اعالم شود یعنی تمام عملیات
اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداریدر
دست دولت قرارگیرد».

ملی شدن صنعت نفت  ۱۷اسفند
در مجلس شــورای ملی و در روز
پایانی سال  ۱۳۲۹در مجلس تازه
تاسیس سنا به تصویب رسید به
صورت قانون درآمد.
خنستوزیری مصدق

بریتانیا و دربار ایران به شــدت از
عــدم تصویب قــرارداد الحاقی و
مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن
صنعــت نفت ناخشــنود بودند و
محمدرضــا پهلوی کــه در پی
افزایش اختیارات و نفوذ خود بود
حتی به فکر انحالل مجلس افتاد.
سپهبد حاجیعلی رزمآرا ،نظامی
قدرتمند و نخســت وزیر در سال
 ۱۳۲۹تــاش زیــادی کرد که
قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان در
مجلس به تصویب برسد امادر برابر
اقلیت پرنفوذ جبهه ملی ناکام ماند.
رزمآرا  ۱۶اســفند همان سال به
دست یکی از اعضای گروه "فدائیان
اسالم" به قتل رسید .پس از این
واقعه شاه ایران بدون معرفی حسن
عال به مجلس شورای ملی او را به
سمت نخستوزیر منصوب کرد.
دوران نخستوزیری عال زیاد طول
نکشــید و او اردیبهشــت ۱۳۳۰
اســتعفا کرد .شاه در پی منصوب
کردن سید ضیاءالدین طباطبائی،
فرد مورد نظــر بریتانیا به عنوان
جانشــین عال بود اما جو مجلس
و جامعه به خاطر مسئله نفت به
چنین فردی روی خوش نشــان
نمیداد.
در نشســتی در مجلس که برای
رایزنی درباره بحران سیاســی و
نخســتوزیر آینده برگزار شد به
شــکل غیرمنتظرهای نام محمد
مصدق مطرح شــد و با استقبال
نمایندگان او این سمت را پذیرفت.
اعتراضهای کارگری

مصدق اجرای قانون ملی شــدن
صنعت نفت را در رأس برنامههای
دولت خود قرار داد اما پیگیری این
هدف به سرنگونی دولت او پس از
کودتای آمریکایی -انگلیسی مرداد
 ۳۲منجر شد.
پــس از جنــگ دوم جهانــی
تشــکلهایی مانند حــزب توده،
متمایل به شــوروی سابق،
فعالیــت خــود در ایران
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ایران و آمریکا...

خزانه داری آمریکا در پی سازش مهم
اقتصادی با ایران است

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

آمریکا امکان استفاده ایران از دالر در مبادالت خارجی
را 'در دست بــررسی دارد'
 12فرورین :وزیر خزانه
داری آمریکا ،جک لو،
به کنگرۀ این کشــور
هشدار داد که تشدید
مجــازات هــای مالی
علیه ایران مــی تواند
نقش آمریــکا و دالر را
در بازارهــای جهانــی
تضعیف کند .جک لو
تصریح کرده است که
افراط در تشدید مجازات
نمی توانند با جمهوری اســامی
های مالی موضــع برتر آمریکا را ایران همکاری اقتصادی کنند.
در اقتصاد جهانی به مخاطره می بــه گفتــۀ "مــارک دوبوویتز"،
اندازد ،مضــاف بر اینکه از کارآیی کارشناس "بنیاددفاع ازدموکراسی
مجازات ها نیز خواهد کاست.
ها" در واشنگتن ،معنای سخنان
رادیو بین المللی فرانســه ـ وزیر وزیر خزانه داری آمریکا این است
خزانــه داری آمریکا تصریح کرده که این کشــور قصد دارد سازش
اســت که تحریم های غیراتمی بزرگی بــا دولت ایران انجام بدهد
آمریــکا علیه حکومــت ایران یا به طــوری که این کشــور بتواند
در واقع پشــتیبانی این کشور از معامالت تجاری اش را با استفاده
تروریسم و اقدام های آن برای بی از دالر انجام بدهد.
ثبات کردن منطقه به قوت خود به بیان دیگر ،دولت آمریکا در نظر
باقی خواهند ماند.
دارد راه را برای تعدیل آتی مجازات
وزیــر خزانــه داری آمریکا اضافه های این کشــور علیه جمهوری
کرده است که این کشور به محافل اسالمی ایران هموار کند ،هر چند
اقتصادی خارجی توضیح داده که آیت الله خامنه ای معتقد اســت
در چــه زمینه هایی می توانند یا که مجازات های بین المللی علیه

تهران فقط روی کاغذ
لغو شــده اند و آمریکا
به اشــکال مختلف به
اعمال تحریم ها علیه
حکومت اسالمی ایران
ادامه می دهد .به گفتۀ
"مارکدوبوویتز" هدف
دیگــر رییــس خزانه
داری آمریــکا از اظهار
این سخنان جلوگیری
از تحمیل مجازات های
جدید از ســوی کنگرۀ این کشور
علیه جمهوری اسالمی است.
در این حال ،سردار پاسدار محمد
دهقان،وزیردفاعجمهوریاسالمی
ایران ،امروز ابراز اطمینان کرد که
شورای امنیت سازمان ملل نسبت
به آزمایشات اخیر موشکی ایران از
خود واکنشــی نشان نخواهد داد.
اگر چه آمریکا ،انگلستان ،فرانسه
و آلمان آزمایشات موشکی ایران
را نقض قطعنامۀ شــورای امنیت
ســازمان ملل می دانند ،تهران به
پشتگرمی روسیهدر شورای امنیت
ادعای کشورهای غربی را در این
زمینه تکذیب می کند.
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

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

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نسه

  نیم
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

مرکزآموزشزبانفرانسهبرایمهاجرین >>درقلبان.دی.جی.

برای اطالعات بیشتر همین امروز باما متاس بگیرید:
برنامه کالس ها:

کالس های عادی:

9

10

www.paivand.ca since 1993
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جستار برای
یافنت دالیل وقایع
تروریستی در
شهرهای اروپایی

جهان زیر سایۀ ترور...

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم زمستانی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH COURSES :
REGISTRATION: MARCH 14, 15, 16 & 17, 2016
MARCH 21, 22, 23 & 24, 2016

بروکسلوپاریس،چراچنینمیشود؟
علی کالئی

شهرهای اروپا و باالخص شهرهایی
که پایتخت های اروپایی لقب گرفته
اند این روزها بــه اردوگاههای
محاصره شده نظامی شبیه ترند.

			

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

اطالعات کالس ها:

Course information:

A.M. Classes: Monday to Friday 8:45 A.M. - 12:45 P.M.
April 4 to June 29,
P.M. Classes: Monday to Thursday 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
April 4 to June 29, 2016

مدارک ضروری:

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

حضور نیروهای نظامی و پلیس در
همه جا به چشم می خورد .امری
کهدر شهرهای کوچکتر نیز حضور
و بروز دارد.
اما شاید زمان آن رسیده است که
پرسیده شود چرا؟
چرا جوانان اروپا نشین جذب این
سازمانهای تروریستی می شوند و
چرا این جوانان حاضرند با این
چنین رفتارهای ضد انســانی
دســت به قتل همشهریان و
انسانهای بی گناه بزنند؟
به نظر می آید از دو زاویه می
توان به مسئله نگریست.
برای نگاه اول باید به ســالها  ۲۰۰۱تــا یک دهه پــس از آن یورونیوز( )۳که از او می پرسد آیا استفاده کرده و با نشان دادن یک
پیش برگشت .پس از فروپاشی تمامی رسانه های جریان مسلط از رفتن به سوریه پشیمان است یا الگوی ایده آل به ایشــان و دادن
شوروی و از بین رفتن ساخت به معرفی چهره ای تروریســتی ،خیر پاسخ می دهد که" :نخیر ،اول امکانات و زندگی به آنها ایشان را
جهانی مبتنی بر تضاددو بلوک خشــن و ضد انســانی از اسالم و اینکه من هیچ اشتباهی مرتکب جذب خویش مــی کند .چندی
و تضعیف و فروپاشــی شدید مسلمین مبادرت ورزیدند و البته نشدم .فقط شاید برای برگشتنم پیش ویدئویــی از مناطق تحت
یکی از این بلوک ها ،فضای جهانی مواد الزم برای این کار را نیز را نیز بتوانم خودم را سرزنش کنم برای سلطه داعش که توسط دو بانو و
که بر پایه این تضاد ساختار بندی از رفتارهای تروریستی گروه های اینکــه آنجا زندگی داشــتم ولی به صورت مخفیانه گرفته شده بود
شــده بود شکست و یک بلوک با مختلفی چــون القاعده ،طالبان و اینجا نهایــت کاری که می توانم منتشر شد )۴( .خانه های اعیان
قدرت تمام عیار به جا ماند و یک امثالهــم از ســویی و رژیم هایی بکنم مصاحبه و نوشــتن کتاب شــهر الرقه که حال از ساکنانش
بلوک نابود و ضعیف شــد .بلوک چون رژیم ایران از ســویی دیگر اســت؛ اینکه تالش کنم تا همه خالی شده است به خارجی های
قدرتمند به جا مانده که تا دیروز تهیه کردند .حال یک مســئله در چیز را روشن کنم .سعی می کنم مجاهد داده شده است .این یعنی
تمامی سیاســت های خود را بر این میان پدید آمده اســت .اروپا خوشحال باشــم ولی کار آسانی فردی که از خارج (خارج از سوریه
مبنای تضاد با بلوک دیگر سامان و آمریــکا از جوانان و خانواده ها و نیست برای اینکه موانع بسیاری و عراق) به آنجا می رود از امکانات
می داد بی رقیب شــد .یک دهه نسلدوم و سومی های اصالتا عرب وجود دارد کــه اینجا زندگی مرا زندگی بسیار خوبی برخوردار می
گذشت تا مشخص شد که رقیب که از کشورهای عربی و مسلمان محدود کرده است".
شود .خب! برای جوانی که مشکل
جدیدی برای این بلــوک در راه و باالخص شــمال آفریقا به این دقت کنید! دو نکته در سخنان او اقتصادی و همینطور عدم احترام
است .البته پیشتر پیش بینی های کشورها آمده اند سرشار است .یک قابل مشاهده اســت .اول اینکه او به شخصیت و مذهبش رادارد کجا
آندر تئوری ای به نام جنگ تمدن دهه تحقیــر مذهب و در کنار آن به دنبال جایی اســت که زندگی بهتر از این سرزمینها؟!
ها شده بود .اما زمان الزم بود تا این نژاد آنها در رســانه ها و همچنین داشته باشد .شخصیتداشته باشد از همینجا وارد مســئله دوم می
رقیب جدید که دستپخت همین آن برخورد منفی ایجاد شــده از و احترام و ثانیا برای او موانعی به شویم.
بلوک پیروز میدان بود رخ بنمایاند سوی احزاب راست گرای اروپایی وجود آمده که زندگی او را محدود مســئله اقتصادی .بنا بر آخرین
و غولی که تا دیروز دســت آموز در جامعه برای آنها این خواســت کرده است .موانعی که هر مهاجری گزارشــها بســیاری از مهاجمین
بلوک غرب بود از شیشه به در آید را بــه وجود می آورد که به جایی وقتی نژاد و مذهبش مورد برخورد به پاریس و بروکســل اهل محله
بروند تا به ایشــان شخصیت داده توسط اکثریت مردم و رسانه ها قرار مولنبک در بروکســل بوده اند .یا
و به خودنمایی بپردازد.
پس از ترس ســرخ و فروپاشــی شود .شخصیتی که با خصلت های بگیرد با آن مواجه می شود .تقریبا آنجا بزرگ شــده اند و یا حداقل
شوروی توسط رسانه ها از سویی عربی و دیانت مــورد اعتقاد آنها همه مهاجرین به شهرهای اروپایی زمانی را در آنجا گذرانده اند.
بزرگ شــده های همین کشورها بگذارید وضعیت این منطقه را از
و آزاد شــدن غول بنیادگرایی در سازگار باشد.
پاکستان و افغانستان و با حمایت یونس میکائیل دلفورتی در بلژیک هســتند .ایضا همین شــهرهای زبان یوســف کوبو ،یکی از فعاالن
سعودی ،ترس اسالم توسط رسانه اســت و زمانی به عضویت داعش اروپایی صادر کننده جهادگر (به مدنی بروکســل توضیح دهیم .با
های جریان مسلط جایگزین شد در آمده و در سوریه بوده است .او قول خود داعشــی ها) به منطقه ذکر این نکته کــه مولنبک تنها
و با فاجعه یازده ســپتامبر نیز به پس از مدتی به بلژیک بازگشــته تحت ســلطه داعش هستند .در
{>> ادامه در صفحه}29 :
این مسئله دامن زده شد .از سال اســت .این فرد در پاسخ خبرنگار واقع داعش از این مســئله ســوء

کابوسی برای بشریت!

بــاز دوباره صدای انفجار در گوش
اروپای آزاد می پیچد .باز دوباره در
یکی از پایتخت های اروپایی جوی
خون به راه مــی افتد و باز دوباره
مکانی عمومی ،این بار فرودگاه و
متروی بروکسل به قتل گاه مردم
عــادی و زن و بچــه و کوچک و
بزرگ بدل می شود.
شامگاه  ۱۳نوامبر سال گذشته نیز
پاریس ،قلــب فرهنگی اروپا مورد
تهاجم بنیادگرایــان و افراطیون
وابســته به داعش قرار می گیرد
و این بار نیز ده ها نفر کشــته می
شوند .در حد فاصل فاجعه پاریس
تا فاجعه بروکســل نیز ترکیه در
بحران ،مرتب روی انفجار به خود
می بیند و آنکارا و اســتانبول زیبا
به محلی برای بــه خاک و خون
کشیدن مردم عادی توسط گروه
های تروریســتی از جمله داعش
بدل می شود .ترکیه ای که خود
متهم به کمک به داعش اســت و
هنوز هم پرونده حداقل دو انفجار
مشکوک ســوروچ و متروی آنکارا
که به کشته شدن دهها فعال کرد
و چپ منجر شده باز است .ترکیه
ای که در حال حاضر به تصفیه و
کشتاری خونین در کردستان این
کشور مشغول است و اردوغانیسم
آن دوبــاره جنگی خانمان ســوز
و خانگــی رادر این کشــور به راه
انداخته است.
امــا خبرها دهشــتبار اســت و
ترسناک .در محکومیت تروریسم
و اینکه تروریسم ،انفجار و انتحار
به این شیوه ضد هر عقل سلیم و
موازین حقوق بشری و انسانی است
که بحثی نیست .اما شاید زمان آن
رسیده باشــد ،با توجه به روشن
شــدن ماهیت تمامی تروریست
های فاجعه پاریس و اکثر تروریست
های فاجعه بروکسل ،پرسیده شود
که چرا چنیــن حوادثی در حال
وقوع است؟
شاید بد نباشــد پیش از ورود به
این بحث نکته دیگری نیز که در
اخبار ذکر شــده مورد توجه قرار
داده شــود .حامیان داعش پس از
فاجعه بروکسلدر یک نظرسنجی
در سایتها و فضاهای آنالین بحث
اجتماعی در مورد کشــور بعدی
کــه باید مورد حمله قــرار گیرد
پرســیده اند و انگلستان در رتبه
باالتری نسبت به دیگر مکانها قرار

گرفته است )۱( .این یک کابوس
برای بشــریت می تواند باشد .از
ابزار مدرن ،تروریســت هایی که
نگاهشــان به قوانیــن و روزگار،
متعلق به قرنها پیش است استفاده
می کنند تا با هم اندیشــی مکان
بعدی که قرار است انسانهای بی
گناه و شــهروندان عادی قربانی
حمله کور تروریستی ایشان شود
مشخص کنند .اگر چند سال پیش
چنین حرفی در جایی مطرح می
شد بیشتر به شوخی شبیه بود .اما
امروز این شوخی حداقل در اروپای
تا دیــروز آزاد به یک کابوس بدل
شده است.
اوال باید در این نگاشــته مشخص
شود که افراط گرایی و بنیادگرایی
مشخصه ای مخصوص دین یا
مذهب خاص ندارد .بنیادگرایی
و افراطی گری بی مذهب است
و مــی تواند جامه هر فرهنگ،
مذهب ،دین و یــا آئینی را به
جان بپوشد .بگذارید خبری را
برایتان نقل کنم.
به احتمال زیاد همه خوانندگان
محتــرم از فجایع روی داده در
برمه علیه مسلمانان این کشور
توسط بودائی ها اطالع دارند.
اما شــاید بد نباشد گفته شود که
فعال حقوق بشــر ســابق و رهبر
آزادیخواه سالها حصر دیده سابق
یعنی خانم آنگ ســان ســوچی
زمانی که درمی یابد که مصاحبه
کننده از خبرگزاری بی بی ســی،
مسلمان است می گوید که "کسی
به من نگفت که من قرار اســت
توســط یک مســلمان مصاحبه
شــوم!" ( )۲و اینگونه خشم خود
را علیه مسلمانان نشان می دهد.
قطعــا تمامی خبرنــگاران که به
مصاحبه با شخصیت های مختلف
اقــدام کرده و می کنند می دانند
که چنین رفتاری در واقع توهین
به شان حرفه ای و کاری و انسانی
آنهاست.
اما این رفتار افراط گرایانه از بانویی
که برنده جایزه صلح نوبل اســت
و زمانی بانــوی صلح لقب گرفته
سرمی زند .در واقع ایشان رفتاری
افراط گرایانه از خود به نمایش می
گــذارد .و این یعنی افراطی گری
و رفتارهای اینچنین که به حذف
افــراد به دلیل مذهــب و عقیده
ایشــان منجر می شود ،می تواند
حتی توســط افرادی مانند خانم

سوچی هم سر بزند .بماند که چه
جنایت ها که بودائیان برمه علیه
مســلمانان این کشور نکرده اند و
خانم سوچی نیز مهر سکوت بر لب
زده اند.

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

اطالعاتنامنویسی:
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زن در ام القری...
روز زن از نوع ایرانی اسالمی :روز طال و قابلمه
نعیمهدوستدار
 ۱۰فروردین-
از سال ۱۳۵۹
کــه بنیانگذار
جمهــو ر ی
اســامی روز
تولــد دختر
پیامبر اسالم
را بــه عنوان
روز زن نامید،
تا امــروز ۳۶
سال میگذرد
و حاال این مناسبت
به عنوان مناسبتی
عمومــی بــرای
بزرگداشــت زن و
مقام مــادر در ایران
جا افتاده اســت و
بیشتر مردم ایران آن
را به عنوان روزی برای هدیه دادن
به مادران و زنان پذیرفتهاند.
گرچه فعاالن برابری طلب همواره
تالش کردهانــد تا روز جهانی زن
یعنی  ۸مارس را به عنوان روزی
برای طرح مطالبــات زنان ایرانی
جا بیندازنــد و معرفیکنند ،اما
حاکمیت تاکید فعــاالن زنان بر
این روز را برنمیتابد و برنامههایی
که به این مناســبت تدارک دیده
میشود ،اغلب به بهانههای مختلف
متوقف میشود و جلوی برگزاری
آنها گرفته میشود.
 ۸مارس به دلیل این فشارها ،به
عنوان روز زن بــرای عموم مردم
جا نیفتاده و این مناسبت با شور
و هیجان هم از ســوی نهادهای
رسمی برگزار میشود ،هم مردم
آن را بر پا میکنند.
یک روز برای عزیز شدن

ویتریــن مغازهها پر میشــود از
آگهیهای تخفیف به مناســبت
روز زن و مادر .بوتیکهای لباس
فروشی ،مغازههای لوازم خانگی و
گلفروشیها برای جذب مشتری
بیشــتر در این روز بــا هم رقابت
میکنند .کانالهای تلگرام و جعبه
پیام تلفنهای همراه پر میشود از
آگهیهایی به همین مناسبت که
«بهترین هدیه» را برای مادران و
زنان ایرانی پیشنهاد میدهند .این
پیشنهادها اغلب امتداد همان نگاه
و تصویر غالب جامعه به زن است:
قابلمه و جارو برقی ،کریســتال و
طال و جواهر.
وحید  ۱۵ســاله به همراه پدرش
برای خرید هدیهای برای روز مادر
از تعطیالت نوروزی استفاده کرده
و به خیابان ولیعصر تهران رفته
اســت« :برای مادر یک گردنبند
خریدیــم .پــدرم میگوید طال
بهترین هدیه برای زن است .مادرم
هم طال دوست دارد ».مادر وحید
خانهدار اســت و پدر وحید به او
گفته این طالها میتواند سرمایه او
برای روز مبادا باشد.
کیوان  ۲۶ساله است و مجرد .هنوز
با پدر و مادرش زندگی میکند و
مــادرش را خیلی دوســت دارد.
امســال میخواهد برای مادرش

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

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

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

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

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

یک دسته گل زیبا
بخرد .تــوی پاکت
مقداری پول هم به
مادرش میدهد تا
به ســلیقه خودش
و بر اساس نیازش
چیزی برای خودش
بخرد .میگوید« :مادرم به این روز
خیلی حســاس است و توقع دارد
که برایش هدیه بخریم .اما مطمئن
نیســتم که از پول هدیــه برای
خودش چیزی بخرد .معموال این
پول را یک طوری توی خانه خرج
میکند یا بر میگرداند به خودم؛
مثال در قالب هدیه».
پدر کیــوان امــا چیــزی برای
همسرش نمیخرد .کیوان به یاد
ندارد که پدرش هدیهای به مادرش
داده باشد.
برای کیوان و وحید و بســیاری از
مردان و فرزنــدان ایرانی ،روز زن
روز هدیــه دادن و گل خریــدن
برای مادر ،همسر و حتی نامزد و
دوست دختر است؛ بهانهای برای
یک روز یادآوری زنان اطرافشان،
اما بسیاری از آنها در طول سال به
موقعیت و جایگاه زنان اطرافشان
در جامعــه و خانــواده توجهــی
نمیکنند.
برای بسیاری از زنان ایرانی که به
حقوق خود آشنا نیستند اما ،همین
مناسبتها غنیمت است و آن را
نشــانهای از توجه به خود تعبیر
میکنند .نیلوفر ۲۵ ،ساله است و
تازه ازدواج کرده« :این روزها بین
همه زنهای فامیل رقابت اســت
سر اینکه شوهر کی ،چه کادویی
میدهد .از آن طرف بین خواهر و
برادرها و عروس و دامادها هم سر
هدیه دادن به مادر زن و مادرشوهر
و مادر رقابت هســت .همه سعی
میکننــد گرانتریــن هدیهها را
بگیرند».
نیلوفــر میگوید کــه در رابطه
خانوادگــی آنهــا ،زنهــا همین
یکــی دو روز عزیزنــد« :مردهای
فامیل مــا احترام خاصی به زنها
نمیگذارند .جاریام از برادرشوهرم
کتک میخورد .زن برادر خودم با
شوهرش اختالف زیاددارند و پدرم
هم اجازه نداده که هیچکدام ما بعد
از دیپلم درس بخوانیم .با این حال،
همهشان روز زن و سر زایمان کادو
میدهند .ما هم میدانیم که این
کار خیلی مسخره است اما دلمان
به همین خوش است».
بهیه خانم  ۶۸ساله است و صاحب
ســه فرزند .او روز مادر را دوست

دارد« :بچههــا میآینــد خانهام،
غذایی میخوریم و دور هم جمع
میشــویم در طول هفته و سال
خیلی وقت ندارند که همه با هم
یک جا جمع شویم .به عنوان هدیه
اغلب به من پول میدهند یا لباس
و کفشــی برایم میخرند .من جز
حقوق شوهرم مرحومم درآمدی
ندارم و زندگیام سخت میگذرد.
این هدیهها کمک زندگیام است».
آزاده ،روزنامهنگار و ساکن تهران
است .در پاسخ به این پرسش که
دربــاره روز زن ایرانی چه نظری
دارد میگوید« :به این موضوع فکر
نکردهام راستش .به نظرم شاید به
روز مادر حسی داشته باشم اما به
روز زن اصال حــس خوبی ندارم.
چون مــن کال با دیدگاهی که در
مــورد زن در جامعــه وجود دارد
مشــکل دارم ،دیدگاهی که فقط
مختص ایران نیست .بیشتر جاها
همینطور به زن نگاه میکند .زن
به عنوان یک آدم تعریف نمیشود؛
زندر نقش هایش تعریف میشود،
در همسری ،مادری .درصورتی که
زن حــق دارد زندگــی کند .یک
روز در سال به زن اختصاص داده
میشود در ایران و جهان و در آن
روز قیل و قــال و تبریک فراوان
است و بعد از آن روز دوباره همان
آش و همان کاسه».
او میگویــد« :من جنســیتم را
دوســت دارم ،نقش مــادریام را
دوست دارم ،به شدت از اینکه زن
هســتم لذت میبرم ،در روز مادر
هم به حــس خوبی که با دخترم
دارم توجه میکنم اما واقعیت این
است که بقیه روزهای سال برای
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید
تالش زیادی بکنم».
خاطره ،استاد دانشگاه و مادر دو
کودک دبستانی هم میگوید که
این روز بــرای او مفهومی ندارد:
«بچهها توی مدرســه کاردستی
درســت میکنند و به پدرشــان
میگوینــد که کمک کند تا برای
من هدیــهای بخرند .اما برای من
ایــن روز بیمعناســت .به عنوان
یک زن شاغل ،دستمزدم کمتر از
استادان همطرازمدردانشگاه است.
حق طالق و حضانت بچههایم را
ندارم و رای و نظرم در جامعه هیچ
ارزشی ندارد .کدام روز زن؟ گیرم
که به این مناســبت دانشگاه نیم
سکهای هم به ما هدیه دهد .گیرم
که شاخه گلی هم بگیرم .خودم که
{>> ادامه در صفحه}28 :

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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R
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ter
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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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توانددرخواستی بنویسد که اگر
شنری می
آکسفورد

نامهاست و این چند مورد آنهایی
در اینباره حذف
دیکشنریوleپاگیر
سال" دســت
Inscriptions
pour
soir:
آکسفورد
"لغت

le 3, 4, 11 décembre
le 8 janvier
17:00-19:00
( )Selfieاثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان
روزی بر
()Selfieوetمجانین هم
بیمار
لغتکودکان
شود و
"سلفی"
دیکشنری آکســفورد
د لغت "سلفی"
بپیوندندSession: le .
13 janvier
این au
27 mars
2014
غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
به
بتوانند
گروهاین
اعالم کرد.
"۲۰۱3
را به عنوان "لغت سال
کمایاین
ل  "۲۰۱3اعالم کرد.
Inscriptions
secondaire:
مجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
گزارش
pourدر به
پاپآمریکا
هرمادونا،ستاره
فوربس
گزارشمجله
اتانازی کنند.به
 leبرای
رسدآن
اند و از
اینترنت
ت ساختهاند واوازراآن برای
لغت رامعنای
1395نــام او به
بعضیها
بــرای
تواند
کبک
ساختهمی
کاربران به
بوده 13
1260
میشماره
سال23
www.paivand.ca
ای 8,
آینده14
et 21since
novembre
نظرà
11:00
سال 
بیمار
9:00در1993
12در اینترنت 
سال بوده است .مادونا از
پردرآمدترینleخواننده
فروردیناز
است .مادونا
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
اجتماعی
تگگذاری در شبکههای
ای اجتماعی
تجسم
درخواستش را
لحظههاییکه بخواهد
قانونی
چندان
یوتانازیمیبهکنند .نه
Session:
مشابه le 2
décembre
دورau
21
mars
2014
کنســرت و فروش آهنگهایش
بلژیکاجرای
طریق
آهنگهایش
کنســرت و فروش
طریق اجرای
هایی
عکس
لغت به
اشاره این
خطرات قانونی استفاده
ه این لغت به عکس
RENSEIGNEMENTS:میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
۱۲۵
درآمد
(۹۲بهمیلیــون
میلیون دالر
(.)self portrait
طوراز خود می
این فرد
است که
(.)self portrait
آید .البته همه
یورو)می
حساب
نیازی
کنــد و برای۱۲۵این کار
میگیرد لغو
گیردکند.
تصویب

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

آماده شوید!

داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
نمیگاگا
فکــرلیدی
نیست.است .با فاصله زیادی از مادونا،
پزشک داشته
عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
چنیــن
بیشتر
ا رواج هــر چه
کنند و مثــال
حضور
درباره پیامدهای
خیلی از حــرف و حدیث
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
د به وفور در شبکههایی
فیسیک
عنــوان
بلژیکی
پروفســور
قانــون در
ایــن
تصویــب
CEAهای دوم و سوم قرار دارند.
کانادادر رتبه
درآمد
دارند.
دانشگاهو سوم قرار
رتبههای دوم
بلژیک یک درآمد در
Adultشوند.
مشاهده می
بوک و اینستاگرام
هــا او را بــه نظیر
درمیشوند.
تاگرام مشاهده
St. Laurent
Centre

کانــــادا...

 VUBبروکســل و متخصــص قهرمانمیشناسند.

Inscriptions pour le soir:

Facebook:
Nutrition
Well
Being with Maria Cottone
le 3, 4, 11 décembre
et le 8and
janvier
17:00-19:00

514-337-3856

رســد با
)Cote-Vertuبه نظر
زیاد اســت و
950
میFraser
(Metro:

Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 23
14
et 21
novembre
9:0001,
à 11:00
PAIVAND: Vol.
no.1260
2016
 Apr.
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

 514-337-3856و بازار کار
برای ادامه حتصیل

آماده شوید!
انگلیسی
بیاموزید!کار
تحصیل و بازار
برای ادامه

هاخواهید از انتشار اینترنتی
می
بپیوندیدSt.:اگر
لیست
گذشــته بیش از به
ماهاینترنتی
ســردمدارانتشار
روزهاخواهید از
اگر می
بپیوندید:
یمیل پیوند،
Ville
Laurent,
Quebec
سیصد
ایــن
ســرطان
رســانه
پیوند،موضوع،
ایمیلشــدن
نفر بلندجدی
ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
نشانی
شوید،
منظم آگاه
پیوند
منظم آگاه شوید،
جمع
کنید:بروکسل دور هم
ایمیلشمال
نشانی ایمیل خود را به ما در
یوتانازی است.
کنند.
اینباره
بیشتریدر
بصورتتمرکز

12

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

info@paivand.ca
info@paivand.ca
دکتر ویم
پست
دیســتلمان به احتمال شدند تا به حرفهای دیستلمان روزنامهدات نت :منبع :نشنال
__________
زیاد با همه پزشــکانی که شــما درباره مرگ گوش کنند.
نامنویسی کالس های انگلیسی
Euthanasia (Greek: "good
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی تنش
death">> the practice of
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
intentionally ending a life
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
درستی انجام شده است.
in order to relieve pain and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
suffering.از
 56هزار شــغل تمــام وقت را
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که دست داده است.
à la poursuite de vos études ou
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به نرخ بیکاری در کانادا و آمریکا در
à l’intégration du marché du travail
حال دور شدن از هم است.
ماه گذشته نرخ بیکاری آمریکا با
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
ثبت رقم4.9درصد،در پایینترین
DE JOUR ET DE SOIR
à l’intégration du marché du travail
سطح هشت سال اخیر خود باقی
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
ماند که این موضوع به کمک رشد
alphabétisation
• présecondaire
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN
ET TEMPS PARTIEL
______________________________
اشتغال  242هزار شغلی در این
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
کشور بوده است .با توجه به مدل
• pour les programmes d’études professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
بیکاری آمریکا ،نرخ بیکاری کانادا
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels
نرخ بیکاری در کشور در ماه فوریه آغاز شد.
در مــاه فوریه  6.2درصد بوده که
کالسهایروزانه:
نامنویسی
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
با ثبت  7.3درصد باالترین سطح آرون کمپــل ،اقتصاددان ارشــد نسبت به ماه گذشته رشدی 0.2
Inscriptions
pour
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014
ساختهراشده
کلمهاخیر خود
یک سال
خود سه
تجربهدر اســکوتیا
اینترنت ،بانــک در تورنتو اعالم درصدی داشته است.
les 9, 14, 22 et 31 mars 2016, de 9:00 à 11:00
Inscriptions
pour
le
soir:
است
متوالی
ماه
سومین
این
ایجاد
موجب
نفت
«قیمــت
کرد:
داکوتای
نظیر
نفتی
مناطق
از
خارج
کرد".لغت سال" دیکشنری آکسفورد
Session: le 29 mars 2016 au 30 juin 2016
le 3, 4, 11 décembre
et
le
8
janvier
17:00-19:00
افزایش
بیکاری کانــادا
که نــرخ
در اقتصاد شده است».
ناهمواری
شــمالی و تگزاس ،بــازار نیروی
نامنویسیکالسهایشبـانه:
()Selfie
"سلفی"
آکســفورد لغت
دیکشنری
Session:
le 13 janvier
au le
27soir:
mars 2014
Inscriptions
pour
اقتصــاد
کانادا به صــادرات نفت کار آمریکا درگیر مشکالتی نظیر
یابد.عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
ی به
م را
Inscriptions
secondaire:
les 8, 17,
21 mars et 4pour
avril le
2016,
de 17:00 à 19:00
کانادا ،یکی
کاربراننان،
گزارش سیا
گزارش در
گذشته و
اصلی
دلیل
نیست.
مشکالت
آمریکا
پاپ
کاناداستاره
مادونا،
مجلهفوربس
است .ســال به
وابسته برای
ساختهازاند و از آن
اینترنت
بهلغت را
Session:
mars au9:00
9 juin
2016
le 8, 14 etle
2130
novembre
à 11:00
نفتدنیا،
صادرکنندگان
بزرگترین
اینترنتنخســتین رکود نفتی
میان وقوع
بیشتر
پذیری
بودهتنوع
سالنیز
موضوع
پردرآمدترین این
مادونا از
است.
خواننده
اجتماعی در
های
گذاری در شبکه
تگ
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
آهنگهایش
فروش
و
کنســرت
اجرای
طریق
هایی
عکس
به
لغت
این
اشاره
کنند.
می
استفاده
در ماه گذشــته در بخش صنعت پــس از رکود اقتصــادی بزرگ ،این مناطق بوده است.
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
یورو)کهدرآمد
میلیــون
به (۹۲
میلیون دالر
نفتportrait(،
بخشگیرد
خود می
فرد از
است که
RENSEIGNEMENTS:
شامل
طبیعی،
منابع
۱۲۵رکود شد.
.)selfکشــور وارد
اقتصاد این
ترودو،
اســت
همین دلیل
les 16, 23 et 30 mars de 9:00 à 11:00
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
نزدیک به  9هزار شــغل از دست کانادا به تولید نفت ادامه داد ولی یک برنامه محــرک یک میلیارد
Session : le 29 mars au 30 juin 2016
دالر
میلیون
جووی با
میلیون دالر و
صنعتهایی
وفور در شبکه
هوشــمند
های
گوشی
دادنبهشغل
این از دست
است.
داده
نفت شــنی بااین۸۰کشــور
های
پروژه
 7۹روی
تمرکز
بن برای
دالری
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
می
مشاهده
اینستاگرام
و
بوک
فیس
نظیر
RENSEIGNEMENTS:
514-337-3856
CEA St. Laurent
Adult Centre
به دلیل ســقوط قیمت نفت به نیازمند قیمتهــای باالتری برای زیرســاختی در آلبرتــا و منطقه
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
بشــکهای  26دالر رخ داده است .سودآوری است.
سرشــار از نفــت ساســکاچوان
950 Fraser Ville St. Laurent, Quebec
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
به
Ville
St.
Laurent,
Quebec
بلندسطحدر
لیستنترین
قیمتی که پایی
ایمیل 13با
پیوند،نگاهی به ســقوط اقتصادی در پیشنهادمیدهد.











بوده است.
سال اخیر
بصورت منظم آگاهآلبرتا،
ایمیلنفتی
که مراکز
منطقــهای
بیشــتر به
انتقال
در حال
کنید:
ایمیل
کانــاداما
خود را به
نشانی
شوید،
پیوند
Metro
نفت در روزهای اخیر مجددا رشد بزرگی را در خود جای داده
info@paivand.caاست یک اقتصاد تولیدمحور است .این
Cote-Vertu
کرده است ولی همچنان به طرز میتــوان از وخامت اوضاع مطلع انتقال از طریق صادرات رو به رشد
قابلتوجهی پایینتر از ســالهای شــد .نرخ بیکاری در این منطقه و همچنین تضعیف دالر کانادا به
گذشته قیمتدارد .کاهش مشاغل در ماه فوریه به  7.9درصد رسیده پایینترین ســطح  13سال اخیر
در صنعت از اواخر ســال  2014و اســت این در حالی است که این خود در برابر دالر آمریکا ،تقویت صنعت نفت منتفی شد و در عین خبرگــزاری مهر چندی پیش در وزیر نفــت دولت دهم ،رســتم
حــال دوران یکهتازی انگلیس در گزارشی اعالم کرد که حجم بدهی قاســمی  ۱۷آبان  ۱۳۹۰در دیدار
زمانی که قیمت نفت به تازگی از نرخ در ماه ژانویه  7.4درصد بوده شده است.
•
میدانهای نفتی ایران نیز به سر شــرکت ملی نفت ایران به بانک با اعضای اتاق تهران گفته اســت:
مرز  100دالری فاصله گرفته بود اســت .آلبرتا در یک سال گذشته
آمد.
مرکزی و دیگر بانکهای کشور به «ما برای رسیدن به اهداف برنامه
آبــان ســال  ۳۳کنسرســیومی بیش از  ۵۰میلیارد دالر میرسد .پنجم در تولید بــه  ۳۰۰میلیارد
متشکل از  ۱۶شرکت بینالمللی وزیــر نفت ،بیــژن زنگنــه نیز دالر سرمایهگذاری نیاز داریم».
قراردادی برای اکتشاف و استخراج اواخر ســال گذشــته گفته بود برنامه پنجم توســعه در شصت و
نفــت با دولت وقت ایــران امضاء که ایــن وزارتخانــه پولی برای پنجمین سالروز ملی شدن صنعت
کرد که در آن ســهم شرکتهای ســرمایهگذاری در میدانهــای نفت به پایان میرســد در حالی
آمریکایی و انگلیسی هر یک  ۴۰مشترک با همسایگان ندارد و حتی که سرمایه الزم برای بهروز کردن
درصد بود و  ۲۰درصد دیگر میان برای پرداخت حقوق کارکنان خود صنایع نفت و گاز تامین نشــده
شــرکت هلندی بریتانیایی شل به مشکل برخورده است.
است.
و شــرکتهای فرانسوی تقسیم رئیس جمهور ،حسن روحانی  ۲۷نگاهی به درآمدهای نفتی ایران از
میشد.
دی ماه هنگام ارائه الیحه بودجه زماندارسی تا کنون نشان میدهد
در آن دوران کشــورهای در حال  ۹۵به مجلس با تاکید بر ضرورت که ثروت "ملی شده" ایرانیان در
توسعهای چون ایران برای کاوش اســتفاده از تکنولوژی پیشرفته دورههای مختلف به شــکلهای
و استخراج نفت و گاز نه توان فنی برای رقابت در بازرارهای جهانی ،گوناگون برباد داده شده است.
الزم را داشتند و نه قادر به تامین خاطر نشــان کرد که ایران برای اکبر ترکان از مدیران پرسابقه نفتی
ملی شدن صنعت نفت >> ...ادامه از صفحه8 :
سرمایهگذاریهای مورد نیاز بودند .بهبود وضعیت اقتصــادی نیاز به و مشــاور کنونی رئیس جمهور
گرچه وابســتگی ایران به سرمایه جذب  ۵۰میلیارد دالر ســرمایه میگویــد کل درآمد نفت ایران تا
را به ویژه در میان روشــنفکران و
انگلیس پیش از کودتا تالش کرد و فنآوری خارجی امروزه بســیار خارجی دارد.
زمان سقوط حکومت پادشاهی ،که
حمایتهای مردمی از مصدق
کارگران گسترشدادند.
از طریق حقوقی و با طرح شکایتی کاهش یافته اما این کشور همچنان روحانــی با انتقــاد از عملکرد دو حدود  ۷۰سال طول کشید نزدیک
حزب تــوده از طریق "شــورای دولت انگلیس چنان از شــورش در شورای امنیت سازمان ملل مانع حــدود  ۳۰درصــد از تجهیزات دولت محمود احمدینژاد گفت :به  ۱۴۰میلیارد دالر بوده است.
متحــده مرکــزی اتحادیههای کارگران صنعت نفــت و تبدیل ملی شدن صنعت نفت ایران شود مورد نیاز صنایــع نفت و گار را از «در سالهایی که بیشترین درآمد به گزارش خبرگزاری مهر معاون
کارگران و زحمتکشان ایران" در شدن درخواســت ملی شدن این که به نتیجه نرسید.
خارج وارد میکند و برای توسعه ارزی تاریخ ایران راداشتیم ،اشتغال پیشین وزیر نفت،درآمدهای نفتی
میان کارگران صنعت نفت از نفوذ صنعت به یــک مطالبه عمومی حدود یک ســال پیش از کودتا این صنایع نیاز به سرمایهگذاری خالص ما صفر بود».
ایــران از شــکلگیری جمهوری
زیادی برخوردار بود.
به وحشــت افتاده بود که به بهانه ( ۲۵تیــر  )۱۳۳۱مصــدق که با خارجی دارد.
وزیر نفت نیز زمانی گفته بود کهدر اسالمی تا پایان دولت دهم (حدود
اتحادیههای کارگری تیرماه  ۱۳۲۵حفاظت از جان کارکنان انگلیسی فشــارهای فراوان سیاستمداران خبرگزاری دولتی ایرنا ۱۲ ،بهمن دولتهای نهم ودهمدهها میلیارد  ۳۵ســال) را  ۹۷۶میلیــارد دالر
یک اعتصاب عمومی راه انداختند صنعت نفت چند کشتی جنگی حامی انگلیــس و درباریان روبرو  ۹۴از قــول رضا پدیــدار ،رئیس دالر در پارس جنوبی خرج شــد عنوان کرد.
کــه از ســوی پلیس به شــدت به خلیج فارس اعزام کرد و آماده بود از ســمت خــود کنارهگیری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت اما تولید گاز یک متر مکعب هم مخالفــان حکومــت ســلطنتی
سرکوب شد ،با این همه تصویب دخالت نظامی در خوزستان شد.
کرد اما چند روز بعد با اوج گرفتن نفت نوشــت« :با وجودی که در افزایش نیافت.
معتقدند که ملی شــدن صنعت
نخســتین قانون کار ایــران را به در چنین شــرایطی نخستوزیر شورشهای عمومی علیه حکومت ،حال حاضر توان ساخت  ۷۱درصد به گفته مقامات مسئول ،صنعت نفت با سقوط این حکومت واقعیت
دنبالداشت.
شدن مصدق تهدیدی برای منافع شاه مجبور به عقبنشینی شد و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ،نفت ایران نیازمند سرمایهگذاری یافــت و منتقدان ،دولت حســن
ابتدای سال  ۱۳۳۰نیز تظاهرات و انگلیس به شمار میرفت و آمریکا او بــا اختیارات بیشــتر به قدرت گاز ،پاالیش و پتروشیمی در داخل خارجی و فناوریهای جدید است روحانی را متهــم میکنند که با
اعتصابهای دامنهداری در میان نیز که به دنبال سهم خود از نفت بازگشت.
کشور وجود دارد اما متاسفانه در به گفته مقامات مسئول ،صنعت دعوت از کمپانیهای غربی برای
کارگران صنعت نفت در شهرهای ایران و مقابله با نفوذ شوروی بود وابستگی به جتهیزات خارجی
بهترین شــرایط ،تنها  ۳۰درصد نفت ایران نیازمند سرمایهگذاری سرمایهگذاری در ایران راه را برای
مختلف خوزســتان راه افتاد که برای ســرنگونی دولت مصدق با با کودتــای  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲و از این ظرفیت مورد استفاده قرار خارجی و فناوریهای جدید است عقد قراردادهای دوران پادشاهی
حکومت برای سرکوب آن در این لندن همراه شد و زمینه کودتای بازداشــت و محاکمــه مصدق و میگیرد».
درآمدهــای نفتــی در جمهوری هموار میکند.
•
خارجی
گذاری
ه
سرمای
جمعی از نزدیکانش ملی شــدن نیاز به
منطقه حکومت نظامی برقرار کرد .سال  ۳۲را فراهم کرد.
اسالمی

نفت همچنان قربانی میگیرد :نرخ بیکاری به
باالترین سطح  3سال اخیر رسید

بیاموزید!
انگلیسی
روزانه و شبانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUSوقت نه
روزانه و شبانه:متام وقت یـا نیمه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

514-337-3856
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جمهـوری اسالمی...

آژانس مسافرتی

نوروز ،پراید و جاده های پر از ریسک

تعطیالت نوروز برای ایرانیان ایامی
شــاد و فرح بخش است ،اما نوروز
برای راحله  ۳۸ساله معنی دیگری
دارد .راحله نمیتواند در نوروز شاد
باشد و سفر برود ،او هم زمانی مثل
ســایر ایرانیها از تعطیالت نوروز
لذت می برد ،اما شــرایط برای او
از پنج ســال قبل زمانی که تنها
خواهرش را در حادثهای رانندگی
از دست داد ،تغییر کرد.
راحله میگوید« :خواهرم به همراه
نوزاد دو ماههاش و همســرش از
مشهد به سمت شاهرود میرفتند
که تصادف رخ داد».
خودرویی در طــرف دیگر جاده
به صورت غیر قانونی سر پیچ در
حال سبقت بوده « ،همسر خواهرم
با دیدن این صحنه برای اینکه با
خودرو تصادف نکنــد ،فرمان را
میچرخاند و ماشین از جاده خارج
میشود».
راحله ادامه می دهــد« :خواهرم
چند دقیقه قبل از این ســانحه،
کمربند ایمنیاش را باز می کند تا
به پسرش شیر بدهد».
خواهر راحله در محل حادثه جان
خود را از دست می دهد ،اما پسر
و همسرش زنده میمانند .راحله
این حادثه را بدترین اتفاق زندگی
خود میداند و میگوید« :اگرچه
من در تصــادف نبــودم ،اما این
تصادف زندگــی من را تغییر داد.
مادرم بعد از این حادثه از بیماری
اعصاب رنج میبرد .همسر خواهرم
ازدواج مجــدد کرد و خواهرزادهام
نمیداند که مادر اصلیاش کیست،
چون از نوزادی با زن دیگری بزرگ
شده ،البته این تصمیم همه ما بود
چون به نفع همه است ،اما من که
میدانم او یادگار خواهرم اســت و
نمیتوانم بــه راحتی به او نزدیک
شوم .این آزارم میدهد».
خانواده راحله تنها خانواده ایرانی
نیستند که نوروز و زندگیهایشان
با تصادفات جاده ای خراب شــده
است.
در سال  ،۲۰۱۲سازمان بهداشت
جهانــی ( )WHOدر گــزارش
خــود ،جادههای ایــران را از نظر
ایمنــی خطرناکترین جادههای
جهان توصیف میکند ،زیرا ایران
بیشترین آمار مرگ در جادهها را
دارد .اگرچه این گزارش مربوط به
حدود چهار سال قبل است ،اما به
نظر میرسد شرایط تغییر زیادی
نکرده و ایــران همچنان در صدر
آمار مرگ در تصادفات جادهای در
جهان قرار دارد.
البته گزارشهای رسمی در ایران

سازمان بهداشت جهانی
 :جادههای ایران را از
نظر ایمنی خطرناکترین
جادههای جهان اند!
نشان میدهد آمار تلفات جادهای
دردهه گذشته کاهش یافته است.
ســردار تقی مهری رئیس پلیس
راهور ایــران در این زمینه گفته
است« :در ســال  84بیش از 27
هزار نفر در اثر تصادفات کشــته
میشدند ،اما امروز شاهد کاهش
بیش از  10هزار نفر هستیم ».او
همچنین تلفات جاده ای  ۱۰ماه
اول ســال  ۹۴را « ۱۴هزار نفر»
اعالم کرده است.
جمعیت ایران یکدرصد جمعیت
جهان را تشــکیل میدهند ،اما
تصادفات جادهای ایران سهمی دو
درصدی در تصادفهای جادهای
جهاندارند.
تصادفات و تلفات جاده ای موضوع
جدیدی نیستند ،بلکه بارها و بارها
رســانهها و مقامات ایرانی به این
موضوعپرداختهاند.
این موضوع که یک بحران تلقی
میشــود در برنامه توسعه پنجم
کشور نیز مورد توجه قرار گرفته
بود .بر اســاس این برنامه تعداد
تلفــات جــاده ای ســاالنه باید
۱۰درصد کاهش پیدا میکرد.
ایــن برنامه با پایان ســال  ۹۴به
پایان میرســد و برنامه ششــم
توسعه نیز مورد تصادفات جادهای
را هدف قرار گرفته و بر طبق آن
باید تصادفات جادهای  ۳۰درصد
کاهش پیدا کنند.
در ده سال اخیر همچنین پلیس
راه ایران قوانین جدید و سختتری
از جمله ،اجباری کردن گذاشتن
کاله ایمنی برای موتورســواران،
بستن کمربند ایمنی و … را اعمال
کــرده و همچنیــن جریمههای
رانندگی را افزایش داده است.
به طور معمول ،نوروز ،اصلیترین
و طوالنیترین تعطیــات برای
ایرانیان ،فرصتی بســیار مناسب
برای گشــت و گذار و مســافرت
رفتن اســت و البته سفر بیشتر
نیز به تناسب خطر بروز تصادفات
جادهای را نیز افزایش میدهد.
بر اســاس گزارش پزشک قانونی
در نــوروز  ۱۰۸۴ ،۹۳نفــر جان
خــود را در جادههای کشــور از
دســت دادند که از این میان ۹۴
نفر در محورهای خوزســتان۹۳ ،
تن در محورهــای فارس ۷۱ ،تن
در محورهــای خراســان رضوی

و  ۷۱تــن دیگــر نیــز در
محورهای استان تهران بر اثر
تصادفهای جادهای کشته
شدند.
این در حالی اســت که در
نــوروز  ،۹۲یک هزار و ۲۲۷
نفــر جان خود را از دســت
دادهانــد .اگر این آمــار را با
تعداد تلفات جادهای ســال
قبل آن مقایسه کنیم ،متوجه
کاهش تعداد افرادی که در
جادهها جان خود را از دست
دادهاند ،می شــویم ،اما این
به این معنی نیست که این
بحران حل شده است.
بســیاری از کارشناسان نامناسب
بــودن جادههای ایــران ،به ویژه
جادههای برون شــهری را یکی
از اصلیتریــن دالیــل تصادفات
جادهای میدانند.
جام جم آنالین نیز با تصدیق این
موضوع در گزارشــی آورده است
کــه « ۶۰۰۰نقطه مرگبــار» در
جادههای ایران وجود دارند.
یکــی دیگر از دالیــل اصلی آمار
باالی تصادفات جادهای ،فرهنگ
رانندگی ایرانیان است که بسیاری
از رانندههای ایرانی موضوع ایمنی
را جدی نمیگیرنــد و از قوانین
پیروی نمیکنند .برخی از رانندهها
تصــور میکنند تنهــا در حضور
پلیس مجبور به رعایت این قوانین
هستند و خود را بی نیاز از رعایت
اصول ایمنی میدانند.
علی انصاری ،استاد دانشگاه اکستر
بریتانیا میگوید که در ســفر به
ایــران رانندگــی نمیکند« ،من
این ریســک را نمیکنم .اگرچه
جادههای وضعیت خوبی ندارند،
اما فرهنگ رانندگی هم تعریفی
ندارد».
یکی دیگر از مشکلهای اساسی
برخــی از جادههای ایران ،به ویژه
جادههای روســتاها و شــهرهای
کوچک ،نداشــتن دسترســی به
خدمات اورژانس و پزشــک است.
البته نباید فراموش کرد که کیفیت
پاییــن خودروها نیــز در افزایش
تصادفات جــادهای و عالوه بر آن
در افزایش تلفات تصادفات نقش
بسزاییدارد.
پــراید ،پرفروشتریــن خودرو
در ایران یکــی از بیکیفیتترین
خودروها اســت که بارها در مورد
استفاده از آن هشــدار داده شده
است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد
که «بیشــترین ســهم مقصر در
تصادفــات مربوط بــه خودروی
پراید با  ۲۴٫۱۰درصد بوده است،
موتورسیکلت  ۱۵درصد ،پژو ۴۰۵
 ۱۱٫۹۲درصد ،وانت پیکان ۶٫۸۵
درصد ،سمند  ۵٫۱۵درصد ،وانت
نیسان  ۴٫۹۹درصد ،پیکان ۴٫۹۹
درصد و در آخر هم کامیون های
سنگین هستند که  ۴٫۶۲درصد از
سهم تقصیر تصادفات رانندگی را
به خود اختصاص داده اند».
پراید به «ارابه مرگ» معروف است،
به طوری که پلیس ایران پیش از
ایــن درباره کمربنــد ایمنی این
خودرو هشدار داده بود و گفته بود
که در برخی از تصادفات کمربند
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
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
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 1-855-698-8872

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

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)

Tel.: 514-701-1390

ایمنی خودروی پراید باعث خفگی
سرنشین شده است ،در آن زمان
خودروی پراید نه کیسه هوا داشت
و نه ترمز مناسب.
اگرچه با هشدار و فشارهای پلیس
راهنمایــی و رانندگی این خودرو
پیشــرفتهایی کرده ،اما به نظر
میرسد این پیشرفتها به اندازهای
نبوده که این خودرو را در فهرست

ندا عزیزی

خودرهای امن قرار دهد.
ایرانیان قرار داد.
محمد رضــا ممدوحــی ،معاون بسیاری از ایرانیان نوروز امسال را
ارزیابــی کیفیت ســازمان ملی هم با پراید سفر می روند ،در جاده
استاندارد ایران در این رابطه گفته های پر از ریسک ،با آرزوی شادی
است «افرادی که عصبی هستند ،و تعطیــات خــوب و بدون فکر
پراید سوار نشوند» .با وجود تمام کردن به سرنوشت مسافرانی چون
ایــن هشــدارها ،به دلیــل ارزان خواهر راحله.
•
بودن پراید ،ایــن خودرو در صدر
پرطرفدارترین خودروها در میان
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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:
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در شهــر
عجب معجزه ای است این نوروز که هوا و
مسافت و قوم و ...منی شناسد!

Building Inspection License

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

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

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

M EK IC

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال

www.aieaq.com

www.ilsmontreal.org

گروهرقصخورشیدخانوم

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

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

(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

گزارش :اولیــن جشنواره نوروزی خانه ایران
باز کن پنجرهها را
و بهاران را باور کن...
روز شــنبه  ۱۹مارس خانه ایران
اولین جشــنواره نوروزی خود را
در محل مــوزه هنرهای معاصر،
به نمایش گذاشت .این جشنواره
که در امتداد «فلش ماب» ســال
گذشته طراحی شده بود در مدت
زمان بسیار کوتاه و درست پس از
شــکل گیری هیئت مدیر جدید
خانه ایران آماده و اجرا شد .در این
میان درحالی که گروه های رقص
سخت در حال تمرین و همچنین
طراحــی لباسها بودنــد ،همه
چشــمها به آسمان و دمای هوای
آنروز دوخته شــده بــود .باالخره
شنبه صبح ،هوای معتدل و بهاری
مونترال  -۱۶را نشان میداد(!) اما
دلها گرم و نوروزی بود .شــوق و
ذوق حضور انسانها و اجرای خوب
یک برنامه نوروزی در شهری سرد

و فرسنگها دور از خاک وطن چنان
حاکم بر محیط بود که سرما جای
خود را به گرمای لبخند میسپرد.
عجب معجزه تاریخــی دارد این
نوروز کــه هوا و مســافت و قوم
و زبــان نمی شناســد و حاکم بر
قلب هاست .کم نبودند همراهان
ی که میایستادند ،پرس
غیرایران 
و جــو میکردند و بــه جمع می
پیوســتند .در حالیکه رفته رفته
تعداد جمعیت باال میرفت ،هیجان
همکاران خانه ایران و رقصندهها نیز
بیشتر و بیشتر میشد و در نهایت
ی از ظهر گذشته بود
نیم ســاعت 
که برنامه با ســخنرانی به دو زبان
فارسی و فرانسه به بهانه خوش آمد
گویی و اعالم برنامه شروع شد.
سپس اولین گروه رقص به میدان
آمد و یک هنرنمایی زیبای گروهی
جای خود را به یک رقص ســولو
(تک نفره) سپرد .در امتداد رقص
مهیج آذرآبادگانی جای خود را به

رقص زیبای 
ی از منطقه شمال ایران
ی رنگها و سبدهای پر
با تمام زیبای 
از بنفشه سپرد .دیدن گلبرگهای
رنگارنگ که توســط دو رقصنده
پراکنده شده بود ،زمین خاکستری
را بهاری رنگ زد و در نهایت این
ی بودند که
کودکان هنرمند ایران 
بینندگان را محو تماشــای خود
کرده بودند.
چه افتخاری میتوانســت باالتر
از دیــدن هنرنمایی رقص محلی
کودکی  ۴ســاله در میــان این
جمعیت باشــد .این است معجزه
نوروز.
در انتها با حضــور دیجی ،مردم
مشغول به رقص و جشن و پایکوبی
نوروزی در محل پالس د فستیوال
شدند.
پاینده نــوروز و کودکان زیبا روی
نوروزی ما

www.paivand.ca

بهروزباباخانی
PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مشاور رمسی وام مسکن

با تالش ،گذشت ،مدارا
و با مشارکت خود ،در تقویت آن بکوشیم!

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

نان سنگک

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

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

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)

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی
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جمهوری اسالمی. ..

رویاهایموشکیآیتاهللخامنهای

در روزهای پســابرجام ،واکنشهای تند
رهبر جمهوری اسالمی به تعمیق مناسبات
تهران ـ واشــنگتن به شــکلی محسوس
افزایش یافته است .راس هرم نظام سیاسی،
پس از ســخنرانی نوروزی ،در جدیدترین
اظهارنظر خود با انتقاد شــدید از کسانی
که روزگار و دنیــای فردا را دنیای مذاکره
میدانند و نه موشک ،میگوید:
«روزگار ،روزگار همهچیــز اســت وگرنه
بهراحتی و بهصراحت حق ملت را خواهند
خورد .اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته
شده باشد یک مسئله است ،اما اگر از روی
آگاهی باشد خیانت است».
حسین سالمی ،جانشــین فرمانده سپاه:
کداریم که
صدها تونل طویل مملو از موش 
همگی آماده پرواز هستند.
او با اشاره به تالش «دشمنان» برای «تقویت
توان نظامی و موشکی خود» ،پرسیده که
«در این شــرایط چطور میگوییم روزگار
موشک گذشته است؟»
ســخنان خامنهای را با اطمینان میتوان
واکنشی خشمآلود بهدیدگاه اخیر هاشمی
رفســنجانی ارزیابی کــرد؛ رییس مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هفت ه پیش در
حساب توییتر خود تاکید کرده بود:
«دنیای فردا ،دنیای گفتمانهاســت نه
موشکها».

خشونت» ،دو ویژگی بارز نظام
مبتنیشدهبروالیتمطلقهفقیه
از دل روندهای غیردموکراتیک
یا شــبهدموکراتیک را بازتاب
میدهد.
از زاویــ ه پیشگفته ،نامنتظره
نیست که وقتی تکیه بر توان
هســتهای در پی توافق اتمی
سال گذشــته ،دچار خدشهی
جدی میشــود ،هسته اصلی
قدرت در جمهوری اســامی بکوشــد
اقتدار موشــکی خود را با برگزاری مانور،
نمایش موشکهای بالستیک و سولههای
زیرزمینی و اغراق درباره کمیت و کیفیت
آن ،تبلیغ کند.
آیتالله خامنهای در داخل کشور بحران
هژمونی و اقتداردموکراتیک خود را با تکیه
بر تهدید مخالفان و ارعاب دگراندیشان و
حذف منتقدان و ردصالحیت غیرخودیها
در انتخابات و بازداشت معترضان ،و نیز با
اعمال سانسور و خودسانسوری بر رسانهها
و تکثیر دروغ و نشر دادههای دور از واقع،
جبران کرده و میکوشــد در مناســبات
جهانی نیز بجــای اتکا بر حمایت عمیق
و وسیع قشــرهای اجتماعی و مشارکت
سیاســی فعال شــهروندان و همدلی و
اعتماد و آشــتی ملی ،و تعامل مبتنی بر
«گفتوگو» ،به «موشک» تکیه زند.

www.paivand.ca since 1993
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Livraison
pour les
restaurants :

Lundi, Mercredi,
Vendredi et
Samedi

ﺑﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻫﺎی ﻧﻮروزی
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Heures d’ouverture: 9h-21h les jours de semaine
9h-20h le Samedi
10h-20h le Dimanche

ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﻫﺮ روزﺗﺎن ﻧﻮروز ﻧﻮروزﺗﺎن ﭘﯿﺮوز
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
 .۹ﭘﻨﯿﺮﻣﻮﺗﺰارﻻ ﺑﺮای ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۰ﭘﻨﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ
 .۱۱ﭘﭙﺮوﻧﯽ
 .۱۲آرد
 .۱۳ﺳﻤﻮﻟﯿﻨﺎ
 .۱۴ﺳﺲ ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۵زﯾﺘﻮن
 .۱۶ﻓﺮﻧﭻ ﻓﺮاﯾﺰ
و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﻫﺎ...

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ

 .۱ﺑﺎل ﻣﺮغ
 .۲ﻣﺮغ ﻫﻔﺖ ﺗﮑﻪ
 .۳ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ
 .۴ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان
.۵ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان
 .۶ران ﻣﺮغ
 .۷ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده
 .۸اﺳﺘﯿﮏ اﺳﭙﻨﺴﺮ
و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاورده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺮﻏﯽ...

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺑﯿﻨﻮ

پا در راه اسفبار کره شمالی؟

میرحسین موسوی از نامزدهای معترض
به کودتای انتخاباتــی  ،۸۸در آذر ۱۳۸۹
و دو ماه پیش از محصورشــدن با اشــاره
به رویکردها و نگاه تمامیتخواهان ه کانون
مرکزی قدرتدر جمهوری اسالمی نوشت:
«بعد از انتخابات دو ماه طول کشــید که
بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره کذایی نه برای
از میدان بردن بنــده یا آقای کروبی بلکه
اقتدار موشکی یا اقتدار دموکراتیک؟
برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای
آیتالله خامنهای آگاه از فقدان پشتوانههای رقیب و یکدست کردن کشور بوده است.
دموکراتیک و الزم برای خود و کانون مرکزی بنــده یکی و فقط یکــی از این هدفها و
قدرت در جمهوری اسالمی ،میکوشد که سنگهای سر راه بودم… جریان حاکم در
همچون سابق بر مولفههایی جز مشارکت آستانه انتخابات ،بیست سال برای یکدست
سیاسی ـ اجتماعی فعال الیههای اجتماعی کردن کشــور طراحی و تالش کرده بود…
در روندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتدارگرایان بهدنبــال حذف کردن همه
تاکید کند« .تحریف حقیقت» و «تقدیس فضای ملی از منتقدان و معترضان بودند؛
فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک
مردمساالری».
اطالعيه روز جهانى كارگر
با وجود به حاشیه رفتن برنامههای اتمی
سخنرانى ،جشن و راهپيمايى
جمهوری اسالمی ،به نظر میرسد که
در روز جهانى كارگر
تمامیتخواهان جمهوری اســامی و
شنبه سى ام ماه آوريل
تندروهای مســتقر در ســپاه و هسته
سخنرانى و جشن
اصلی قدرت ،همچنــان رویاهای خود
مه
يكشنبه اول ماه
را میجویند .همانکه در کره شمالی،
راهپيمايى روز جهانى كارگر
میلیونها فقیر و قربانی بجا نهاده است.
و
جشن
جزئيات مكان و زمان سخنرانى،
همین هفته ،خبرگزاری فارس ـ نزدیک
راهپيمايى در اطالعيه آتى اعالم خواهد
به سپاه پاســداران ـ در خبری معنادار
شد.
نوشت که رســانه دولتی و رسمی کره
برگزار كنندگان :كميته يادمان ،اتحاد چپ شــمالی به شــهروندان خود دستور
سوسياليستى ايرانيان و هواداران حزب
داده کــه خود را بــرای قحطی و دوره
ايران آباد
ریاضت اقتصادی احتمالی آماده کنند.
در یادداشــت روزنامــه
«رودونگ سینمون» آمده
است:
تبریک نوروز
«ما احتماال باید مســیر
فرا رسیدن ایام نوروز باستانی  ،این
دشواری را ادامه دهیم و
همه ایرانیان
یادگار بجا ماندنی بر ٔ
حتی مجبور شویم ریشه
ً
را
شهر
ا
سراســر کانادا مخصوص
گیاه هم بجویم».
تبریک گفته و بــرای فرد فردتان
ایــن روزنام ه همســو با
این
آرزوی پیروزی می نمایم  .با اینکه
حکومت ،خواهان برپایی
شعار حقیقت ندارد اما هرروزتان نوروز...
کمپیــن هفتــاد روزه
محمدی
اصغر
از طرف علی
وفاداری شــده و از مردم

Boucherie Bino, 1951 rue Jean-Talon Est, Montreal (QC) H2E 1T9
Tel: 514-728-4523 ou 514-728-4524 // binosupermarche@gmail.com

خواسته وفاداری خود را به کیم جونگ اون،
رهبر کره شــمالی نشان دهند .بر مبنای
همین گزارش ،کره شــمالی در ماههای
اخیر از دیگر کشورها تقاضای  ۵۰۰هزار
تن کمک غذایی کــرده؛ گو اینکه تا ماه
گذشــته تنها کمتر از  ۱۸هزار تن کمک
غذایی به این کشور ارسال شده است.

تنها در میان ه دهه  ۹۰میالدی حدود ســه
میلیون نفر بهخاطر ریاضت اقتصادی در
کره شمالی جان خود را از دست دادند؛

و ظاهــرا خودکامگــی مســتقر در این
کشور ،هنوز ضرورتی به تغییر روشهای
غیردموکراتیک نمیبیند و رویاهای خود را
میجوید.
رویای متامیتخواهان وطنی

رویای تبدیل ایران به کره شمالی با بزک
دموکراســی ،البته نسبتی با واقعیتهای
اجتماعی و خواستههای جامعه مدنی ایران
مراکز پخش پیوند

مرکزشهرمونتریال:

و تعدد و تنوع بازیگران سیاسی ایران امروز
برقرارنمیکند.
آیتالله خامنــهای و جریــان امنیتی ـ
نظامی گرداگرد و همســو ،بهقدر الزم از
وضع اقتصاد نحیف و راکد کشور (متأثر از
تحریمهای سنگین و طوالنی و مدیریت
ناکارآمد و فاســد دولــت احمدینژاد و
سوءاستفادههای امنیتی و نظامی از منابع
ملی در عرصههایی چون سوریه و انرژی
هستهای و دیگر موارد) خبر دارند؛ با وجود
این ،اقتدارگرایــی و پروژههای امنیتی ـ
سیاسی و ایدئولوژیک هسته اصلی قدرت،
همچنان در مقام سوق دادن سرمایههای
کشور بهســوی چشــماندازی است که
نســبتی با مولفههای توســعه انسانی و
پایدار ندارد .رویکردی که بارها (و از جمله
در کودتای انتخاباتــی  ۸۸یا برنامههای
هستهای) نتایج زیانبار خود را خیلی زود
آشکار کرده است.

تیراژگسترده

ونیــس ،تپــش،
ـمی فرویــی ،آد
سـ
لوران ،کافه پرشیا،
رعباس ،ماهی سن
شاط
فرحــت ،ایــو،
جان،کوپلــی2:و،1
عمو
 ،Nفتوشــاپ ،ارز
کلیفتونDG auto ،
اتو
لفامدیک ،ارزخضر،
نا ،کلینیک آریا ،آ
آپادا
فیک ،متروپولیس،
ــزان ،نور ،پاســی
المی
کبابسرا و...
ریوسود:
پیتزا ،مارشه افغان،
وه نور ،آدونیس ،دابل
ک
را ،مراکزفرهنگی و...
شه آریا ،کلینیک می
مار
وست آیلند :

ونیس ،شاتوکباب ،و...
آد
الوال:

کابل ،بامیان ،ک

وه نور ،آدونیس و...

ســخنان جدید رهبر جمهوری اسالمی
البته همزمان ـ و بــار دیگر ـ از وجود دو
نگاه متفاوت در ســاختار سیاسی قدرت
پرده برمیگیــرد؛ ســویی اقتدارگرایان
و تمامیتخواهان ایســتادهاند ،و ســوی
دیگر محافظهکاران عملگرا ،راستهای
میانهروها ،بوروکراتهــا ،تکنوکراتها و
دموکراتها و شبهدموکراتها .این چالش
جدی ـ که بهمعنای بیاعتنایی تام و تمام
اقتدارگرایان به «مصلحت نظام» نیست ـ
در برابر چشــم کنجکاو و کاوشگر جامعه
مدنی ایران جریان دارد .ســپهر عمومی
متأثر از تغییرات اجتماعی و شــبکههای
اجتماعی آنالین که انحصار اطالعرسانی را
درهم شکسته ودر برابر تحریف حقیقت و
ارعاب و سرکوب ،مقاومت میکند.
رویــای تمامیتخواهان وطنی نســبت
چندانی با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی
ایران امروز برقرار نمیکند.

www.
paivand.ca
یکم و

پانزدهم
ماه

را بر روی

سایتبخوانید

•

16

مس
ی
ی
ع
س
خ
ج
ن
پـی
خـی
س
ا
ت
ا
رستا ز خد وندمان ی ح رب رو ش ه باد...
 سال  23شماره  13  1260فروردین 1395

www.paivand.ca since 1993



PAIVAND: Vol. 23  no.1260  Apr. 01, 2016

آن مسیحی کـه از بهـر مـا بنده شد
مرد و برخاست و ما را رهاننده شد
ایمان ما مبتنی بر مرگ و قیام مســیح
است .عیسی مسیح بهخاطر ما جان خود را
داد و از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات نو
و زندگی تازه را بدست آوریم.
باد نوروز وزید ،روز فیروز رسید،
صبح امیددمید.
مژده آن را که در این سال حیات نو یافت!
نیــر نـور مسیحاش پرستار آمد.
(جلیل قزاق ایروانی)

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

•

 -۳قیام مسیح نشان میدهد که مسیح

امروز زنده است ،برای ایمانداران
شفاعت میکند ،و همراه آنها میباشد

از آنجا که قیام مســیح چنین اهمیتی دارد،
دشمنان مسیحیت نیز بیشــتر آن را هدف
ما نه فقط احتیاج به نجات از مجازات گناه
حملۀ خود قرار دادهاند .ولی خدا را شــکر که
داریم ،بلکه همیشــه احتیاج به شفاعت
نه فقط کالم خدا بلکه شــواهد تاریخی نیز
و کمــک هــم داریم .پس خدا را شــکر،
حقیقت قیام عیسی مسیح را تأیید میکنند.
همانطوری که پولس میفرماید« :عیسی
مسیح ...مرد و دوباره زنده شد و اکنون در
اما چرا رســتاخیز مسیح اهمیت دارد؟ و چه
دست راســت خدا از ما شفاعت میکند»
بار دیگر بهار فرا رسید .چقدر شایسته و تأثیری بر ما میگذارد؟
(رومیان :۸.)۳۴
بهجا است که سال نو از بهار شروع شود.
همچنین چقدر بجاســت که عید قیام
همچنین مسیح بهوسیلۀ روحش با ماست،
•
مسیح همزمان با عید نوروز میباشد.
« ...و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم
 -۱قیام مسیح الوهیت او را ثابت میکند

تمام ادعاهای مسیح بهوسیله قیامش تأیید با شما هستم» (متی :۲۸ .)۲۰مسیح قدرت
مـژده بادا کـه نو شـد سراسر جهان!
میشود .رستاخیر مســیح ثابت میکند که خــود را به ما عطا میکند تا ما بتوانیم بر
گشتـه بیـدار گیتی ز خـواب گـران! تمام گفتههای او درست بوده و او واقعاً مسیح قدرت گناه پیروز بشویم .پس قیامت مسیح به
است« .با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی ایمانداران اطمینان میدهد که او نیروی الزم
بین چگونه شود رنگ رنگ آسمـان!
عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی ،را جهت زندگی و خدمت به ما میبخشد.
گـه کنـد گریه گـه خنده بر بوستان
او پسر خداست» (رومیان :۱.)۴
•
 -۴قیامت مسیح تضمینی است در مورد

بر طبیعت نگر مـرده بُـد زنده شـد!
•
اینکه خدا بدنهای ما را هم زنده خواهد
در جهــان پـرتـو مهـر تابنـده شـد
 -۲قیام مسیح نشان میدهد که خدا کار او

ت
را بر روی صلیب پذیرفته اس 

کرد

برخاستن مســیح از مردگان مهر موافقت و
تأیید خدا را بر کار او نشان میدهد .اکنون ما
میتوانیم اعالم بکنیم که آمرزش از گناهان
و نجــات برای همه وجــود دارد« .او بهخاطر
گناهان ما تســلیم مرگ گردید و زنده شد تا
مادر پیشگاه خدا کام ً
ال نیک محسوب شویم»
(رومیــان :۴ .)۲۵پس وقتــی پولس موعظه
میکرد ،میتوانست بگوید« :ما در حضور شما
مژدۀ آن وعــدهای را که خدا به پدران ما داد
اعالم میکنیم ،کــه خدا برای ما که فرزندان
آنان هستیم ،با رستاخیر عیسی به آن وعده وفا
کرده است  ...و بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان
بهوسیلۀ عیسی به شما اعالم میشود» (اعمال
رسوالن :۱۳-۳۲ ۳۳و .)۳۸

16

کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

تمام مردم بدبختتر هستیم ».اودر آیۀ بعدی
میفرماید« :امادر حقیقت مسیح پس از مرگ
زنده شد .»...و بعد اضافه میکند« :بنابراین ...
پابرجا و استوار بمانید .همیشهدر کار و خدمت
خداوند مشغول باشید ،زیرا میدانید زحمت
شما در خدمت او بینتیجه نخواهد بود» (اول
قرنتیان :۱۵-۱۹ ۲۰و .)۵۸

خــدا عطا فرماید که در ایــن ایام عید قیام،
پولس در این مورد میفرماید« :اگر روح خدا
قلبهای ما پر از شادی و آرامش مسیح زنده
که مسیح را پس از من زنده گردانید در وجود
گردد.
شما ساکن باشد ،همانطور که او را پس از مرگ
زنده گردانید ،بهوسیلۀ همان روحالقدس کهدر
مـژده آمـد کـه اینک قیامش ببیـن
شما ساکن است به جسم فانی شما هم حیات
بــاز شـد تـا ابـد آسمـان از زمیـن!
خواهد بخشید» (رومیان :۸ .)۱۱بنابراین طرز
فکر ما در مقابل مرگ کام ً
ال عوض میشــود.
موت دیگر ُنبد قدرتش بیش از این
چون مسیح ما را از ترس از مرگ آزاد ساخته
از که ترسم دگر از چه باشم حزین؟
(عبرانیان :۲-۱۴ )۱۵و امید زندهای به ما داده
(اول پطرس :۱-۳ ۵و  ،)۲۱دیگر نمیترسیم.
سـر بـرآر از افـق مهـر تـابـان مـا
همین حقیقت باعث شد که ایمانداران اولیه
بین چهسان تـازه گشته تن و جان ما!
در مقابل مشــکالت ،سختیها و جفاها ادامه
بدهنــد .پولس حتی میفرماید« :اگر امید ما
قبـر خالـی نگـر! کـار یـزدان مـا!
به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد ،از
زنـده عیسی ببیـن اصـل ایمـان مـا

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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اوکازیون عـالی

برای سرمایهگذاری
خان ٔه ساملندان در مونت سنت هیلیر
بفروش میرسد۷۷۹،۰۰۰ :
ی برای بیزنس و
بهترین فرصت عال 
سرمایهگذاری  ۲۶واحد مسکونی،
همراه با آشپزخانه ،سالن های نشیمن،
آسانسور .همچنین واحد مجزا
در طبقه آخر
با منظر ٔه شگفت انگیز
تپه مونت سنت هیلیر
ٔ

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

خان ٔه بانگلو  ۳خوابه کامال نوسازی شده

ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری
با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

در سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶شده در مونترال
ی سوپر هاسپیتال
در نزدیک 
۳۲۹،۰۰۰دالر | قابل مذاکره | $329,000
6066 Rue Jogues Le Sud-Ouest, Montreal

نسرین عین الهی

Cell.:
514-839-7978
______________
Nasrin Eynollahi

Courtier Immobilier/
Real Estate Broker
Off: 514-482-1111
www.dicasi.com
nasriney2000@yahoo.ca

او
ک
ا
ز
ی
اس ون
ت
ث
ن
ا
ی
ی

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:

شـی
راز

514-999-5168

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

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد.

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

کیتر ینگ
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

اولین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

QC H4A - 2A7

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Tuition-Free Program

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

3-month program 6 hours/week

*Under certain conditions

مرکزاسالمیایرانیان
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و
تجدید حیات طبیعت می باشد ،به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت
عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند
متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم.

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses
Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

(روبروی رستوران یاس) مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211
به نام خداوند بخشنده مهربان

For more information

514-207-9999

NDG

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

Last day of registration April 15

15 hrs/week

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

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

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

5600 - Upper Lachine

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

514-933-8866

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

نه سفار
ایران
ی جهت میهمانی ش غذای
ه
شما هموطنان عزی ا و مراسم
ز
می باشد

514-564-9790
514-629-1340
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   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..


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

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

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. Raymond Rezaie

پزشکان خانواده:
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling



)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
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و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

گیورگیزنیا
نینوسNew

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
 کالژن سازی پوست و درمان جوش (درماپن)
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
ـال
ک
شیـ
ک*ا اشت
:
م
س
ژ
ه
اسپ ه مار
* ش
ت
ن
پ
*پایان ما  ،کو
با دیز اخن
رنگ
ا
ا
ی
یکاپ
ن
وم
ت ش،

م
دیزای
امل:
ش

نابرو

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

www.clinique-arya.com

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

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

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت
L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی
است که یک دوره چهار ساله دکترای
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
دیگری را از طریق اینترنت (یا توسط
پُست) ارائه می دهد.
فارغ التحصیالن می توانند به عضویت
رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و
پودولوژی استان کبک در آمده و در
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که
این رسید هم مورد قبول شرکت های
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل
پذیرش خواهد بود.
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دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت
بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و
دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره
به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در
رشته های پزشکی تحصیل کرده اند و
مدارکشان تائید نشده و یادرجه تسلط
آن ها در تکلــم به یکی از زبان های
رسمی این کشور (انگلیسی  -فرانسه)
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی که
قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
برای ارائه این گونه خدمات به منازل
افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
بفروشند.

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

www.ismapquebec.com

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

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

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

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

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
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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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

برنامه  :Advancedارائه ای تازه از گروه الگانس
در صورتی که اتومبیل خود را تحت اعتبار «دوم و یا سوم»
از طریق بانک یا شرکت های خصوصی ،فاینانس و یا لیز کرده اید،
ما می توانیم نرخ بهره و یا پرداخت ماهیانه ی شما را کاهش دهیم.
برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید:

20%

info@eleganceleasing.com

________________________________
با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم
گروه الگــانس برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد
برنامه های فاینانیس و لیزینگ ویژه تازه واردین،

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

جهت خرید خودرو New & Pre owned

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

را ازطریق بانک های مختلف به شما عزیزان ارائه کند.
برای آگاهــی بیشتر با ما تماس بگیرید:

info@eleganceleasing.com

مشاوره رایگان

_________

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

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

Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.: 514-677-5875

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

www.royalrejuvenationcenter.com

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

مسعودهاشمی

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

_________________
6400-A St-Jacques W.

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

Truck Driving School
One
Two
One
Authentic 121 transport Inc.
 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
آزمون های   Road testکمپانی های بزرگ حمل و نقل
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal

مهدی 514-452-1009

فروش

بلیت کلیۀ
هم

|

 514-619-6811مهرداد

کنسرتها

برنامه ها و

ه روزه در تپ

ش دیجیتال

223-3336

514-

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

جشن های ملـی ایرانی
را گرامی بداریم

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

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

ر
بد
از 11

875 Notre-Dame
Lachine Qc H8S 2B8
بلیت در :تپــش

Tel.: (514) 223-3336

info@loadextransport.com

جشندردا
درچندق خلسالن:
دم
درساح یپارکزیبا
ل
سنلوران

ن:یکشنبه
ما
ز یل 2016
 3آور

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران
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• رقص و شادمانی
و بزن و بکوب...
• با دی جی:
شاد و پرشور
با خودتان انرژی
و مهـــر بیاورید!
• پذیـــرائی:
سانــدویچ
انواع نوشابه ها

آش رشته
و...

صبــح

درم
حلبفروشمیرسد
--------+
بار مشروبات الکلی

دستاوردتازههابل:رویتکهکشانیدرفاصله ۱۳.۴میلیاردسالنوری!
 3مارس :تلسکوپ فضایی
هابل دورترین کهکشانی
که تاکنون رویت شــده را
رصد کرده است.
این کهکـــــــشان با نام
رســمی  GN-z11چنان
دور است که  ۱۳.۴میلیارد
سال طول کشیده تا نور آن
به ما برسد.
به عبارت دیگــر هابل با
دیدن این کهکشان زمانی
را می بیند که عمر کیهان
فقط  ۴۰۰میلیون ســال
بوده.
به تخمیــن منجمان مه
بانگ (بیــگ بنگ) ۱۳.۸
میلیارد ســال قبل اتفاق
افتاد.
منجمان مــی گویند که
در مورد محاســبات خود
اطمیناندارند زیرا توانسته اند نور کهکشان
را تجزیه و تحلیل کنند.
ارزیابیها با سنجش طیف نوری در مورد
اجرام بسیار دورافتاده مشکل است ،اما اگر
عملی شود قابل اعتمادترین تخمین ها را به
دست می دهد.
پاسکال اوش ،نویسنده اصلی این مقاله و
منجمدانشگاه ییل آمریکا ،گفت" :این واقعا
نقطه اوج کشف کهکشان ها در طول تاریخ
کیهان توسط هابل است".
او افزود" :هابل بار دیگر ثابت کرده که حتی
پس از سپری کردن تقریبا  ۲۶سالدر فضا،
چه تلسکوپ بی نظیری است".
او گفت" :وقتی این تلســکوپ پرتاب می
شــد ،ما درحال تحقیق به روی کهکشان
هایــی بودیم که حــدود ۵۰درصد تاریخ
کیهان را نشــان می دادنــد .اکنون ما ۹۷
درصد گذشته کیهان را می بینیم .این واقعا
یک دستاورد عظیم است".
با این حال دانشمندان تصور می کنند که

این سرحد توانایی های فنی این رصدخانه
فضایی اســت ،و برای دیدن گذشته حتی
دورتر کیهان باید منتظر جانشین هابل بود.
هابل سال  ۱۹۹۰به فضا پرتاب شد.
تلسکوپ فضایی جیمز وب که ساخت آن
در جریان اســت قرار است در سال ۲۰۱۸
پرتاب شود.
ابزارهای این تلســکوپ برای دیدن طیف
فروســرخ (مادون قرمز) تنظیم شده؛ این
بخشی از طیف الکترومغناطیسی است که
نور اولین ستارگانی که در کیهان شروع به
تابیدن کردند باید در آن قابل رویت باشد.
این ســتارگان احتماال  ۲۰۰میلیون سال
نوری دورتر از  GN-z11هستند.
دانشمندان مشتاقند این ستارگان اولیه و
شرایطی که در آن به وجود آمدند را بررسی
کنند.
آنها احتماال غول های گازی بوده اند که از
دل گاز سرد و خنثی (از نظر بار الکتریکی)
سربرآوردند.

این ســتارگان غول پیکر
درخشــش فوق العاده اما
عمر کوتاهی داشــتند و
اولین عناصر ســنگین را
تولید کردند.
آنها همچنین گاز خنثیدر
اطراف خود را به اصطالح
"سرخ" کردند  -الکترون
اتم هــای آنها را زدودند -
تا پالســمای پراکنده ای
را تولید کننــد که امروز
در فاصله میان ستارگان
اطراف خود می بینیم.
دکتــر اوش و همکارانش
می گوینــد که انــدازه
 GN-z11یک بیســت و
پنجم ( )۰.۰۴کهکشــان
راه شیری اســت و جرم
ســتارگان آن فقط یک
درصد راه شیری است.
او گفت" :نکته شــگفت انگیز اینکه چقدر
(نسبت به اندازه و جرمش) درخشان است،
و با ســرعت زیادی درحال رشد است و با
سرعت زیادی ستاره تولید می کند".
"برای همین بعضی از مدل های ما را زیر
سوال می برد ،اما نشان میدهد که پیدایش
کهکشان ها از همان نوجوانی کیهان شروع
شــده بود ،و این پیش درآمدی عالی برای
تلســکوپ جیمز وب است ،تلسکوپی که
حتی اعماقدورتر را خواهددید تا پیشینیان
این کهکشان را نشانمان دهد".
این کهکشــان را "دوربین دید وسیع "۳
هابل که در سال  ۲۰۰۹توسط فضانوردان
نصب شد شناسایی کرد .هابل آن سال برای
آخرین بار سرویس شد.
دورترین کهکشــانی که هابل قبل از این
شناسایی کرده بود  ۱۳.۲میلیارد سال نوری
از ما فاصله داشت.
جاناتان آموس
خبرنگار علمی ،بی بی سی نیوز

کدام مردم باارزشترین گذرنامه
را دارند؟

 :CNNگذرنامه مدرک
شناسایی بینالمللی هر
فرد اســت و با آن که
طبق قوانین بینالمللی،
کشــورهای مختلــف
گذرنامــ ه صــادره در
کشــورهای دیگر را به
رسمیت میشناسند،
همه آنها ارزش یکسانی
ندارند.
ارزش یــک گذرنامــه
قدرتی اســت کــه فرد
صاحب آن برای ســفر به کشورهای دیگر پیدا میکند .به عبارت دیگر ،هر چه
گذرنامه باارزشتری داشته باشید ،امکان سفر بیدردسرتر به مناطق بیشتری از
جهان را خواهید داشت.
به گزارش شبکه تلویزیونی سیانان ،بر مبنای این سیستم ارزشگذاری ،این طور
به نظر میرسد که آلمانیها صاحب باارزشترین گذرنامهدنیا هستند.
مثــا دارندگان گذرنامه آلمانی میتوانند بدون نیاز به اخذ روادید ورود (ویزا) به
 ۱۷۷کشور از  ۲۱۸کشور و منطقه شناخته شده در جهان سفر کنند.
این رقم در مورد کشور کــانادا 172 ،می باشد.
شاخص جهانی روادید که به تازگی توسط یک شرکت مشاورهای بریتانیایی به
نام هنلی اند پارتنر منتشر شده است ،از سال  ۲۰۰۶هر ساله فهرستی از ارزش
گذرنامه کشورهای مختلف را اعالم میکند.
ایاالت متحده آمریکا که در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵در رده اول این فهرست قرار
داشت ،امسال به رده چهارم سقوط کرده است.
بعد از آلمان ،گذرنامه کشور سوئد ،با امکان سفر بدون ویزا به  ۱۷۶کشور جهان،
در رده دوم قرار دارد.
کشورهای فنالند ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و بریتانیا همگیدر رده سوم این فهرست
قرار میگیرند.
در انتهای این جدول کشورهای افغانستان ،پاکستان ،عراق ،سومالی و سوریه قرار
گرفتهاند.
ایران که سال گذشته در رده  ۱۰۱ام این جدول ،که شامل  ۱۰۴کشور است ،قرار
داشت ،امسال با سه پله ترقی در کنار کشورهای اریتره ،اتیوپی ،نپال ،فلسطین ،و
سودان در رده  ۹۸ام قرار گرفته است.
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ب
مونترال شهر عجیبی است...
میفرستیدهدیگر؟"
کشتی
استفاده از
دیگر،
جایگزین
میگریستی؟ ابدال اصفهانی
دوش چرا
بهــارشمع
ای
مهمان
مانندبزم!یــک
خنده کوتاهی کرد و گفت":
اکستنشن»
«تیوب
یک
کیستی؟
سرگرم
تو
است
عاشق
پروانه
از
انبوهی
میــان
ناخوانده،
نه جانم! به چه دردم میخورند
نصبامآن
یکجا بــا
هســت که
برفهای آب نشده می آید .دو
بخشیده
اینها ! همه را
ایجاد فاصله بین لنز و
و
برداری از
های
عکــس این خانه
ســه روزی در
به خیریه".
پروانههاها
از
میتوانیم
دوربین،
بدنه
با
و
ماند
می
ای
نقلی اجــاره
با کنجکاوی سراغ تابلوفرش
پــــروانه ها در باغ
بزرگنمایی راباال
با
و
ماکرو
تصاویر
سپیده
کاری،
اولین روز
شروع
را گرفتم،کــه گفــت آنها
مونترآل
شناسی
گیاه
خریدکهآندرنیز
کنیم و هزینه
تهیه
نزده پَر میکشد و میرود...
قدیمــی اش
دوســت
گیاهشناســی
تنهاروزها
آنگاهاین
اُاقتصادی
باغهمان هفت
نشاندرعید،
است.دارد و همیشه
لدپورتترگالری
مونتـــرآل نمایشگاه جالبی برپا
ویژگی این نمایشــگاه این است
سینی میشود که برای دلخوشی
چشــمش دنبال آن تابلوها
ست به نام
کــه پروانه ها در اثــر مجاورت و
میداری کنج
تا سیزده روز نگهش
بوده ،خریده.
Papillons
en
liberté
همزیستی با انسانها ،به اصطالح
خانه .گاه دلت میخواهد زنگ در
آهی از سر حسرت کشیدم و
که در زبان پارسی امروزی باید آن
«دستی» شــده و از انسان نمی
به صدا درآید و ببینی اقوام ،برای
با خود گفتم کاش زودتر آمده
را به «آزادیهای یواشکی پروانه ها»
هراسند .بنابراین میتوان با خیال
عید دیدنی بی خبر آمده اند و تو
بودم بــه دیدنش .گویا حرف
ترجمه کنیم! البته کامال هم آزاد
راحــت و تا فاصله چند ســانتی
بجای آنکه خودت رادر اتاق حبس
فضای انداختم و دیدم چند نفر دیگر هم دلــم را خواند و گفت" :بی وفایی
نیستند ولی حداقلدر یک
متری به آنها نزدیک شد و عکس
بگوید
کرده و به مادر سفارش کنی
وسط
های
جعبه
جابجایی
مشغول
جانم! گفته بودم که بیشتر بیا
دیگر
_________________________
ســر بســته بزرگ ،آزادانه پرواز
گرفت.
قطعاتیک
بگشایی و
میوه ،راهرو هستند...
 5450 Cote-des-Neiges,به نزدم".
نیستی،ودراز راآنها با
خانهمیکنند
البتــه خواننــدگان محتــرم به
بغلشان
) (514بی
731-1443که نکند
کنی...مصفا و حوریان بند دلم پاره شد
هستیدباکه
"مطمئن
خبر گفتم:
Tel.:
نهرهای
سیرکنار
دل در
تصمیم و
لنز ماکرو
میدانند که
خوبی
کس
هیچ
اینجا،
عید
که
دریغ
باشد!
رفته
آنجا
از
سالهای
شما
اید؟
گرفته
درستی
اما زیباروی پذیرایی میشود! درست
همچنین نزدیک شــدن زیاد به
نیست...
ماندهبهاید! باید
«عمقدور
سوژه،دیــار
بچگی سالم بلندی کردم و رفتم داخل ...زیادی از
ناخواندهکه از
مهمانیتصویری
براه همان
چشممثل
کمترین
میدان»
سنبل
کوچک
گلدان
و
سبزه
و
بود
نشسته
صندلی
روی
پیرزن
ِ
که
باشید
داشــته
آنجا
را
کســی
گفته اند!
پای تا به حال به ما از بهشت
حد خود رسیده و یک ارتعاش و
PHOTOGRAPHY
ریختم
کمــی آب
تغییر کرده
چیز
لرزههمه
الی روزنامه می کنارتان باشد.
sincشیئی را با دقت ِ
برای وeافراد
میتواند
میــز،این فضا
رویالبتــه
دست و
ضعیف
بسیار
PROFESSIONAL
90
را
کاسه
توی
های
سنجد
یکی از
.
.
د
پیچی
نیست"...
سابق
مانند
چیز
هیچ
و
19
های
«آزادی
دیگــری نیــز در حکم بهشــت دادن زوایــای پنهــان
بدن خودمان ،باعث کاهش
کنندگان،همه ی
بازدیدگس شد...
باشد:دهانم
خوردم.
صدایش زدم.
کودکان وبه فارسی
ســواالت
کدام از
یواشکیگویا هیچ
اما
تصویر ،آن
حشــرات در
خروجو از
تصویر و
وضوح
عید
شب
مهمانی
در
یکجا
رفقا را
روی
از
را
عینــک
و
برگشــت
تلفن
شنید...
نمی
مرا
های
نگرانی
همچنینعکاسان!
هم با کیفیت باال ،به یک پروانه ها»! وضعیت «فوکس» خواهد
مقاله وهیچ
میدانستم
دیده بودم
کمی وپایین تر
کاغذی نوشتم
شد .روی
همچنینآورد و با خانه ی پدر را
توصیه
مطالعهوایــن
چشمشماکــرو
کدامهای لنز
«خداوندان
بسیاری از
به
نشینی
شب
برای
هفته
وسط
که
داخل
"بیا
گفت:
گرمی
لبخند
به
کردم
اصرار
و
دادم
دستش
به
و
پاسپورتی(،تضمینی)،کمک
موجــود در آن ،به خواننده
مدیکال فالش
کارت ،ماکــرو نیازمندیم .فالش عالم عکاسی» در وضعیت ماکرو،
 عکس
نخواهند
خانه ام
آمدی".
جالبتریبه موقع
فوکوس» تماس
رسیدن«،اتوحتما با آنها
کرد
خواهد
ماکرو هم
استفاده
محضسیستم
همانطور که از اسمش از
عکسهایاقامت
آمد ، .کارت
کهpc
car
زنی و
سیتی
کرده
مهمان
هــوای
بدجور
گذاشتم
در
کنار
همانجا
را
گلدان
کرد...
تشکر
و
پذیرفت
بگیرد.
عکسکرده
دلم تهیه

پرترهو از قبل بداند که دارد بر میآید ،فالشی مخصوصی است نکرده و لنز را به صورت دســتی
به CD
چه نوار
تبدیل

موزیکراه
فضایی پازد
ســرم
بود...بهبــه
دیگر اثری
بسیاررفتم.
ســمتش
فوکوسبــود...
وقــت رفتن
دیگــر
میگذارد.
محدود و
بیفتم در و بهکه نور
مانندکه
مینمایند
Manual
کنترل ازشده یا
عوض
هوایم
و
حال
شاید
خیابان،
وســایل آنتیک
اســباب و
آنهمه
آغوش
مهربان مرا
مادربزرگی
دیگر
یکی
حشرات هم
عکاسی از
کرده و کل
ایهارا تولید
بدستدرآید.
دقیقتری
ســوژه را نتیجه
سیستم
متام
ویدئو از
نوارهای
 تبدیل
که و ماه،
فصل
اعتنا به
انواعبی
شود.ازبرف
کارتون
نورافشــانیپــر
طرفداراننبود ...همه جا
لحظه دلم
همان
بوسید.
ماکرو کشید و
هست
عکاسی
بود ازفالش
میکند.
کردن
راحت تر
بــرای
همچنین
بارید!
وقفه می
نرم نرم و
گرفت و با
خورده!
عکسبرداریهای چسب
دامنش بگذارم
میتــوانروی
میخواست سر
دارد .با
خاصبیخود را
دلمدوقلــو
صورت
معمــوال به
عکاســی،
در زمان
بوده و کار،
که از
آرامی
موزیــک
به
را
خــود
تصاویری
میتوان
موجودات،
این
از
پرسیدم:
5301تردید
در دو
حرف بزند ...از
نگاهبرایم
صبــح
چشــمی
کردن در
طــرف لنز قرار میگیرد تا از و اوبهتاجای
Queen Mary, H3X 1T9
بوجود آورد
ســایه در کنار
آمدن
بوجود
زوایاییوراکوچه
میشدوسپردم
رادیوراپخش
پشــت
کوچک
مانیتور
دوربین،
میرویــد؟"
جدیــد
خانــه
نشان داد"بــه
بسته ای
جعبه ها،
یکی از
سوژه پشت
روزمره به
که
جلوگیریکند.
استفاده
روشن کرد
آنهاناگاه
کردم ،تا
زندگیطی
درها را
پسکوچه
برخوردچشــمانش
گرفتووباگفت از
دوربینبهراسمتم
برقی زد و گفت ":بله درآورد و
حشــرات
از
عکاســی
نمیکنیم.
سبکی،
چنین
برای
گزینه
بهترین
بودن
بزرگنمایی ،از
همانکلید
از
خود را جلــوی در خانه ی همان یک خانه جدید ودوستداشتنی...
فوکسمانده
بسته جا
روزی که این
خود را
دشــواری
پدری".ماکرو
یک لنــز
شاتر
دکمه
فشردن
قبل از
نفسم 1:1تصویر،
خاصکه در
هاییافتم
دیاری
پیرزن هم
اســتفاده ازخانه
آنداردخانه خودم...
اصلی
صاحب
دست
میدانسته به
ناگهانی
تکانهای
آن
مهمترین
.
د
میباش
حاصل کرد.
اطمینان
عصرکهبارانی ،با مهربانی پناهم داده بند آمد .توان حرف زدن نداشتم .اش خواهد رسید!
موجودات و
ماکــرو معموال
پروانه
فضاهایی
بســیار با در
تارشــدنخانه
ســری به
این دلم افتاد
بود ...به
مدتهاست این
لنزهایو گفت" :
تصویرمکثی کرد
نمایشگاهکاغذ
مثلگرفتم و
بســته را
حیرت
نســبی
بودن
کوچک
همچنین
به
آن
تهیــه
و
بوده
گرانقیمــت
تک
حتی
و
پایه
سه
از
استفاده
ها،
اش وبزنم .سریع تغییر میسر دادم تصمیم را گرفته ام .دلم میخواهد پیچیــده شــده ی دورش را باز
سوپرهر
تقریبا از
اســت.
به آنها
دوربینیاینراحتی
رفت و
مزاحم
بوده و
ممنوع
مارکتی
روویگو»،
کســیآخر،
برایهمهرروزهای
سالها ،وشاید
کوچک
فرش
تابلــو
پایــهیک
مقدور کردم...
سمت «پُ
میتوان
عکاسی
سبک
چنین
برای
ماکرو
لنز
که
صورتی
در
نمیباشد.
است.
کنندگان
بازدید
بقیه
آمد
تمیز و مرتب که همیشه جنسش در خانه ی خود باشــم ...در دیار دستبافت ...کار دوران جوانی اش...
کرد،آنحتی
اســتفاده
تصاویری
بنابراین
گلدانهای پر
یکی از
جور است.
دوربینهایخویش".
چنین بســت
نتایــجگلویم را
غریبی راه
نداشته باشیم ،میتوان با استفاده بغض
نشــان
برای
ولی
جیبی
کامپکت
نصب
و
معکوس
فالش
تکنیک
از
کیفیت
به
و
بوده
معمولــی
نهایتا
گل بهاری اش را خریدم و بازگشتم بی درنگ پرسیدم" :کسی را آنجا و نتوانســتم بگویم که چقدر دلم
مخصوص آن بر
حلقه
محیط
حشــرات در
سمت همان خانه...
منتظرتان
دارید؟ کسی
نتوانستم
عکســهایمیشــود...
هست؟" روی برایش تنگ
تلفناستودیوفوتوبوک:
بزرگنمایی
با
عکسهایی
اســتودیو با نورهــای مصنوعی
با وجــود همــه مالحظاتی که آهی کشید
لنز،و گفت ":نگران نباش! بگویم که...
عکسهای با
بسیاری از
بــهبود.
نخواهد
984-8944دل را به
میدانستم باید انجام دهم،
کرد.عجیبی
تهیه غم
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMبزرگباالاست".
) (514خدا
بیایــی تا دیر
خانه ام
چنانچهبهاین کاش
وجود
برایمــان
نیز
امکان
تمامکه
آنهایی
مثال
حشرات،
از
کیفیت
به صدا
پیجزنگ را
دریا زده و
درآوردم .دلم
فیسبوک:نِشست و همان ترس قدیمی ،نشــده ...تا این عیــد غریب
فوتوبک در
استودیو
یک
از
میتوان
باشد،
نداشته
ی را
تصویر
کادر
کل
حشره،
چشمان
روس
ترس نشــده ...به خانه ام بیا با همه
ثانیه ای نگذشته بود که مرد ِ
WWW.FACEBOOK.COM/دوبــاره در جانم رخنه کردِ .
«تله» به
 STUDIOPHOTOBOOK1از دست لنز
هایی
اســت ،در
ماکرو پر
قد بلندی با جعبه ای در دست ،در
جــای دور
دلشــوره ی
دادن...
موقعیترسم
دیدنی ،تا
کردهبرای عید
عزیزانت
یک
استفاده از
میشوند که با
اینستاگرام:خانه ماندن ...اســتفاده کــرد و از فاصله بهارگرفته
را گشود و بی اعتنا به من ،از
دوست،
نشده ...ای
فراموشمان
STUDIO.PHOTOBOOK
دورتری ،عکاسی کرد.
مورد اسپری مخصوص گاز دی اکسید
خارج شد و به سمت حیاط پشتی نگاهــم را از نگاهــش دزدیدم و ای هــم دیار ،به خانه ام بیا تا دیر
کربن ،حشــره را کامال بی توقف
رفــت! از ِ
الی در نگاهی به داخل پرســیدم" :وســایلتان را حتما با نشده...
شود!
کرده تا عکسهای جالبی تهیه
•
البته عکاســان با وجدان ،توصیه
فردوسی ،شاعر پر آوازه پارسی را
سرلوحه کارهایشــان قرار داده و
Infos pratiques sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
از آزار رســاندن به «مورهای دانه
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کش» و «میوه خــور» خودداری
بین
کامیونیتیدی جی
ندارد.
المللیهیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبی
اینگروه
خودمان؛
می نمایند! بنابراین ،سر به نیست
با جدیدترین و
کردن حشرات ،مورد تایید خیلی
کاملترینآلبوم
از عکاسان نبوده و به دالیل
آهنگ های ایرانی وخارجی
رعایــت حقوق جانــوران،
 DJالکاپون
توصیه نمیگردد .یعنی تا این
حد رعایت میکنند!
(تیمور)
موقعیتهای زیادی در زمان
درخدمت ایرانیان گرامی
بازدید از باغ پروانه ها بوجود
Tel.: (514) 692-0476
می آید که پروانه ها به سمت
www.facebook.com/
djalcapone.taymour
انســانها آمده و حتی روی
بدن آنها مینشینند که این
میتواند ســوژه جالبی برای
عکسبرداری باشد .نکاتی که
در زمان عکاسی از پروانه ها
باید مد نظرداشته باشیم این
www.facebook.com/studiophotobook1
است که با باال بردن شاخص

دکتر شریف نائینی

فرارسـیدن ن
انتقـالوروز را
ارز

جـه

م فقیهك همراه با نویداهی آزادی از سراسهمر طـنان اس
ت
ی
سالی رپ از و ت و نیک روزی را ربای و ان زعزی آرزو دار م
هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را

جراحدندانپزشک

رد سال نو آرزومـندم.
پـیروز باشید!

عکاسیرز

514-488-7121

فص
نوروز و عید سعـید باستانی و آغاز ل بـهار
هم
و شکوافیی را هب همه ی زعزیان ،دوستان و وطنان
«همهچیزدرموردمونترآل»
با آرزوی سالمتی و رسیدن هب آرزواه
شادباش می گومیی  .پاینده و سرفراز باشید .

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

مدیریت و کارمندان
اطلس
تاکسی
بخوانید
را بر روی سایت
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 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
 نقل و انتقال سریع ارز به اقصی نقاط جهان
 تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

GUY

Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year
بامدیریت:سعادمتند
_________________________________
__________________________
Levy Pilotte
1970Comptables
Ste-Catherine
O,
Agréés
Montréal,
H3H 1M4
700-5250QC
boul Décarie
Montreal, QC H3X 3Z6
Tel.: (514) 487-1566

Cell.: 514-570-8595
ادامه...

|

Tel.: 514-933-1719

>> ادامه از صفحه32 :

کــه مانع جریان انرژی نباشــند ،شروع کنم.
جلوی نور طبیعی را نگیرند و باعث •
احساس ناراحتیتان نشوند .مثال قدم نهایی :دوش آب گرم
چرا باید یک مبل را جایی گذاشت ممکن است تمز کردن دستشویی
که هربار رد میشوم ،یک جایی از و حمام به نظرتان کار چندشآوری
تنم بخورد به آن و تنم کبود شود؟ برســد و آن را به تاخیر بیندازید.
اشیای تزئینی هم خیلی خوبند؛ خب من هم همینطورم .این کار
من عاشق تابلوهای زیبا ،گلدانها را میگذارم برای آخری مرحله که
و مجســمههای هنری هستم .اما وقتی کارم در آنجا تمم شد ،یک
برای اینکه چیــزی را به تزئینات دوش هم بگیرم و شســته و رفته
خانهام اضافه کنم خیلی وسواس بیایم بیرون! خیلی از شستنیها
دارم .مثال ممکن است یک تابلوکه را همزمان بــا دوشگرفتن انجام
جــزو مجموعهای دربــاره جنگ میدهم .مثال ســطلهای زباله و
در فلسطین اســت بر دیوار یک پادریهای کوچــک را در حمام
گالری خوب بنشیند اما آیا خوب میشویم و البته حواسم به میزان
اســت همین تابلو را هر روز موقع مصرف آب هم هست.
صبحانه خوردن هم ببینم؟ تابلوها خیلیها فکر میکنند در حمام و
و مجســمهها بار معنایی دارند و دستشویی و اتاق خواب بسته است
احساسی را منتقل میکنند .شاید و مثال مهمان از آنچه پشت درهای
به نظرتان جالب باشد که تفنگ بسته میگذرد خبر ندارد .جدا از
شــکاری اجدادیتان را به دیوار اینکه هرآن امکان دارد کســی از
بزنید یا تصویر یک مرد خسته یا دستشویی استفاده کند و دستتان
زن محزونــی را آویزان کنید اما رو شــود ،انبار کــردن چیزهای
تفنگ یا چهره محزون یک زن یا بیمصرف و تجمع گرد و غبار اجر
کودک ،واقعا چه احساسی در شما خانهتکانی پر زحمتتان را کمرنگ
و دیگران ایجاد میکند؟ انتخاب میکند .خود من از وقتی بعضی از
من یک شاخه گل طبیعی است عادتهای قدیمی را ترک کردهام،
که باعث میشود روزم را پرانرژی تمیز کردندستشویی برایم خیلی
حساســیت نور « ،»ISOسرعت
شــاتر را باال برده تــا تصویرمان
واضحتر باشــد .برای ایجاد افکت
«بوکه» نیز طبق معمول،دیافراگم
را باز میکنیم که زمینه تصویر ،تار
گردد و توجه بیننده بر روی سوژه
اصلی باشد .برعکس ،برای داشتن
تصویری که تمام قسمتهای سوژه

واضح و «شارپ» باشد ،دیافراگم
را تا حد ممکن میبندیم تا نتیجه
مورد نظر را بدست آوریم.
تراکم و تعداد نسبتا زیاد پروانه ها
باعث میشود که در هر کجای این
بهشت مصنوعی که باشیم ،همواره
چندین ســوژه در اطرافمان برای
عکاسی موجود ،و فقط باید مترصد

ســادهتر شده اســت .قوطیهای
خالی شــامپو را فورا دور میریزم.
حولهها را مرتب میشویم و موقع
تمیز کردن کشوها ،هر چیزی که
بیشتر از شــش ماه مصرف نشده
دور میریزم.
•

موسیقی و خانه متیزتر!

برای حفــظ حال خوبی که موقع
خانــه تکانی پیــدا میکنید یک
موســیقی پخش کنید ،گلهای
تــازه تهیه کنید و بــا یک عود یا
اســپری خوش بو فضا را پر انرژی
کنید .شک نکنید با ایجاد تغییرات
اساســی ،حالتــان خیلی خوب
خواهد شــد؛ همانطــور که حال
محیط زندگیتان خوب ودگرگون
میشود.
من این یادداشت را بعد از سه روز
خانهتکانی برایتان نوشــتم؛ وقتی
داشــتم کار میکردم ،این آهنگ
گروه ایندو را گوش میکردم .کار
نفسگیر تی کشیدن و تمیز کردن
شیشهها که تمام شد ،برای خودم
یک چای قندپهلو ریختم و با کیف
به منظره بی خط و خش آسمان
نگاه کردم .میدانستم دستکم تا
باران بعدی دوام دارد!
•
شکار لحظه ها بود.
با توجه به دمای نسبتا باالی سالن
پروانه ها در باغ گیاهشناسی ،بهتر
است که کاپشــن ،پالتو و وسایل
متفرقه را بــه رختکن مجموعه
ســپرد تا در زمان عکاسی ،راحت
تر باشیم.

ﺳﻭﭘﺭ ﻣﺎﺭﮐﺕ ﺑﻳﻧﻭ ﺳﺎﻝ ﺧﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻧﺩ ﺍﺳﺕ
1951 Rue Jean-Talon E,

•
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سنگ های گرانیت

PRIME MINISTER ANNOUNCES INTENTION TO RECOMMEND
THE APPOINTMENT OF SEVEN NEW SENATORS
- See more at: www.pm.gc.ca/eng/news/2016/03/18/
prime-minister-announces-intention-recommend-appointmentWWW.GRANITEISLAND.CA
seven-new-senators#sthash.rjZUpYPW.dpuf

کانــادا...

امالک:سناتورجدید منصوب کند
مشاوردارد 7
نخست وزیراعالم کرد قصد
اتاوا ،انتاریو  18 -مارس -جاستین ترودو،
نخســت وزیر امروز اعالم کرد پیشــنهاد
انتصاب  7ســناتور جدیــد را به فرماندار
کل ارائه خواهد کرد .سناتورهای مستقل
جدید  3جای خالیدر مانیتوبا 3 ،در انتاریو
و  2در کبک را پر خواهند کرد.
در میان افراد پیشنهادی ،در فرازی خارق
العاده ،برای نخستین بار در تاریخ کانادا،
نام سردبیر پیشکسوت و کهنه کار ،پیوند
مونتریال -محمد رحیمیان  -به چشم می
خورد.
افراد زیر کسانی هستند که برای انتصاب
پیشنهاد خواهند شد:
· ریموند گانیه (مانیتوبا)
· جاستیس مورای سینکلر (مانیتوبا)
· وی پیتر هاردر (انتاریو)
· راتنا امیدوار (انتاریو)
· شانتال پتی کلر (کبک)
· محمد رحیمیان (کبک)
· آندره پرات (کبک)
در  3ماه اخیر" ،هیأت مستقل
مشورتی" برای انتصابات سنا
2005 downtown
در مانیتوبــا ،انتاریو و کبک به
فهرست best
مشــاوره پرداخت و view
2 bedrooms
غیرالزام آوری را به نخست وزیر
$385000
پیشنهاد کرد .از میان این نامزدهای
پیشنهادی ،نخســت وزیر  7سناتور
جدید را برگزید که آنها را به فرماندار
کل پیشنهاد خواهد کرد.
همچنین ،نخســت وزیر اعالم کرد
قصد دارد وی پیتر هاردر را به عنوان
نماینده دولت در سنا تعیین کند که
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 ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما

مسکونیوجتاری

________________

نقش تسهیل کننده اجرای نظرات دولت هدف مهم تبدیل ســنا به یک نهاد کمتر
به بهایی باورنکردنی
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
درمورد قوانین را خواهد داشت و به عنوان جانبدار و بیشتر مســتقل تحقق یابد تا
اخذ وام
>> برآورد رایگان
نقش اساسی در روند قانون گذاری
کمک برایبتواند
خورد.
رایگانخواهد
ارزیابیسوگند
مشاور ویژه دولت
رودبهره
کمترین
جتاری با
مسکونی و
اقلیت
منافع
و
منطقه
نمایندگی
جمله
از
انتظار
جدید
مستقل
از سناتورهای
می
برای آگاهی بیشتر همین امروز
واردین
تازه
برای
مسکن
وام
تهیه
برای
کمک
که در سنا نقشی اثربخش داشته باشند و ها  -ایفا کند ،عنصر جانبداری را ازبین ببرد
با ما متاس بگیرید:
غیرمهاجر در
همچنین
کانادا و
در هدف به
یابــد که منافع کانادایی ها بر
ایرانیان و اطمینان
برایکمال،
باالیی از
تأمین حد
نهایی
514-952-7400
پرداخت
پیش
کمترین
با
Non
residents
کانادا
همکاری و بی طرفی مشــارکت داشــته تبعیت سیاسی ارجحیتدارد".
ÏAoTº¼¶#nj#nIM#¸Ã²»H#ÁHoM
عالیجناب جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا
باشند .هدیه  1000دالری برای هزینه محضر
514-694-9692
واقعیت ها
نقل قول ها
______________
ÂºHoÄH#Â±d¶#»#ÂµÄk¤#ÁI¿wIL²#IM#u§–#¾Ã¿U
"امروز دولت گام های مشــخص دیگری  -با احتســاب آنچه امروز اعالم شــد17 ،
Khaksar
Naderدر سنا باقی مانده است .تا
کرســی خالی
برای انجام تعهدش درمورد اصالحات در
¸Ãw#SŸÀ#½oŸw#nI¹¨#nj#u§– IÄ#»#¼Äj¼TwH#nj
Real Estate Broker
ســنا برمی دارد ،اعتماد عمومی را بازمی امروز ،مانیتوبا ،انتاریو و کبک بیشــترین
Ramier Realty
های خالی را داشتند.
کرسی
شمار
جانبدارانه پایان
انتصابات
3675
DES
SOURCES،
SUITE
گرداند و به روند 109
اساسی ،فرماندار کل انتصاب
قانون
بنابر
می دهد".
D.D.O., QC H9B 2T7
عالیجناب جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا
 Tel.:عهــده دارد .بنابرعرف،
ســناتورها را به
514-683-8686
توصیه نخست وزیر منصوب
"انتصاباتی که امروز در ســنا اعالم کردم ،سناتورها با
nader.khaksar@gmail.com
بویژه در راستای انتخاب محمد رحیمیان ،می شوند.
کمــک
مشــورتی" که این افــراد را به
اوکازیون"-هیأت
عـالی
خو ا
نخســتیاوزیر توصیــه نمــوده ،نهادی
هــدزندگی و
برای
که
کــرد
مســتقل و بی طرف است که وظیفه اش
سرمایهگذاری
ارائه پیشنهادهای شایسته ساالرانه برای
2004سنا است.
انتصابات
construction
ile des soeurs
نخســت وزیر ازاین هیأت به خاطر همه
$279000
همه
و
دقیق
و
گســترده
های
مشــورت
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
جانبه ،ارزیابی و پیشنهاد این افراد برجسته
اصفهان،کرمانشاهومشهد
برای انتصاب در سنا تشکر کرد.
 بــرای اطالعات بیشــتر درمــوردروندایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
به
لطفا
انتصابات سنا و "هیأت مشورتی"،
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها
تارنمای زیر
(514)984-8944

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH#Áp»n¼º#¸{¼¶»oQ

شرکت حمل و نقل بین املللی

نادرخاکسار

LOADEX TRANSPORT INC

Cell.: 514-969-2492

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

www.democraticinstitutions.
gc.ca

رجوع کنید.

گ
شور ل

بهــــــــارآمدبهارآمدسالمآوردمستانرا

زبانسوسن از ساقى کرامت هاىمستان گفت

از آن پيغامبــر خوبــان پيــام آورد مســتان را

شنيد آن ســرو از سوســن قيام آورد مستان را

زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل
"سقاهم ربهم" خوردند و نام و ننگ گم کردند

چو آمد نامه ســاقى چــه نام آورد مســتان را

درونمجمـــــــردلهاسپندوعودميسوزد

چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان را

کــه ســرماى فــراق او زکام آورد مســتان را

درآدرگلشنباقــــــــــىبرآبربامکانساقى

ز پنهــان خانــه غيبى پيــام آورد مســتان را

که جــــان ها را بهار آورد و ما را روى يار آورد

ببني کز جملــه دولت ها کدام آورد مســتان را

چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر

ز شمــــسالدينتبريزىبهناگهساقىدولت

جواد ایراخنواه

که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را

به جام خاص ســلطانى مدام آورد مســتان را

عینک فرهت

تیمور دوستی

____________________
5655 Sherbrooke W.

____________________
93 Blvd St Jean Baptiste ,
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: 514-481-0671

Tel.: (450) 692-2959

H4A 1W6

NDG,

!p»oÃQ#·IUp»n¼º

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

7352 rue st-hubert, H2R 2N3, Montreal

سالن آرایش VIVA

شبهاز :پا پس کشیدن ناگهانی!...

چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را

زگـــــــــــــريهابرنيسانىدمسردزمستانى

:#¸Ÿ±U#IM#Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

>> ادامه از صفحه6 :

در فضایــی چنیــن متزلــزل و است.
درعین حال متشــنج بود که روز تارنمای "العربیه" فارسی درمورد
دوشنبه  14مارس ،در آستانه گذر دالیل این تیره شدن روابط روسیه
از پنجمین ســال بحران سوریه ،با رژیم اسد می نویسد:
آرایشی
خدمات
ناگهان دولت روســیه اعالم کرد «یکــی از دالیل به هــم خوردن
که بخش عمده نیروهای خود را روابــط پوتین با اســد ،اظهارات
از سوریه فرا می خواند .به گزارش رییس جمهوری سوریه در دیدار
رادیــو "زمانــه" در  14مــارس :با اعضای شــورای انجمن وکال در
«نظامیان روســیه پس از  6ماه  15فوریه بود که گفت تا پاکسازی
حضوردر سوریه ،به عملیات هوایی
_______________________________کامل سوریه از مخالفان به جنگ
در پشتیبانی از نیروهای اسد پایان ادامه خواهــد داد 3 ...روز پس از
با مدیریت بهاره
می دهند .والدیمیر پوتین دستور اظهارات اســد و موضع گیری او
عزیز در
هموطنان
خدمت
سربازان
بزرگی از
بازگشتدربخش
درباره ادامه جنگ و خشونت برای
downtown Montreal
_______________________________حل بحران ،روسیه به شدت از
روس را داد و گفــت اهــداف این راه
مأموریت برآورده شــده است ...او او انتقاد کرد ،به طوری که ویتالی

ابــراز
امیدواری کــرد که طرفین چورکین،در نصیحتی بسیار تلخ به
خدمات
کلیه
پیام این
ســوریه
جنــگ داخلی
آرایشیبشار اسد گفت ،رییس جمهوری
آقایانووگامی
برایباشــند
تصمیم را گرفته
بانوانسوریه یا راه خروج مسالمت آمیز
در روند حل مسالمت آمیز بحران و شرفتمندانه را انتخاب کند و یا
کوتاه کردن
بردارند.کوپ و
|
دیمیتری
سوریه
پسکوف،مو | وضعیتی بسیار وخیم را بپذیرد...
|
میزانپیلی
و
براشینگ
|
سخنگوی پوتین نیز اعالم کرد که دیمیتری پســکوف ســخنگوی
رنگ | مش | فر |
رییس
بشار اسد در تماس تلفنی
هایالیتکرملین روز  18فوریه اعالم کرد
کراتینه مو | اصالح و ابرو
جمهوری روســیه ،در
اپیالسیون |جریان این که اظهارات اســد بــا توافق های
صورت گرفته درباره راه حل های
است» .ناخن شامل مانیکور|
قرارگرفتهخدمات
تصمیم انواع
است که
آشــکار
از ســیاق خبر
سوریه ســازگار نیست .میخاییل
ترمیم | shellac
کاشت |
پدیکور|
حنا
با
بدن
طراحی
روسیه از رفتار بشار اسد رضایت بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه
نخســتمژه |
است.اکستنشن
نداشــته |
این که نیز گفت :بشار اسد و هم پیمانان او
|
صورت
پاکسازی
مخاطب |
"پیام این تصمیم را گرفته باید به نصیحت های روسیه گوش
باشند" بیشتر رژیم سوریه است که دهند».
دانشجویی
با این عقب نشینی%10
حامی مهمی را
ختفیف "العربیه" در ادامه مطلب خود می
از دست می دهد.
نویسد« :دومین اختالف روس ها با
دودیگر ،آنچه که سخنگوی پوتین
انتخابات پارلمانی
برنامه
ساعات کار:اسد
20-11
اعالمهفته
هر روز
گفته نیز نشان از آن دارد که این ازسوی اســد بود که این برنامه با
با  likeکردن  Facebook pageما
تصمیم بدون مشورت قبلی با رژیم
قطعنامه 2254 :ســازمان ملل و
از تمامی  promotionها مطلع شوید
اسد گرفته شــده و موضوع فقط
تعییندولت انتقالی
و
صلح
پروسه
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl
تلفنی به بشار اسد اطالعداده شده که روسیه نیز آن را قبول کرده ،در

تعارض بود .سومین اختالفی که
اکنون به عقب نشــینی ناگهانی
روســیه منجر شــد ،ســخنان
برای آقایان و بانوان
غیرمسئوالنه وزیر خارجه سوریه
در ژنو بود که طی آن گفت بشار
اسد خط قرمز دولت سوریه است.
سخنان ولید المعلم با واکنش تند
آمریکا و اروپا مواجه شــد .جان
کری ،وزیر امورخارجه آمریکا در
پاسخ به سخنان ولید المعلم گفت:
اگر رژیم اســد و متحدانش فکر
کنند قادرند از صبر و شکیبایی ما
سوء استفاده کنند و عواقب بدی
برای عملکــرد آنها درپی نخواهد
بود ،بسیار دچار توهم شده اند».
به مجموع ایــن عوامل می توان
احتمال نه چندان کم یک توافق
پشــت پرده روســیه با آمریکا ،از
جمله درمورد مســئله اوکراین و
تحریم های سنگین ناشی از آن را
نیز اضافه کرد .این فرض را نمی
توان منتفیدانست که پوتین برای
رهایی روســیه از وضعیت ناگوار
اقتصادی و سیاســی ،رژیم اسد و
حکومت آخوندی حامــی آن را
وجه المصالحه و قربانی یک زد و
بند سیاسی کرده باشد .این امر با
روسیه
پیشینه تاریخی و سیاسی
_________
نیرو
Guy,اعزام
سازگاری دارد و در زمان
2315
می
بسیاری از ناظران
2L9سوریه
به
Montreal,
نیز Qc,
H3H
گفتند که روسیه هرگز متحد قابل
اعتمادی نبوده و پا پس کشیدن
ناگهانی آن بعید نیست!

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
•
www.vivasalon.ca
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

مهربانیبرایسالمتیتانمفیداست

به این

چطور طبق درآمد تان
زندگیکنید
بعضیها یعنــی درواقع خیلیها
اینطورند :بیشتر از درآمد و مقدار
پولی که پسانداز میکنند ،خرج
میکنند و هر روز بیشتر و بیشتر
خودشان را بدهکار میکنند.
راه هوشمندانه برای
افتادندردام چنین عادتی خیلی آسان
کم کردن هزینهها
است و بیرون آمدن از آن نیاز به کمی
برای پیدا کردن راهی برای کم کردن
برنامهریزی و نظم دارد.
اولین قدم ایجاد یک میزان بودجه است .هزینههای قابلتغییــر ،خیلی خوب
بااینکه ممکن اســت ناخوشــایند به است که هدفی در ذهن داشته باشید
نظر برســد ،برای تعریف کردن بودجه و هر ماه طبق آن پسانداز کنید .برای
مشخص باید درآمد و هزینههایتان را داشتن چنین هدفی باید هوشمندانه
بررسی کنید تا بفهمید چه میزان پول رفتار کنید:
•
در میآورید و چقدر خرج میکنید.
وقتــی درک مشــخصی از بودجــه خاص و مشخص
کنونیتــان به دســت آوردید ،چالش اهداف هوشــمندانه بــه اندازه خاص
بعدی این اســت که نقطههایی را پیدا و مشخص هســتند که بتوانند عملی
کنید که بتوانید کمتــر خرج کرده یا را پیشــنهاد دهند .مث ً
ال« ،به اندازهای
بیشتر پول درآورید تا بتوانید به اهداف پسانداز کن که بتوانی برای ماهعسل به
مالیتاندست پیدا کنید.در زیر به چند ایتالیا بروی» ،نه اینکه فقط «پسانداز
نکته برای رسیدن به این هدف اشاره کن».
•
میکنیم:
قابل اندازهگیری
•
باید بدانید که کی به هدفتان رسیدهاید
 .۱نیازها و خواستههایتان را دریابید
چه میخواهید؟ واقعاً به چه چیزهایی یا چقدر به آن نزدیک شدهاید.
نیاز دارید؟ وضعیــت مالی کنونیتان مثال :سفر به ایتالیا  ۲۰۰۰دالر هزینه
را ارزیابی کنید .به تصویر بزرگتر نگاه دارد و تا امروز  $۸۰۰پسانداز کردهاید.
کنید ،دو لیســت تهیــه کنید :یکی •
لیســت نیازهایتــان و یکی لیســت قابل حصول
خواستههایتان .برای درست کردن این قدمهایی که به ســمت رســیدن به
هدفتان برمیدارید باید منطقی و امکان
لیست ،از خودتان سوال کنید:
پذیر باشند.
 چرا این را میخواهم؟ اگر این را داشته باشم چه تغییری در مثال :میدانم که میتوانم برای رفتن بهآن سفر به ایتالیا هر هفته به اندازه کافی
زندگیام ایجاد میشود؟
 چه چیزهایی واقعاً برایم مهم هستند؟ پول پسانداز کنم.•
 آیا این با ارزشهایم تطابق دارد؟مرتبط بودن
•
هدف تان باید عقالنی باشــد .مطمئناً
 .۲راهبرد ایجاد کنید
همــه مــا بــر طبــق نیازهــا و نمیخواهید به ســمت هدفی حرکت
خواســتههایمان بودجــهای داریــم .کنید که با نیازهایتان همخوانی ندارد.
ولی یک جدول بودجهای طرح کنید مثال :میخواهیمدر سفر ایتالیادر هتل
که به شما نشــان دهد که چه درصد چهارستاره اقامت کنیم.
از درآمد باید بــه هزینههای مختلف •
زمــان بندی
اختصاص یابد.
میتوانید برحسب نیازهایتان نغییراتی باید یک زمان هدف مشــخص تنظیم
در آن ایجــاد کنید اما یادتان باشــد کنید .مثال :تابستان آینده میخوام به
هزینههایی که اضافه میکنید باید از سفر ایتالیا بروم.
درصد اختصاصیافته به ســایر موارد
جدول زیر راهبردهایــی از چگونگی
کسر شود.
تقســیم درآمد شــما بین هزینههای
•
 .۳بررسی کنید ،کم کنید و به هدف
مختلــف را نشــان میدهــد .اگر در
بزنید
منطقــهای زندگی میکنید که هزینه
وقتی شروع به بررسی کردن میکنید ،ایاب و ذهاب باالتر از حد طبیعی است
ممکن اســت متعجب شــوید وقتی یا اجاره باالتر است ،میتوانید اصالحاتی
بفهمیــد صدها هزار تومــان را در ماه در آن انجام دهید .همچنین میتوانید
فقط برای خورد و خوراک و هزینههای بخشی برای هدایا به آن اضافه کنید که
قابلتغییر دیگر خرج میکنید .خیلی با توجه به آن باید از درصد سایر موارد
از این هزینهها را میتوانید به سادگی کم کنید.
منبعpracticalmoneyskills.com :
کم کنید .کم کردن معموالً استراتژی
مترجم  :زینب آرمند
بهتری نسبت به قطع کردن است .باید
واقع بین باشــید .اینکار باعث میشود
بــرای هزینههای غیرقابلپیشــبینی
آمادگی بیشتریداشته باشید.

دفعه بعد که میخواستید درمورد کسی
غیبت کنید ،با همکارتان دعوا کنید یا
با کســی بیادبی و پررویی کنید ،این را
یادتان باشد:
بدجنس بودن ســامتیتان را به خطر
میاندازد!

9

باالتری داشــته و آن را بهتر
میپذیرفتند تــا آنهایی که
مدام به مشکلشان فکر کرده
و هیچ استراحتی به خودشان
یدادند.
نم 

•

 .۷مهربان بودن جذابترتان
میکند.

دلیل

کمک کــرده بودند ،حتی بــا کارهای
ســادهای مثل نگه داشــتن در برای رد
شدن کسی ،سطح استرسشان پایینتر
بوده و شادتر و آرامتر به خواب میرفتند.

•

 .۳مهربان و دوستداشتنی باشید =
کمتر مریض شوید

از گروهی زن و مرد خواسته
شــد درمــورد جذابیت ۶۰
عکس از صورت بیحالت زنان
نظر بدهند .شرکتکنندهها
صــورت زنانی کــه حاالت
و ویژگــی هــای مهربانتر
(صداقت ،اصالت ،و …)داشتند
را زیباتــر از صــورت آنهایی
دانستند که محققان آنها را «بدجنس» یا
«بدطینت» توصیف کرده بودند.

•

 .۸دیگران بیشتر دوستتان خواهند
داشت.

وقتی بادیگران مهربانتر هستید ،بیشتر
دوست دارند که در جمعهایشان باشید،
شــما را وارد زندگیهای احساسیشان
کنند و محبتهایتــان را جبران کنند.
فقط چندبار بیشتر تشــکر کردن هم
اینکار را انجام میدهد.
ارتباط اجتماعی عامل مهمی در ســالم
نگه داشتن جسم و فکر ماست .کسانی
که باور دارند متعلق به یک گروه هستند
نســبت به افــراد تنهاتر ،بیشــتر عمر
کــرده ،بهتر فکر میکنند و کمتر دچار
بیماریهایقلبیمیشوند.آنهاهمچنین
خوشبینتر بوده ،کمتر افسرده بوده و
چنداندچار اضطراب نمیشوند.
ازآنجاکه بســیاری از روابــط امروز ما
دیجیتال شــده است ،حتی فیسبوک و
اینســتاگرام هم میتوانند این احساس
گرم متعلق بودن را ایجاد کند .دیگران
را تحسین کنید و ببینید چقدر خودتان
احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

ولی برعکس ،مهربانی میتواند سالها به
طول عمر شما اضافه کند .همچنین در تحقیقات نشان میدهد کسانی که زمان
لحظههای که از عصبانیت دوست دارید بیشتری وقف کمک بهدیگران میکنند،
مشــت بر دیوار بکوبید یا دچار استرس عالئم کمتــری از التهابــات در جریان
خونشان داشــته و توانایی بهتری برای
شوید ،شادترتان میکند.
اینجــا به نه دلیلی که نشــان میدهد مقابله با عفونتهــا و بیماریها از خود
مهربان بودن میتواند فواید جســمی و نشــان میدهند .التهاب با بیماریهای
فکری زیادی برایتان بهدنبالداشته باشد متعددی در ارتباط است مثل سرطان و
دیابت.
اشاره میکنیم:
•
پس با کمک کردن به دیگران میتوانید
 .۱وقتی مهربانی میکنید ،استرس
احتمال بروز بســیاری بیماریها را در
تاثیری بر رویتان خنواهد داشت.
خودتان پایین بیاورید.
نشان دادن محبت به دیگری  -به ویژه •
کسی که دوســتش دارید  -از سیستم  .۴وقتی مهربان و مالحظهکارید،
عصبــی بدنتان دربرابــر اضطراب های وضعیت کلسترول تان بهتر است!
طبــق بعضــی تحقیقات که بــر روی
روزانه محافظت میکند.
در سال  ۲۰۰۷محققی از دانشگاه آریزونا دانشجوها انجام گرفت ،همان نوشتن یک
میزان هورمون کورتیزول در  ۱۵مرد و یادداشت مهربانانه به همسر یا دوستان و
زنی را که در برابر عوامل اســترسزای افراد خانواده که در نکته  ۱به آن اشــاره
کردیم ،کلسترول «بد» را در خون پایین •
متعدد قرار گرفته بودند ،ارزیابی کرد.
 .۹وقتی بامالحظ ه رفتار میکنید ،بازده
ســپس از بعضی از شــرکتکنندهها میآورد.
کاری باالتری خواهید داشت.
خواسته شد نامهها یا یادداشتهایی به •
کارمندانی کــه در فضایی مهربانانهتر و
کسی که دوستش دارند بنویسند و در  ۵همینطور فشار خون تان!
آن همه دالیلی را که باعث میشود آنها با بخشــیدن یک نفر که نســبت به او بــا مالحظهتر کار میکننــد (در ترس
را آنقدر دوست داشته باشند ،بیان کنند .کینه به دل دارید ،فشارخونتان را پایین مدیریت موشکافانه رئیس یا بدخواهیها
آن دسته از شرکتکنندههایی که نامه بیاورید.
و زیرآبزنیهای همکارانشان نیستند) ،با
محبت آمیز را نوشــته بودنــد ،میزان چه عصبانیتی ناگهانی باشد چه کینهای بازده باالتری کار کرده ،از نظر جســمی
کورتیزول به مراتب پایینتری نســبت قدیمی نسبت به یکی ازدوستانی یا اقوام ،ســالمتر بوده و انگیزه بیشــتری برای
به آنهایی داشتند که هیچ محبتی ابراز سعی کنید آن را از دلتان بیرون کرده و پیشرفت در کار خواهند داشت .دوست
از فوایدی که برای قلبتان دارد بهرهمند داریــد بدانید چطــور از این فایده بهره
نکرده بودند.
نتیجهگیری محققان؟ عمل ساده گفتن شوید.
ببریــد :اگر کارآمــوز جدیدتان به نظر
دوستتدارم بهدیگران به شمادر برخورد •
توانایی الزم را ندارد .کمی فشار را از روی
با مشکالت ،خستگیها و ناراحتیهای  .۶درد دیگر چندان اذیت تان منیکند .او بردارید .به کاری که خارج از شــرکت
نشان دادن محبت و مهربانی از خودتان ،انجام میدهد عالقه نشاندهید و ببینید
جسمی توانایی بیشتری میدهد.
•
دردهای جسمی را برایتان قابلتحملتر که چطور پیشرفت خواهد کرد!
به
شادتر
کردن،
مهربانی
از
بعد
.۲
میکند .در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱
منبع مقاله netdoctor :
رختخواب میروید.
انجام گرفت ،بیــش از  ۱۰۰بیمار که با
مترجم  :زینب آرمند
تیمی از محققان دانشگاه ییل به  ۷۷نفر دردی مزمن دست و پنجه نرم میکردند،
فرد بزرگسال  ۱۸تا  ۴۴ساله به صورت توســط روانشناسان مورد
روزانهپیاممیفرستادندوشرکتکنندهها ارزیابیقرارگرفتندتاببینند
میبایســت هرشــب درمورد اتفاقات تا چه میزان دردشان جدی
استرسزایی که آن روز تجربه کرده بودند اســت و تا چه میزان آن را
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
(از مسائل مربوط به محل کار گرفته تا پذیرفته و درک میکنند.
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
مشــکالت خانوادگی ،خســتگیهای آنهایی که نسبت به بدنشان
با مدیریت:
شخصی و مشکالت مربوط به سالمتی) ،رفتاری مالیمتر داشتند -
رفتارهای محبتآمیز و مهربانانهای که مث ً
ال بخاطر اینکه حالشان
علیـرضا فخـاریان
انجام داده بودند ،اینکه روحیه کلیشان بهتر نمیشــود از دســت
514-996-1620
مثبت بوده یا منفی گزارش دهند.
خودشــان عصبانی نشده
3333 Cavendish, #285
آمیز
هرچه افراد اعمال و رفتارهای محب
ت
کشیدند
ی
نم
خجالت
یا
Montreal, H4B 2M5
بیشتری نشــان داده بودند و به دیگران نسبت به دردشان تحمل

آموزشگاه هنری ر  -مــی
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شخص با بيماري يكي از عزيزان خود روبهروست ،از آنجا كه پذيرش اين
www.paivand.ca
نظرsince
1993
عملي دش��وار اس��ت ،يعني
عاطفي و چه از نظر اقدام
واقعيت چه از
مستلزم مراجعه به پزشك و بيمارستان و اقدامات درازمدت درماني است
امكان دارد با توسل به واكنش دفاعي رواني انكار بگويد اين كسالت مهم
نيست و خودش خوب ميشود.
اي��ن كار ب��ه معني گريز از واقعيت اس��ت كه متأس��فانه ب��ه فراواني
دي��ده ميش��ود .افراد زيادي اش��كاالت عم��دهاي را ميبينن��د اما براي
آنكه ميترس��ند با زحمتي روبهرو ش��وند ناخودآگاه از گفتن كجروي ها
حمایــت عاطفی از همدیگر
مانعميپرهيزند.
میشود.حض��رت علي (ع) اين حكمت ارزنده را با گفتار ديگري كامل ميكند
و آن اين است« :حق را بگوييد هرچند به ضرر شما باشد».
انس��انچیزی
گم شدن
احساس
اعترافدربه وجود سس��تي و نارس��ايي در وجود و انديشه
براي
ناخودآگاه
گفتار و كردار خود بس��ي دشوارتر اس��ت تا گفتن نارساييها در وجود
و
بسیاری از موارد زن و شوهر از
در ديگري.
مس��تلزم پختگي فكري بيش��تري اس��ت كه
ش��جاعانهتر
نیازهایاين كار
آگاه ونیستند
عاطفی خود
اش��كاليدردر كار و رفتار او بوده است و از اين بابت
ی كند
اعتراف
ش��خص
کنند چیزی
احساس م
و فقط
اس��ت كه افراد صريح اللهجه و ش��جاع كه
دليل
همين
به
بخواهد.
عذرآنها کم رنگ شد و نیازهای
رابطه
جويي و حقيقتگويي كنار ميگذارند بين
حقيقت
نفع
به
را
طلبي
عافيت
عاطفی که همه افــراد در روابط
دارنداگر چه ممكن اس��ت كامل نباش��ند اما
نیــازمردم
آن عموم
محبوبندبهزيرا
مردم
صمیمــی خود
آن را تحسين ميكنند.
و
يابند
درمي
را
كمال
درستي
برآورده نمیشــود ،نیاز به شنیده
اين راز محبوبيت عالم ،دانش��مند ،هنرمند و سياستمدار است كه در
سواد
و درک شــدن ،نیاز بــه قدردانی ،مراتب باالتر از خانوادههای بی
گفتار شجاع و روشن باشد و به عوض پنهان شدن زير نقاب واژهها براي
نیاز به احســاس ارزشمندی ،نیاز و کم سواد یا با تحصیالت پایین
پوشاندن ضعف و نادرستي فرياد شجاعانه سر دهد.

زندگی مشترک بدون رابطه

با وجــود تفاوتهای فیزیولوژیک نگرشهایی شکل میگیرد.
و هورمونی ،تفاوتهای فرهنگی از این رو برخی از الگوهای سنتی
و تفاوت ســبک زندگی در بروز در خانوادهها مثل داشــتن پدری
احساس و عواطف هم در زن هم مســتبد نیز در تفسیر عواطف و
در مرد تاثیرگذار هستند.
رفتاری کــه در قبال این عواطف
این الگوهای فرهنگی ،خود بخود بروز میکند تاثیر بسزاییدارند.
در ذهــن هــر دو جنــس نقش وقتی تبادل عاطفی سالم به علت
میبندد و تاثیر بســزایی در نحوه نداشــتن الگوی مناســب برای
بروز رفتارهای عاطفی دارد.
یادگیری یــا تفاوتهای فرهنگی
انتظارهای کلیشــهای و قالبی از یا تن دادن مطلق به قالبهای از
نقش همسری که بر اساس همان پیش تعریف شده شکل نگیرد به
الگوهای فرهنگی شکل میگیرند مرور بســتر عاطفی سردی را هم
در ساختار و روابط خانواده نقش برای زن هم برای شــوهر فراهم
میبندد و هیجــان و عواطف زن می کند که میتواند در جنبههای
و شــوهر به همدیگر نیز با چنین مختلف خود را نشان هد؛ در رابطه
فکری ،جنســی ،عاطفی و حتی
مالی.
نبود یا ســرد شدن عواطف
نســبت به
تفاوتی
یا بی
ند
گويند
ي
نبايدهادرماهپااليشروحوجسمم
دهاو
یکدیگر بعد از مدتی به
شکل عادت رفتاری
درمیآید ،به گونهای
که فرد احساساتش
را از همســرش
پنهــان میکنــد،
گفت وگــو بین زن
صفحه  14عكس :ايرنا
و شــوهر کمرنــگ و
دیواری نامرئی بینشان
یک جدول با دو شرح
ایجاد میشود؛ دیواری که
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اس��ت ،يعني
عملي دش��وار
 و چه از
عاطفي
واقعيت چه
مستلزم مراجعه به پزشك و بيمارستان و اقدامات درازمدت درماني است
امكان دارد با توسل به واكنش دفاعي رواني انكار بگويد اين كسالت مهم
نيست و خودش خوب ميشود.
اي��ن كار ب��ه معني گريز از واقعيت اس��ت كه متأس��فانه ب��ه فراواني
دي��ده ميش��ود .افراد زيادي اش��كاالت عم��دهاي را ميبينن��د اما براي
آنكه ميترس��ند با زحمتي روبهرو ش��وند ناخودآگاه از گفتن كجروي ها
ميپرهيزند.
حض��رت علي (ع) اين حكمت ارزنده را با گفتار ديگري كامل ميكند
و آن اين است« :حق را بگوييد هرچند به ضرر شما باشد».
براي انس��ان اعتراف به وجود سس��تي و نارس��ايي در وجود و انديشه
و گفتار و كردار خود بس��ي دشوارتر اس��ت تا گفتن نارساييها در وجود
ديگري.
اين كار ش��جاعانهتر و مس��تلزم پختگي فكري بيش��تري اس��ت كه
ش��خص اعتراف كند اش��كالي در كار و رفتار او بوده است و از اين بابت
عذر بخواهد .به همين دليل اس��ت كه افراد صريح اللهجه و ش��جاع كه
عافيتطلبي را به نفع حقيقتجويي و حقيقتگويي كنار ميگذارند بين
مردم محبوبند زيرا عموم مردم اگر چه ممكن اس��ت كامل نباش��ند اما
درستي كمال را درمييابند و آن را تحسين ميكنند.
هادر
كه
است
سياستمدار
هنرمند و
عالم،
بی میلی اين
متمرکز میشود و زوج
دانش��مند،فرزند
نگاه و به
محبوبيتدر
برایرازهمکالمی
گفتار شجاع و روشن باشد و به عوض پنهان شدن زير نقاب واژهها براي
چنان در نقش پدر و مادری غرق
کالم کامال پیداست.
پوشاندن ضعف و نادرستي فرياد شجاعانه سر دهد.

میشوند که به مرور از نقش زن و
شوهری غافل شوند.

به پذیرفته شدن ،نیاز به عشق و است.
در برخــی خانوادههــا بویژه در
محبت و نیاز به همراهی.
میزان تحصیالت زوجها آگاهی آنها خانوادههای سنتی ،بچه دار شدن
افزایش
شان
ی
عاطف
های
ز
نیا
به
را
و
مزمن
بشــکلی
وقتی این نیازها
مانع
فرهنگی
مســایل
کنــار
در
عالئم طالق عاطفی
فراگیر مغفول بمانند ،فرد برآورده میدهد.
طالق قانونی میشود و آنها ترجیح •
شدن نیاز رادر جاییدیگر جستجو در این شــرایط همسران بیشتر میدهند به زندگــی بدون پیوند
 -١یکی از شــاخصهای کلیدی
میکند و این زمینه را برای طالق نقــش همخانه را بــرای هم ایفا عاطفی ادامهدهند.
میکننــد ،درکــی از روحیــات طالق عاطفــی بــا افزایش عمر در طالق عاطفی این است اینکه
عاطفی مستعد میکند.
اگر چه آمار دقیقــی برای طالق همدیگر ندارنــد و کم کم به این زندگی عمق بیشتری پیدا می کند در تنهایی آرامش بیشتری دارند.
عاطفی در دســترس نیست اما از وضعیــت تن می دهنــد و به آن و روابط را به سردی بیشتری سوق کارها و تفریحات مشترک بشدت
میزان مراجعه به دفاتر ثبت طالق خــو میگیرند و بیشــتر ترجیح میدهد و بویژه تولد فرزند میتواند کم میشــود و هر کــس برنامه
و سن افراد مراجعه کننده میتوان میدهند تنها باشــند ،یا حداقل در شکلگیری فاصله عاطفی نقش زندگی خود را انگار که تنها زندگی
میکند پیش میبرد ،وقتی تنهایی
دریافت کــه طالق عاطفی در هر کمتــر با دیگری باشــند و حتی داشته باشد.
صفحه  14عكس :ايرنا
ترجیح میدهند تنها غذا بخورند معموال در ســالهای اول ازدواج عادت هر روزه شود میتواند جزء
سنی میتواند اتفاق بیفتد.
طالق عاطفی باشد.
)0.62عالئم
جمالت و
difficultyتماشا کنند.
 ratingیا تلویزیون
)0.62عاطفی در
عالوه بر این ،طــاق
Puzzleعاطفه و توجه در زوجها بیشــتر
e 1 (Hard, difficulty
rating
2 (Hard,
تحصیلبا دو
هــایجدول
خانوادهیک
کــرده به
شرح گفتگوها کلیشهای و کوتاه است و است اما با تولد فرزند ،بیشتر توجه
{>> ادامه در صفحه}31 :

مضان
براي ماه رمضان
مي

داشت مسواكها

5128
5128
4
8 7
جدول
عادي
جدول
جدول ويژه
جدول عادي
____________________ويژه>>حل در صفحه 35
____________________ ویژه وعادی
جدولهای

كند.
مي
ها
باكتري
رشد
هرچه بيشتر مستعد
4
9
3
4
مس��واك را مستقيم نگه داريد .قرار دادن

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

8

افقي:
حالت 4 3
مس��واك در جايي 1كه 2
مس��تقيم
و
غمناك
–
خوش��مزه
بس��تني
-1
باش��د بهتر از 1آن است كه به حالت افتاده روي
ناراحت
سطح قرار گيرد.
 -2فالن��ي – نوع��ي زردآل��و – خط
2
هرگز از مس��واك ديگران استفاده نكنيد
خوش
ديگران نيز3اجازه ندهيد از مس��واك ش��ما
 -3قادر – صدا – ش��هريو به
در استان
اس��تفاده كنند 4.حتي توصيه ميش��ود مسواك
خراسان رضوي
بين كنار 5مس��واك ديگ��ري قرار ندهيد
نزديكرا در
 -4برگ – حرف عطف – خود
– فلز موجود در خون زيرا باكتريها از يك مس��واك به مسواك ديگر
6
ميشود.
 -5ح��رف ندا – نوعي ابزارمنتقل
س��اده و
حال 7
حاض��ر ،تبليغات��ي را ميبينيم كه
دس��تي براي نظاف��ت و تميزدركردن
مختلف��ي را معرف��ي ميكنند كه
كف و زمين – كشوري در اروپا
محص��والت 8
زدودن هرگونه باكتري از روي مسواك
قابليت
صداي
 -6جمع هديه – فهرس��ت –
9
زنبور
را دارند.
محصوالت 10
محصوالت به كمك گرما ،داراي اشعه يا
 -7ب��ا ه��م و همگ��ي – اين
شيري – خداي من
اسپريهاي 11
باكتريكش هستند و گفته ميشود
دخترانه
نام
–
 -8مالطفت – نقره
مس��واكها ني��ز داراي فرچههاي
از
بعضي
كه
12
بيماري مفصلي
مسواكنفت –
 -9ظ��رف
ضدرش��د– باكتري هس��تند .البته شواهد نشان
را
ش��ان
تهايي كه
13
معني قاهر
خداوند
ه��اي
نام
ده��دوبرخي از اين راهكارها مفيد هس��تند
قرارب��ه مي
ويي يا هراز جاي ديگري
و منجر به از 14
بين رفتن باكتريها خواهد ش��د.
پيروزحال بهتر است
يست .با اين
گلي
–
آسايش
–
 -10كلمه شگفتي
صورتي كه تصمي��م داريد از اين
بنابراي��ن در 15
ود تا از بروز مشكالت دليل
خوشبو
محصوالت اس��تفاده كنيد تأييديه سازمان غذا
صون ماند.
ماهي
نوع��ي
–
گ��روه
و
ف��وج
-11
نكنيد پسوند
روش��ن –
رنگ زرد
بچه! –
دستش��ويي و توالت و دارو را بس��يار -9
فراموش
بگيريد و
جدي
خانهها ،كوچك – ترش و
شيرينحت��ي بهترين شباهت
محص��والت نيز قادر ب��ه از بين
بايد
س��نگ كه
-12صورتي
ش��دهاند در
سبز قيمتي – فرود آمدن
هندسي – جانور مكنده
-10هااز وسايل
نخواهند بود.
صدايميكروب
بردن– تمام
در
اما
داد
ق��رار
محل توالت
آي��ه قرآن – حرف
كاسهش��گفتياز طرفي هم –
بيماريس��ايتهاي اينترنتي
بعضي از
ليواني ،كنار
ك درونافسوس
عبادت –
شگفتي –
 -11كالمي
درون
برايخ��ود را
مس��واك
پست –ميكنن��د
پيش��نهاد
و
فرومايه
–
مليح
لبخند
گيرد-13 .
تلويزيون
نمايش
سيستمهاي
ماكروويو ق��رار از
رنگيبين
هايش از
باكتري
دهيد ت��ا
نرميپراكنده
توال��ت
ه در ه��واي
به
رفتار
 -12تهويهكننده آش��پزخانه – جبه –
صورت��ي كه ممكن اس��ت اين عمل،
مسواكمركزب��رود در
چرا
كه
تعجب دارد
–
فرماندهي
–
آتش
ش��عله
-14
تاراج – دروازه
كارايي مس��واك را تحت تأثير ق��رار دهد و به
موارد
به
باتوجه
گي��رد.
آيد
مي
قافيه
همراه
شعر
مي در
 -13جاي ماش��ين – نوعي داستان –
بيابانكند.
آسيب وارد
ش��هرام بدنه
اس��ديآن– علم
داردفيلمي از
كه امكان-15
مسواك را در
مسواك– و دهان
س��المت
سخنوري
دهيد .نكته مهم
توالت قرار
وخامت امر –
ع��روس
برايهم��راه
بهترين راهكار-14
عمودي:
(ص)كه پس
اكرماس��ت
پيامبراين
دن��دان
و
مس��واك
همسر
–
اروپا
ش��رقي
شمال
در
كش��وري
-1
را
خ��ود
مس��واك
مدت��ي
از
را با آب
 -15زودرنج و نازك نارنجي – استفاده
معروف
ادبي
جايزه
ريختني زمان
بيندازي��د ،م��دت
دور
دوباره از مواد دور
د را بعد -2كمك – به معني لقب –
پيش��نهادي در اينخصوص
شماره
عادی
به دقتگلي معطر بهتر است از حل جدول
5127و
ماه اس��ت
چه��ار
س��ه الي
 -3كاغذ ف��روش – كوچ –
خاطر
اينك��ه10ب��ه
15 14 13
12 11
پاي��ان 9 8
4 3 2 1در7 6 5
مسواك
درپوش
را خشكموافق و همسخن
ها ن گ
باكتري ي
ر
د
داشتهب ي ا
ح ت
ا
 1ص ر
باشيد ،ناين
ه��اي
واژه
 -4معل��ق – از
و
ه
ه ي ا
ت ا ن ك
 2ف ا ك س
هس��تند كه موجب بوي بد
نكنيد
استفاده
نطور كه
د
گ ش ا
ج
ا
و
ر
 3ي ك ب ن د
–
صنعتي
خاك
پرسشي –
www.tapeshmontreal.comو
پوس��يدگي تدندان
ده��ان،
4
ز
ر
ا
ر ح م
ا ف
ر
و
ا
ها تمايلفهرست غذازيرارطوبت
شد.
ي
ر
خواهند و
هاييلثه ع ب
بيماري خ
ا
ف ر
 5ب ن
طه��اي -5بج��ا آوردن عهد – پيدا
مسواك را حفظ6
و نخ ز ل
زدن ه
مس��واكي ر
ش
سیو
ل ن
دی ا
تب ي
پ
ا
بنابراين
ست
م
ها
ی
نابراي��نكردن – حرف جمع فارسي
ا
و
ر
ي ا ق و ت ي
د ل
و
 7د
هرگز
را
ها
دندان
به
كشيدن
محيط
اك خود -6پ��ولمي
وی
8
ك و ب ا
ر
كش��ور
كندوآفت��اب  9ا رش ال ه ون يدیتسوئ ای
همچنين ل ب
ق ا
نكني��د،ن
فرام��وش ر ي
–
يون��ان
پهل��وان
��ي ه��رتاب��ان –
الطريقآنراهرچهبيشتر
ا
دهان نبا و ب
ا
وش��وي د
ك ن
م س
 10ب و
مواد
شست
��ك نگهقطاع
کاست و کامپکت دیسک،
ج
ا
ا ف
د
ه
ا
ا س ا س
 11ر
قبل از
ضدباكتري،
ش��وينده
رشد
مستعد
غيرمستقل
–
چاپ
كاغذ
درپوش-7
ر
م و
کارتكتلفن م ي
کتاب ،ش
ر
ز
ه ن
 12ا
باكتري
Sherbrookeاز هانتقال
مسواك ازدن
فراخ
نيد زيرا–
ل ب
 6162ل ب ا
ل
ه
 13ه م ت w.ا
ميكند
باكتريها
جلوگيري
خواهد ي ز
و ن
 514-223-3336م ل
مسواك ي
ر
ر گبه ي
 14ي ا
Tel.:
را حفظ -8خط باستاني – نوراني –
ه
ا ي س ي ا
ح ل و
 15م م ن و ن
كرد.
ط آن راشهري در هندوستان
داشته6
5

تپـشدیجیتال

7

9

7

افقي:
نهنگ  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6باستاني استان فارس – نهنگ
فارس5 –4
استان 3
باستاني 2
1
15 14 13 12 11 10 9 8
 –5جمع
 -8پشت سرهم – از1خودراضي
خودراضي – جمع
6
پشت سرهم – از 6
خوش��مزه – غمناك و 7 -8 19
 -18بس��تني 1
ناراحت
ناسك
ناسك
 -9محلي در خانه خدا – واحد سنجش
 -2فالن��ي – نوع��ي زردآل��و – خط  -9 2محلي در خانه خدا – واحد سنجش
زاويه – بنفش پررنگ3
كمان و 2
4
 4كمان و3زاويه – بنفش پررنگ 6
8
خوش
3
 -3قادر – صدا – ش��هري در استان
 -10مخف��ف و از – گاز كمي��اب –
 -10مخف��ف و از – گاز كمي��اب –
رضوي
بيموقع و بيخبر
5
7 2
 4بيموقع و بيخبر 2
خراسان 7
 -11اصل و آغاز – بسيار سخت – باالي
 -4برگ – حرف عطف – نزديكبين  -11 5اصل و آغاز – بسيار سخت – باالي
– فلز موجود در خون
 6فرنگي
فر-12نگي 7
5
5
س��اده و 7
نوعي ابزار 2
6
 -5ح��رف ندا –
پسوند شباهت – تاكنون –2غذاي
 -12پسوند شباهت – تاكنون – غذاي
7
دس��تي براي نظاف��ت و تميز كردن
ايراني – بخشش
ايراني – بخشش
 -135 6ش��عله – افسانه س��را – جانوري2
اروپا  -13 81ش��عله –6افسانه س��را – 3
كف و زمين – 8كشوري در 7
جانوري
از راس��ته جون��دگان با جثهاي ش��بيه
 -6جمع هديه – فهرس��ت – صداي  9از راس��ته جون��دگان با جثهاي ش��بيه
زنبور
خرگوش
 6خرگوش
2
8
7
5
 -14عطر ش��يريني – روز اول هفته –
 -7ب��ا ه��م و همگ��ي – محصوالت  -14 10عطر ش��يريني – روز اول هفته –
شيري – خداي من
نوعينارنگي
 11نوعينارنگي
2 4 1
8
2
9
دخترانه
نام
–
 -8مالطفت – نقره
 -156اثري از آلفونس كار – استوار دوم
 -15 12اثري از آلفونس كار – استوار دوم
–
مفصلي
بيماري
–
نفت
ظ��رف
-9
فرانسوي
فرانسوي
عمودي:
از نامه��اي خداوند ب��ه معني قاهر و  13عمودي:
 -1دعوت همگاني – تكگويي در تئاتر
پيروز
 -1 14دعوت همگاني – تكگويي در تئاتر
 -2كمربند فرضي زمين – جنس مدال
 -10كلمه شگفتي – آسايش – گلي  -2 15كمربند فرضي زمين – جنس مدال
سومي – درخت جوان
خوشبو
سومي – درخت جوان
 -3واضح – از نامهاي دختران – شهري
ماهي
نوع��ي
–
گ��روه
و
ف��وج
-11
شهري
–
دختران
هاي
نام
از
–
واضح
-3
افقي:
 -9بچه! – رنگ زرد روش��ن – پسوند
افقي:
 -1كوه بندرعباس – شش��مين ش��هر مذهبي در عربستان
كوچك – ترش و شيرين
شباهتدر عربستان
شش��مين ش��هر مذهبي
 -1كوه بندرعباس –
 -4پ��ول قاج��اري – نمايان ش��دن –
-12
ش��دن –
قاج��اري –
س��نگ سبز قيمتي – فرود آمدن -4
مكنده بزرگ هند
نمايانجانور
هندسي –
پ��ولوسايل
 -10از
بزرگ هند
 -2انگشت نماي خلق – از لوازم آرايش بزرگمنشي – امر به آمدن
صداي
–
ش��گفتي
حرف
–
قرآن
آي��ه
منشي – امر به آمدن
بزرگ
بيماري
–
 -2انگشت نماي خلق – از لوازم آرايش
 -5م��زدور – ن��ام دختران��ه – ژن��رال
افسوس
ن��ام
كالمي–
-11م��زدور
-5
ژن��رال– – خداي هندي
دختران��ه––عبادت
شگفتي
براي
– خداي هندي
Easy
Sudoku
Puzzles
1
انفصالنمايش رنگي تلويزيون  -3قاب��ل اش��تعال – ادب آموختن – از جنگهايانفصال
–
پست
و
فرومايه
–
مليح
لبخند
-13
هاي
جنگ
از سيستمهاي
 -3قاب��ل اش��تعال – ادب آموختن – از
جانشينان – ارفاق
متضاد ماده –
)-6 0.61
نرمي
به
رفتار
e 3 (Hard,
difficulty
rating
Puzzle
4
(Hard,
difficulty
rating
)0.73
ارفاق
–
جانشينان
–
ماده
متضاد
-6
 -12تهويهكننده آش��پزخانه – جبه – خودروهايبياباني
خودروهايبياباني
 -4ماي��ع حيات بخش ب��دن – موجود  -7عالمت مصدر جعلي – فراري دادن
 -14ش��عله آتش – مركز فرماندهي
جعلي – فراري دادن
عالمت
موجود– -7 5
مصدر 1 4
دروازه2
تاراج – 9
–
ب��دن
بخش
 -4ماي��ع حيات
1
نوعي داستان – نامرئ��ي – ت��االر – بازيكن س��ابق رئال – مابين پيچ و مهره
8– 9
در شعر همراه قافيه ميآيد
پيچ4و مهره
مابين
ماش��ين –78
جاي
-13
رئال
س��ابق
بازيكن
–
ت��االر
نامرئ��ي –
فيلمي از ش��هرام اس��دي – علم 2 4
-15
توانگر ،مالدار –
-8
 -81سروده غرورآفرين – توانگر ،مالدار –2
5
غرورآفرين7 –2
سروده 35
مادريد 4
مادريد
بيابان4
8
ع��روس – وخامت امر –  -5نش��انه حركت به عق��ب – نظريه – طمعكار
سخنوري
3
1 -14
2 6
طمعكارهم��راه
 -5نش��انه حركت به عق��ب – نظريه –
 -9ش��ب بلن��د – سوبس��يد – خرماي
عمودي:
ش��ب7بلن��د –8
9 -9
4 1
سوبس��يد – خرماي
يغما
اكرم (ص)
همسر 2پيامبر
يغما
8 4
7
1
9
5
2
6
پخته
–
اروپا
ش��رقي
شمال
در
كش��وري
-1
پخته
نازك نارنجي – استفاده  -6گناهان – آرام – خميده
 -6گناهان – آرام – خميده
زودرنج و2 8
9 -15
4 1
اميل زوال – هر  -7مرد ش��ريف – از جاذبههاي ديدني و  -10سخنان قلمبه – اثر اميل زوال – هر
جايزه ادبي معروف
قلمبه – 7اثر
سخنان1
5-10
3
ريختني
مواد 9دور
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ازخودمــان ...

دو شب
نوروزی
پیوند!

برای
ارتقاء جالل ایران
و ای
رانی از هر کمک و
کو
ششی دریغ نکنیم!
خجستهقامسلو:مونتریال

حسن نیت و
سوءنیت؟!

گویند که در قدیم که نه رادیویی بود
نه تلویزیون ،جارچیان شهر با بوق
کرنا در میدان ها و گذرگاه ها ،اخبار
راســت و دورغ را به گوش خلق اله
می رساندند.
که ایهاالناس مژده ای جانبخش
از امیر بزرگ گردد پخش...
و حــاال ســپاس همــگان را که با
همبستگی ،ســال نو را در گوشه و
کنار این شــهر و با همت و پشتکار
همه دســت اندرکاران با شــادی و
پایکوبی برگزار کرده و می کنند.
در ایــن راســتا تالش بــی دریغ
سالیان سال دکتر شریف نائینی را
برای بزرگداشت سنت های دیرپای
ایران ،بانوان ایران ،مطبوعات شهری،
بخصوص پیونــد و مدارس ایرانی و
کانون ایران فرهنگی را نباید از یاد
برد؛ بلکه با همت همگی در اعتالی
آن باید کوشید.
در رسانه ها بطور اعم شاهد برگزاری
ســال نوی ایرانی (نوروز) بودیم؛ از
کاخ سفید گرفته تا شهرهای کانادا،
از جمله استان انتاریو که دیدیم از
نخســت وزیر و شهردار و نماینده و
وزیر ایرانی پارلمــان ،عالوه بر پیام
دیجیتال در جمع ایرانیان به رقص
و پایکوبی پرداخته؛ نوروز ایرانی را
ارج می گذارند.
پس چرا که ما نه؟
این مهم میســر نمی شود مگر با
همت فرد فرد شــما و جمع آوری
امضــاء ها مورد توجه بیشــتر قرار
بگیرد و ما شاهد یک روز رسمی در
کبک باشیم.
بیائیم برای ارتقاء جالل ایران و ایرانی
از هر کمک و کوششی دریغ نکنیم.
در این راستا هستند کسانی که ُمعبر
خود هستند و سعی در پیداکردن
نقایص این برنامه ها می کنند.
که انصاف نیست با سوء نیت قصد
سم پاشیداشته باشیم.
خوشحالم که دســت اندرکاران با
درایت پذیرای نقص ها هستند و از
آن استقبال می کنند زیرا نیت پاک
ایرانی را در خود پرورش می دهند و
نه سوءظن و بدطینتی.
پدرم همیشه در بسیاری از مسائل
چه خانوادگــی و چــه اجتماعی
خاطرنشــان می کرد که اگر گله و
شکایتی در کار است با حسن نیت
حل شدنی است.
در آخر ممنون و متشــکر باشیم از
همه کانون ها ،بخصوص رحیمیان
عزیــز و بانوی مبتکر ایشــان ،که
همگان را در زیر یک ســقف پذیرا
شدند .دست مریزاد.
و باز امیــدوارم که نیت پاک ایرانی
در مغز و قلب هایمان عمل مثبت
داشته باشیم.
چون نیک نگه کــرد در آب ،همان
نقش خودش بود
بکوشیم برای همبستگی؛ و نه برای
حرف درآوردن و گسستگی.
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نیلوفر سراج

پنج دقیقــه از قطع کردن تلفن
میگذشــت .هنوز باورم نمیشد.
بعد از پنج ســال باالخره قلم به
دست گرفتم و متنم برنده مسابقه
نوروزی شــده بود .انگار تک تک
دونه هــای برنجی که برای ناهار
خورده بودم داشــتن باال و پایین
میپریدند .تصمیم به همراهیشون
گرفتم .
به شدت مشغول رقصیدندر اتاقم
بودم که مادرم با صورتی متعجب
جویای حالم شد .بعد از شنیدن
خبر مرا محکم در آغوش کشید
و چیزی نگفت ،ولی چشمانش با
افتخار تمام میدرخشید .برق آن
چشمان پر محبت را با دنیا عوض
نمیکنم .
قرار شد شنبه شــب با خانواده
مهمان ضیافت نوروزی بشــیم.
طبق معمول به اتفاق مادر گرامی،
تمام کمد زیر و رو شــد و پس از
ساعت ها مذاکره و مشورت لباس
ها انتخاب شدند .هیجانم صد برابر
شد وقتی ازم خواستند تا با متنی
انگلیســی به میهمانان خوشامد
بگم .با ضیافــت نوروزی یک روز
فاصله داشــتم که ناگهان بارانی
از ســورپرایز روزم را از «روتین»
همیشگی خارج کرد.
سر کالس بودم که خبر آمد بنده
باید جمعه شــب نیز در مهمانی
حاضر باشم و متنم را بخوانم .قرار
گذاشــتم تا دو تا از دوست های
کبکی ام وســیله نقلیه را فراهم
کنند و در عوض ،طعم شــیرین
نوروز را بچشند.
به مادر گفتم کمد را دوباره بریز
که وقت تنگ است .خالصه بعد
از تنها  ۱ســاعت من و دوستانم
به ســمت محل مهمانی حرکت
کردیم.
در طول راه از همه چی گفتم .از
سفره هفت سین گرفته تا حاجی
فیروز ،موسیقی ایرانی ،انواع رقص
های محلی و از همه مهم تر ،سنت
مبــارک عیدی .وقتــی به الوال
رسیدیم دوستانم میتوانستند به
راحتی یک مقاله  ۳۰صفحه ای
در مورد نوروز بنویسند.
بعد از تنها یکدقیقه،دوستانم به
این نتیجه رسیدند که ایرانی ها
خیلی شیک پوش هستند .تازه
از راه رسیده بودیم که معلوم شد
باید متنم رو به فرانســه بگم .در
همان لحظه خدا رو شکر کردم که
دو تا فرانسه زبان اصل همراه من
هستند .به کمک یک دختر بچه
شیطون و زرنگ خودکاری پیدا

کردیم و شــروع کردیم
به ترجمه انگلیســی به
فرانسه.
ترجمه درســت به موقع
تموم شــد و من با قلبی
لبریز از اشتیاق و هیجان
به اســتقبال میهمانان
رفتم .به روی صحنه که
قدم گذاشــتم ،یک ثانیه
طول کشــید تا شروع به
صحبت کنم .در آن یک لحظه به
هزاران چیز فکر میکردم .به این
که من هماندختر هفت ساله ای
هستم که معلم انشایش متن اش
را به مدیر مدرسه نشانداد .به این
که چه زیباست این همه ایرانی
که دور هم جمع شــده اند تا در
این سر دنیا به نوروز جانی دوباره
ببخشند .به این که چقدر خوش
شانسم برای داشتن دوستانی که
با اشــتیاق هر چه تمام تر دارند
برایم دست تکان میدهند و با سه
دوربین مختلف مشغول عکاسی
و فیلم برداری هستند .به این که
چه قدر زندگی زیباست و به این
که خدا کند موقع پایین اومدن از
صحنه زمین نخورم .و بدین گونه
متن را خواندم و به دوستانی که
از ته دلشان جیغ میزدند ملحق
شدم.
رقص ســنتی دختری شرقی با
لبــاس محلی شــروع فوقالعاده
ای برای چنین جشنی بود .بعد
از سرو شــام دوستانم کمی پکر
شدند .آن ها منتظر غذایی ایرانی،
به خصوص ته دیــگ بودند! ته
خانه ما
دیگ را برای اولین بار در ٔ
چشیدند و از آن به بعد هر دعوت
خانه ما دنبال بود با خواهش
بــه ٔ
از مادرم برای تهیه ته دیگ .یکی
دیگر از سورپرایز های لذت بخش،
به روی صحنه آمــدن بانویی با
صدایی بی انتها و قدرتمند بود.
پس از خواندن چند ترانه یکی از
یکی زیباتر ،بزن و برقص ایرانی
االصل شروع شد .همزمان با هر
رقص ،سعی میکردم تاریخش و
چگونه رقصیدنش را به دوستانم
توضیح دهم .موقع رقص جنوبی
دستمال به دست شدیم و هنگام
رقص کردی دست در دست هم
دایره وار چرخیدیم.
گویا شب دوم سالن دو برابر شده
بود .همه چیز به همان زیبایی و
دلنشــینی بود .با غافلگیر شدن
توسط ده ها صورت آشنا منفجر
صحنه رقص تضمین شد.
شدن
ٔ
این بار متــن را جلو مادر و پدرم
خواندم .با چشمانشــان لبخند
میزدند و این برای من زیباترین
صحنه شــب بــود .و بدینگونه
ٔ
لحظه تحویل سال رسید .بدون
شک من همان نیلوفری که سال
پیش همین جا بود نیستم .خیلی
چیز ها توسط تجربه های تلخ و
شیرین یاد گرفتم .من مثل خمیر
بازی و زندگی مانند خردســالی
پر انرژی ،ســال به سال شکلم را
تغییر میدهد .و اینک سالی دیگر

روز زن از نوع ایرانی اسالمی ...
میدانم این جامعه چه نگاهی به
من دارد».
«این روز روز من نیست»

روز زن ایرانی امــا روز بازتولید
تمام کلیشــههایی اســت که
جمهوری اســامی برای زنان
تولید و بازتولید میکند .گفتمان
رسمی جمهوری اسالمی درباره
زن ،گفتمانی مبتنی بر تبعیض
ســاختاری میان زن و مرد در
حقــوق و مسوولیتهاســت؛
گفتمانی کــه دربــاره حقوق
اجتماعی و سیاسی و شخصی
زنان آشکارا موضعی نابرابر دارد.
عکسی منادین از زنان خانه دار

در حقوق شــخصی زنان که به
وسیله قانون مدنی ایران تبیین
میشــود و برگرفتــه از اصول
شریعتاسالماست،تبعیضهای
آشکاری نســبت به زنان وجود
دارد .آنها از حقوق برابر اولیه در
ازدواج ،حضانت فرزندان ،طالق،
ارث محروم هستند .این قوانین
ازدواج در کودکــی را ممنــوع
نمیکند و برای رفع خشــونت
علیه زنان تدبیر نیندیشیده است.
در زمینه حقوق اجتماعی قوانین
ایران زنان را از حق برابر تحصیل،
اشــتغال برابــر و حتی حضور
اجتماعی آزاد باز میدارد .حجاب
اجباری و وجود سقف شیشهای
در مقابــل ارتقــای شــغلی و
تحصیلی ممنوع کردن تحصیل
و اشتغال زنان در برخی رشتهها
و شغلها ،تنها نمونههایی از این
تبعیضهای اجتماعی اســت.
تشــویق زنان به باروری بیشتر،
ناامنی اجتماعی ،اسیدپاشی و
قتلهای ناموســی و … اشکال
دیگر خشونتهای اجتماعی و
نقض حقوق زنانند.
در سطح سیاسی نیز زنان ایرانی
از مشارکت سیاسی در باالترین
ســطوح محرومند و در سطوح
میانی هم موانع بسیاری بر سر
راه آنها وجود دارد.
با این حال جمهوری اســامی

را همگی با هــم بدرقه کردیم.
چه زیباست این فرهنگ زیبای
ایرانی که در مونترال مشــغول
رشد و پیشــرفت است .حال و
هوای نوروز را بــا هم در کوچه
پس کوچه های این شهردمیدیم
و خانواده ای چنــد هزار نفری

>> ادامه از صفحه11 :

که معتقد اســت زنان در ایران
شرایط مطلوبی دارند و «عدالت
جنســیتی» درباره آنهــا اجرا
میشــود ،همچنان سعی دارد
نقش و جایــگاه آنها را به نقش
و جایگاهی ایدئولوژیک بکاهد؛
جایگاه و نقشــی که زنان را در
درجه اول در خانــواده تعریف
میکنــد و به نقش مــادری و
همســری او اولویــت اصلی را
میدهد .این همــان بزنگاهی
اســت که نســل جوان و زنان
تحصیلکرده در مقابل روز زن
ایرانی -اسالمی قرار میگیرند.
فیروزه ،دانشــجوی پزشــکی
و عالقهمنــد بــه فعالیتهای
فمینیستی اســت .او به زمانه
میگوید که زندگی او تناسبی با
زندگی کسی که این روز به نام او
نامگذاری شده ندارد:
«از نظــر من فاطمــه زنی بود
ســنتی .در ســن پایین ازدواج
کرد ،تا آخرین سال عمرش هم
در حال بچهدار شدن بود .به ما
میگویند که او نقش سیاســی
و اجتماعی هم داشته است اما
نقش اجتماعی و سیاسی او به
نظر من کهدر قرن بیست و یکم
زندگی میکنم ،نقشی عاطفی و
صرفا احساسی است در جهت
دفاع از ساختار خانواده و همسر
و پدرش .درباره او به ما گفتهاند
که گفته برای یک زن بهتر است
نه مردی را ببیند و نه او مردی
را ببیند .من این شــخصیت را
نمیتوانــم الگوی خــودم قرار
بدهم».
رسانهها به ویژه صدا و سیمای
جمهوری اســامی ،از مدتها
قبــل از روز زن ،ایــن روز را به
زنــان و مــادران ایرانی تبریک
میگوید و بــر نقش و فداکاری
آنها به عنوان مادر و همسر و در
ارتباط با مردان تاکید میکند.در
برنامهها و تولیدات این رسانهها
کمتر یــادی از زنان مســتقل
و موفقیتهــای آنها میشــود
و تقریبا هرگــز از نابرابریها و
مشکالت زنان سخنی به میان

نمیآید.در برنامهها و جشنهای
رسمی که به مناسبت این روز از
سوی نهادها و ارگانهای دولتی
و غیردولتی برگزار میشود ،تنها
به قدردانی و اهدای هدیه به زنان
اکتفا میشود.
فیــروزه میگویــد« :البتــه
خیلیهایی که در ایران روز زن را
جشن میگیرند و به مادرهایشان
کادو میدهند ،کاری به موضوع
دختر پیامبر ندارند .اما برای من
قابل قبول نیست که به نام کسی
برای من جشن گرفته شود که
زندگیاش شباهتی به من ندارد.
خود من روز  ۸مارس به مادرم
هدیه میدهم؛ چون مادرم اصول
اولیه برابــری را به من یاد داده
است».
در حالــی که مــادران در ایران
گروهی هســتند که بیشترین
تبعیضهــا و نابرابریهــا بــه
آنها تحمیل میشــود ،روز زن
رسمی در ایران ،به آنها احترام
و جایگاهی کاذب میدهد و باقی
زنان را تشویق میکند که مادر
شوند.
نسرین افضلی ،فعال حقوق زنان
درباره روز زن جمهوری اسالمی
میگوید« :من فکر میکنم این
روز ،سال به سال کلیشهای تر،
جنسیت زدهتر و ایدئولوژیکتر
میشود؛ در راستای اینکه زنان
را به دست کشیدن از آرمانهای
شخصی شــان و نادیده گرفتن
تواناییهــا و استعدادهاشــان
تشویق کند .این کار با تقدیس
و تحســین بیش از حد امری
بیولوژیک که در واقع اســتعداد
شخصی نقشــی در آن ندارد،
یعنی مــادر شــدن و کمرنگ
کردن نقش پدر انجام میشود
تا با تحمیل کــردن نقشهای
جنسیتی به زنان ،آنها را متقاعد
کند که کارشان به عنوان مادر
آنقدر اهمیــت دارد که باید به
خاطــر آن دســت از بقیه امور
بکشند».

تشــکیل دادیم .به امید این که
هر سال ریشه های این درخت
دوستی کهدر این جزیره کاشتیم
قدرتمند تر شود و عشق و محبت
در رگ هایش سرازیر شود.

----------------عکس :نیلوفر سراج ،دانش
آموز ایرانی  20ساله ،مقیم
ریوســود ،کبــک ،در دو
شب جشــن نوروز پیوند به
باشندگان غیرایرانی ،به زبان
فرانسوی خوشامد گفت.
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فراموشی
تریاک و تعطیالت نوروزی؛
 ۱۰فروردین -نخســتین روزهای
تعطیالت نوروزی ،ماموران پلیس
یک ماشین مشــکوک به حمل
مواد مخدر را در مســیر داراب به
فسا در استان فارس ،مورد تعقیب
قرار دادند .حیــن تعقیب و گریز
سرنشینان خودرو ،محمولهای که با
خود داشتند را به بیرون از ماشین
پرتاب کردند.
فردای آن روز مردم و مسافرانی که
از ماجرا با خبر شــده بودند ،برای
پیدا کردن مواد مخدر دور ریخته
شده به محل رفتند .عکسهایی
که در شبکههای اجتماعی منتشر
شده ،جمعیتی را نشان میدهد که
در طول جاده ،مشغول جمع کردن
تریاک از روی زمین هستند( .باال)
این عالقهمنــدی به تریاک
در ایران از کجا میآید و چه
کارکردهایی دارد؟
محمد ،ســاکن اصفهان اســت و
 ۳۷ســال دارد ،میگوید« :همه
که تریاک نمیزنند ولی میشود
جلــوی همــه زد .قبــا پنهان
میکردند ،االن شیشه یک کاری
کرده که تریاک محترم شده است.
سن استفاده هم پایین آمده .توی
دوست و آشناها میبینم .ما توی
این سن نزده بودیم .بعضیها هم
به بهانه دیابت بساطشان را همه
جا پهن میکنند».
محمد معتقد است آرامشبخش
بــودن ایــن مخدر و حضــور در
جمع دوســتان از دالیل تمایل به
آن است« :وقتی تریاک میکشی
آرامش عجیبی را تجربه میکنی.
راحت حرف میزنی ،ضد استرس
است .چرتهای عجیب و غریبش
جالب اســت .اهــل تریاک هوای
دوستهایشــان را دارنــد .برای
همین دور هم جمع میشــوند.

مثل حشیشــیها خسیس بازی
ندارند .بعضی از دوستانم از تأثیر
جنســیاش راضیانــد .معموال
کسی دوســت ندارد درباره اعتیاد
صحبت کند .آدمهای اطراف من
همه تفریحیاند .هیچکس قبول
نمیکند معتاد شده باشد».
او میگوید« :خرید کردن زحمت
دارد .کاســبها اصال بــه ادب و
شــخصیت آدم توجه نمیکنند.
وقتشــناس نیســتند .معطل
میکننــد و بداخالقانــد .گاهی
هم جنــس بیکیفیت میدهند،
ولی من همیشــه دلم برای آنها
میســوزد .وقتــی شــنیدم قرار
اســت مجازات اعدام را لغو کنند،
خوشحال شدم».
تریاکیهای ایران باستان

ایرانیان از دوران باستان با تریاک
آشنا بودند .در شعرها ،روایتهای
عامیانــه و ادبیــات فارســی به
شکلهای مختلف به آن اشاره شده
است .حتی میگویند نوشدارویی
که رســتم برای درمان سهراب از
کیکاووس درخواست کرد ،شیره
خشخاش یا همان تریاک بود.
اولین گزارشهای تاریخی درباره
مصرف عمومی تریاک اما به دوران
صفویه باز میگردد.
پس از منع نوشــیدن شــراب در
حکومت شاه عباس اول ،گرایش
به استفاده از ُکوکنار میان دربار و
سپاهیان فراگیر شد.
در زمان نادر شاه افشار ،روش دود
کردن تریاک با سربازانی که از هند
باز میگشتند به جامعه ایران راه
پیدا کرد.
دوره قاجاریه ،شاهد رواج گسترده
این ماده در میان تمامی گروههای
جامعه بود .برنامه امیرکبیر برای
کشت خشــخاش و تولید تریاک

بروکسل و پاریس ،چرا ...
یک مثال از تمامی مناطق اروپایی
است که به این وضعیت دچارند.
( )۳کوبو در مورد این منطقه می
گوید" :شــهرت مولنبک نه تنها
بواســطه فقر ،بیکاری ،تبعیض و
خشــونت پلیس؛ که به دلیل بی
کفایتی مسئوالنش هم بوده است.
بســیاری از ساکنان محلی از این
وضعیت شاکی بوده اند و طی دهه
های گذشته به کرات سعی کرده
اند تا مسائلی نظیر فقر ،بیکاری و
همینطور افراط گرایی در دستور
کار مسئوالن قرار بگیرد ولی گوش
سیاســیون به این حرفها بدهکار
نبوده .در این سالها به این مسئله
اهمیتــی داده نشــده و امروز در
حال پرداخت هزینه غفلت گذشته
هستیم".
وی همچنین در ارتباط با گذشته
این منطقه می گوید" :پیشــینه
مولنبک کنونی بــه دهه ۱۹۶۰
میالدی بازمی گــردد ،زمانی که
که عــده ای زیادی کارگر ،عمدتا
مراکشــی ،به اینجا ،کــه زمانی
«منچســتر کوچک» نامیده می
شــد ،مهاجرت کردند .امروز نرخ
بیکاری در بین جمعیت نود هزار
نفری مولنبک به مرز سی درصد

به صورت کاالیی صادراتی ،موجب
افزایش مصرف تریاک شد.
از آن زمان به بعد ،تریاک جایگاه
به خصوصــی در فرهنگ عامه و
زندگی روزمره ایرانیان پیدا کرد و
به عنوان مخدر سنتی به رسمیت
شناخته شد .از خواص جادوییاش
بسیار صحبت کردند و آن را برای
درمان بیماریهای روحی ،تسکین
دردهــای بــدن و افزایش قدرت
جنسی مفیددانستند.
در نتیجــه اعتبــاری پیــدا کرد
که تــا پایان حکومــت پهلوی و
گذشــتن نزدیک به چهار دهه از
عمر جمهوری اسالمی ،همچنان
پابرجاست.
مجموعــه قوانین ســختگیرانه
مجازات اســامی و صدور حکم
اعدام برای مبارزه با قاچاق ،خرید و
فروش و جلوگیری از اعتیاد به مواد
مخدر ،کاری از پیش نبرده است.
اخبار توقیــف محمولههای مواد
مخدر در داخل ایران آنقدر زیاد
اســت و هر روز تکرار میشود که
رسانههادر نهایت به اینکه بگویند
چه نوع موادی ،به چه مقدار و در
کجا پیدا شده است ،اکتفا میکنند.
به گفتــه مرزبانی نیروی انتظامی
جمهوری اســامی ،در سال ۹۴
حدود  ۶۰تن انواع مواد مخدر در
مرزهای ایران کشف و ضبط شده
است.

شدید و عوارض غیرقابل جبرانی به
همراه دارد .نگاهها و نظرها نسبت
به تریاک اگر خوب نباشد« ،خیلی
بد» نیست.
بابک ۲۹ ،ســال دارد و در یکی از
شــهرهای شــمالی ایران زندگی
میکند .او میگوید« :من تجربهاش
را دارم .تنهایــی نه ،با دوســتان
نزدیک .بد نیســت گاهی آدم سر
خودش را گرم کند .چند ســالی
است که استفاده میکنم».
به نظر بابک ،تریاک ویژگیهایی
دارد که در دیگر مواد مخدر دیده
نمیشود« :صنعتیها افتضاحاند.
من دوســتی داشــتم که شیشه
میکشید ،به کل قاطی کرد و بعد
از ترک هم هیچوقت آدم ســابق
نشد .همیشه توهمداشت ،حسابی
روی مــخ بــود… اســید و اِکس
باحالاند ،اما هزینهشان زیاد است.
االن قیمت علف هم باال رفته ،چون
نوجوانهادنبال این چیزها هستند.
اما تل همیشه هست ،ارزان است و
راحت گیر میآید».
تریاک کشیدن زمانبر است .افراد
وقت زیــادی را با هم میگذرانند
و هنگام مصرف میتوانند از همه
چیز صحبت کنند.

تصویر ناخوشایندی از مخدرهای
صنعتی وجود دارد و در رسانهها،
خبرهــای زیــادی از جــرم و
جنایتهای غیرقابل باور در رابطه
با این نوع مواد شنیده میشود.
در مقایســه با شیشــه ،کراک یا
هرویین که اعتیاد به آنها وابستگی

توگو با کسانی که تریاک
در گف 
مصرف میکنند ،مرز بین اعتیاد
و تفریح مشــخص نیست .بنا بر
اخبار منتشــر شــده  ۲۱درصد
مصرف کنندگان مواد مخدر دارای
تحصیالت لیسانس و مقاطع باالتر
هستند.
نــدا ۲۶ ،ســال دارد و در تهران

زندگــی میکند« :من دوســت
ندارم همیشه مصرف کنم .ترجیح
میدهم تفریحی بروم ســراغش.
بیشــتر زمانی جذب میشوم که
افسرده و خســتهام و میخواهم
حواس خودم را پرت کنم .دوست
دارم کنار دوستانم بکشم که حس
اعتیاد نداشته باشــم و با دیگران
معاشــرت کنم .وقتی از هر لحاظ
شارژ و پرانرژیام دنبالش نیستم،
چون اگر تــوی این زمان مصرف
کنم عذاب وجدان میگیرم».
تجربه یک محیط اجتماعی سرگرم
کننده ،آن چیزی است که مصرف
کنندگان بهدنبالش میگردند.
مرفین تســکین دهنده دردهایی
است که منشا آن روانشناختی،
فردی و اجتماعی است :افسردگی،
ضعف قوای بدنی و تنهایی.
او در ادامــه میگوید« :اما عدهای
هم هستند که همیشه عملدارند.
اگر مصرف نکنند ،نمیشــود به
امور زندگی برسند و دائما نسخاند.
الیفاستایل اینها تریاک کشیدن
اســت .دیدم که حتــی به دلیل
نداشتن موقعیت و مکان ،همیشه
شــربت متادون همراه دارند و سر
کار ،کالس و دانشگاه از آن مصرف
میکنند ».از گفتههای ندا میتوان
فهمید ،شــرایط بــد اجتماعی و
یکنواختــی زندگــی ،در مصرف
تریاک مؤثر اســت« :تــوی ایران
تریاک خیلی جواب میدهد .برای
چند ساعت مسائلی که دائم با آن
درگیر هستی را فراموش میکنی،
مخصوصا بیــکاری و بالتکلیفی.
تریاک توی محافــل مختلف به

دالیل متفاوتی مصرف میشــود.
گاهــی برای کنار هم نشســتن،
گاهی برای ریلکس کردن .بعضیها
هم برای پایین آمدن از آمفتامین
و بعد از الاسدی ،تی میکشند».
جامعه ایران با مشکالت اقتصادی،
نظام آموزشی ناکارآمد و بیکاری
درگیر اســت .بــه ورزش کردن
و مراقــب از بدن اهمیتــی داده
نمیشــود و نظام سالمت ،حول
مسائل پزشکی میگردد.
عزاداریهای مذهبی پیوسته ادامه
دارد و محدودیتهــای شــرعی
و پلیســی ،جایی بــرای تحرک
اجتماعی باقی نمیگذارند.
رسانههای دولتی که بودجه زیادی
میبرند ،بدون توجــه به نیازها و
شرایط روز ،برنامههایی تبلیغاتی
و جهتدار میســازند که در بیان
نیازهای جامعه ناتوانند.
افق سیاســی کشــور و شرایط
اجتماعی پیرو آن ،خوشبینی به
آینده و امید به زندگی را از مردم
میگیرد.
در فقــدان ارتباطات گســترده و
اجتماعات آزاد ،شهروندان بیشتر
وقــت خــود را در خانهها و میان
حلقههایی از دوســتان و فامیل
سپریمیکنند.
در این شــرایط و در نبود امکانات
تفریحی مناسب،دور هم نشستن و
جور کردن برنامهای برای فراموش
کردن محیط اطــراف با تریاک،
بهخصوص در تعطیالت نوروزی،
تفریحی دستیافتنی و کم خرج
میشود.

به مدد اینترنت در قیاس با فضای
نامطبوعی کــه در آن زندگی می
کنند بهشتی را در سوریه و عراق
می بینند که توسط افراط گرایانه
تبلیغ می شــود .و خب! طبیعی
است که این تبلیغات تاثیر خود را
می گــذارد و کار خود را به پیش
می برد.
در واقع نقض آشکار حقوق بشری
با عنوان تروریســم خــود زائیده
نقض حقوق انسانها از طریق عدم
برخــوداری مالی ایشــان ،فقر و
تحقیر شخصیت ایشان از سویی
دیگر است .در حقیقت نقض اولیه
ترین حقوق انسانی به مانند کرامت
و شخصیت انسانها از سویی و عدم
برخورداری مالی شــهروندان این
کشــور از سویی دیگر موجب می
شود تا جوانان کم سن و سال و یا
افرادی که مورد نقض حقوق انسان
از این روشها قرار گرفته اند جذب
گروه های افراطی همچون داعش
شوند که با نشان دادن در باغ سبز
و زندگی خوب همراه با شخصیت
به ایشــان ،طالب حضور ایشان و
همراهی آنها با خود است.
و شایددر اینجا یک نکته امنیتی را
می توان بازگو کرد .انور میرستاری،
عضو حزب سبزهای بلژیک نیز در
مصاحبه با رادیــو زمانه از آگاهی

پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک
از حضور نیروهای بنیادگرا در این
کشور سخن می گوید و تاکید می
کند کــه فرض پلیس بر این بوده
که این نیروها تنها قرار اســت در
ســرنگون کردن رژیم بشار اسد
در سوریه مشــارکت کنند .غافل
از اینکه این بنیادگرایی به داخل
بلژیک برخواهد گشت و بالی جان
بلژیکی ها خواهد شد)۵(.
فکر میکنم این سخناندیگر جای
هیچ شک و شبهه ای رادرارتباط با
برخورد نادرست و ناکارآمد پلیس
و نهادهــای امنیتــی و اجتماعی
بلژیکی (و الباقی کشورهای اروپایی
مورد حمله قــرار گرفته) برجای
نمی گذارد.
پس از واقعه بروکسل به مانند واقعه
پاریس موج ابزار احساســات ها و
ناراحتی ها روانه شد .اما متاسفانه
کمتر کســی به ســراغ این رفت
که اصوال چرا چنیــن وقایعی در
کشورهای اروپایی به این صورت و
وضعیت در حال وقوع است؟
این خشونت و نابردباری از کجا می
آید و چــه عواملی موجب چنین
فجایعی شده است؟
شــاید می بایست برای درک این
مسائل قدری بیشــتر به جوامع
اروپایی دقیق شــد و مسئله را نه

از راهروی مذهب و اعتقاداتش که
از مســیر جامعه وواقعیت هایش
بازخوانی و بازسنجی کرد.
دوبــاره در روز  ۲۵مــارس خبر
انفجاری این بار در عراق به گوش
رسید .ظریفی پرســیده بود که
آیا میتواند امید یک جهان بدون
تروریســم را داشت؟ امید که این
آرزو به امر محال بدل نشود.
----------------ارجـــــــــــاعات:

علت فراوانی مصرف تریاک و دوام
اجتماعی گرایش به آن چیست؟

>> ادامه از صفحه10 :

رسیده و ایندرحالیست که نگرانی
عمده نه بیکاری ،که رشد تصاعدی
افراط گرایی و نابردباری مذهبیدر
بین ساکنان آن است .چگونه است
که مولنبک به این نقطه رسیده؟
چرا پانصد نفری که برای پیوستن
به داعش از بلژیک عازم ســوریه
شده اند ،یا اهل مولنبک بوده اند
یا چند صباحــی را در این محله
گذرانده اند؟" ()۳
داســتان کامال واضح است .یک
منطقه ای که معضالت اقتصادی
شــدیدی رنج می برد و این رنج و
بیکاری و بی سوادی خود نوید نشر
نگاههای جاهالنه و افراطی را در
این مناطق می دهد.
تیــری لیمپنز معلمــی که اهل
همین منطقه است ( )۳و مسلمان
شده در ارتباط با تاثیر این مسائل
از نگاهــی فرهنگی بــر روی این
جوانان می گوید" :از بیست سال
پیش حســم به من می گوید که
جوان های محله های آسیب پذیر
از اتفاقاتی کــه در دنیا می افتد،
صدمه می بینند .وقتی از دریچه
درس و مدرســه به آنها نگاه می
کنیم واقعیت این اســت که مثال
وقتی اسرائیل به فلسطین حمله

می کند ُخب این روی این جوانان
تاثیر می گذارد .احساسشــان را
جریحــه دار می کند .خود این به
خودی خود یک مســئله است .از
طرف دیگر این جوانان می بینند
که کارهای افراط گرایان دامن آنها
را هم گرفته ،بدنامی برایشان آورده
و تا اتفاقی می افتد ،انگشت اتهام
به سوی آنهاســت .اینگونه است
که در مدرسه هم حالت برآشفته
دارند .اینها نسلی هستند وابسته به
اینترنت ،در اتاق هایشان نشسته
انــد ولی با دنیا ارتبــاط دارند .در
مولنبک به ســمت افراط گرایی
می رونــد در حالیکه فقط حضور
فیزیکی دارند؛ ذهنشان از پیش در
سوریه است .ویدیوهای تبلیغاتی را
می بینند و خودشان را در میدان
نبرد سوریه تصور می کنند… کلیپ
هایی زیبا که فقط روی خوب سکه
را برجسته می کنند".
خوب دقت کنیــم .این معلم که
معتقد اســت که چهــل درصد
جمعیت این منطقه زیر  ۱۸سال
سن دارند ،از تاثیر رفتارهای افراط
گرایان بر این نسل می گوید و از
تاثیر آن انگشــت اتهام به سوی
ایشان ســخن می راند .این نسل

تریاک ،تفریح یا اعتیاد؟

•

۱- http://www.independent.
co.uk/news/world/europe/
brussels-terror-attacks-airportmetro-isis-poll-next-target-uknext-a6949636.html
۲- http://www.independent.co.uk/news/people/
aung-san-suu-kyi-reportedly-said-no-one-told-me-iwas-going-to-be-interviewedby-a-muslim-after-a6951941.
html
۳- http://persian.euronews.
com/2015/11/27/belgiumseeks-answers-over-its-apparent-status-as-a-spring-boardfor-europe-s/
۴- http://www.independent.
co.uk/news/world/middle-east/isis-hidden-footagereveals-reality-of-life-inraqqa-a6928721.htm
۵- http://www.radiozamaneh.
com/268447
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دیدگاه

به عبارت دیگر...

قهرمانبسکتبال
کبــکی

«به سندرز رای بدهید ،دیگران بچه های شما
را به جنگ خواهند فرستاد!»
هیــاری و ترامپ می گویند وتو
خواهند کرد.
کــروز و کیســیک صحبت نمی
کنند.
سندرز صحبت نمی کند ولی گفته
است که تالش خیلی سختی برای
ایجاد صلح خواهد کرد.
•
در مورد تغییر محل پایتخت به
اورشلیم:

شایستهالهامی

هیالری بخاطر اثرات منفی آن در
خاورمیانه نه گفته.
ترامپ و کروز نظر مثبت داشتند.
در مورد ایــن کنفرانس مصاحبه کیسیک گفته مطالعه می کند.
میکند .به دلیل طوالنی نشــدن سندرز هم مخالفت کرده است.
مطلب فقط مواردی از گفته های •
آقای رابرت فریدمن و قسمتهائی از در مورد تروریسم فلسطینی ها
سخنرانی هیالری کلینتوندر این و تدریس فرهنگ شهادت در
مدارس:
کنفرانس را در زیر می خوانید.
همه انتقاد کرده اند.
هیالری می گوید:
«بعنوان یک رئیس جمهور متعهد ولی ســندرز موقعیت اقتصادی و
می شوم که اسرائیل به سالح های فقر و بیــکاری جوانها را عامل آن
پیشــرفته دسترسی داشته باشد .می داند.
آمریکا باید تکنولوژی سالح های همچنین در همیــن برنامه روز
پیچیده را برای اسرائیل فراهم کند 24 .مــارس آقای گلن گرینوالد
ما باید با هم کار کنیم که جلوی می گوید که هیــاری کلینتون
قاچاق اســلحه و تروریسم گرفته به ســندرز حمله میکند که چرا
دهه هشــتاد از فیدل کاسترو و یا
شود»...
رابرت فریدمن می گوید :سخنرانان ساندنیست ها در نیکاراگوئه دفاع
در این کنفرانسدر شش مورد نظر کرده اســت در حالیکه در همین
چند ســال اخیر و نه خیلی دور
خود را اعالم کردند.
•
هیالری از بدترین دیکتاتورها دفاع
برجام:
مسئله
و
ایران
مورد
در
کرده اســت ،او مبارک را دوست
هیالری میگوید قطعنامه را منحل نزدیک خود و خانواده اش مینامد.
نمیکند ولی به ایران اعتماد ندارد .او را ساپورت می کند و زمانی که
سندرز میگوید آنرا حفظ خواهد او در قدرت بود در مســلح کردن
کرد( .البته در مصاحبه ها)
کشور مصر به او نقش داشته است.
ترامپ مــی گوید بــا چانه زنی بنیاد کلینتون از کشورهائی نظیر
قطعنامهدیگری صادر میکند.
عربستان ســعودی بحرین و قطر
کروز رد میکند و کیســیک گفته برای جمع آوری پول استفاده کرده
معلق خواهد کرد.
است .پرونده او نشان میدهد که او
•
یکی از حمایت کننده های رهبران
:
نتانیاهو
با
رابطه
مورد
در
کشورهای دیکتاتوری با هر روش
همه خواسته اند که رابطه شان را با ممکن بوده است.
او بهتر کنند.
نوشــتن این مطالب برای آگاهی
ولی سندرز در سی ان ان گفته که از مواضــع کاندیداهای ریاســت
نتانیاهو کسی است که مشکالت جمهوری دز آمریکا است.
زیادی را باعث شده است.
اســتفن کینزر خبرنگار ســابق
•
نیویورک تایمز و نویسنده کتاب
در مورد ایجاد شهرک های جدید همه مردان شاه در بوستون گلوب
در مناطق اشغالی:
می نویسد:
هیالری انتقاد می کند.
«به ســندرز رای بدهید ،دیگران
سندرز قویاً انتقاد میکند.
بچه های شما را به جنگ خواهند
بقیه صحبت نمی کنند.
فرستاد».

 24مارس :روز ســه شــنبه 22
مارس آقای ســندرز در آیداهو و
یوتــا در انتخابات اولیه با آراء زیاد
برنده شــد ولــی در آریزونا رای
کمتری نسبت به خانم کلینتون
داشت .متاســفانه خبر آن تحت
الشــعاع حمله تروریستی بلژیک
قرار گرفــت .اگر نتیجه برعکس
بود ،تلویزیون ها باز هم برنده شدن
خانم هیالری را بــا آن ادا و اطوار
تصنعی اش نشان می دادند.
برنده شــدن ســندرز بعــد از
ســخنرانی هیالری و قولهائی که
روز دوشنبه در کنفرانس AIPAC
یا گــروه های البی اســرائیل در
واشنگتن داد تعجب آور بود او خود
را دوســت خیلی نزدیک و قوی
اسرائیل قلمداد کرد و گفت که به
گفته های ترامپ نمیشود اعتماد
کرد چون ترامپ یک روز می گوید
در مذاکرات صلح بین اسرائیل و
فلسطین بیطرف خواهد بود و روز
دیگر نظرش عوض میشود.
در این کنفرانس ســه کاندیدای
باقی مانده از حزب جمهوریخواه
یعنی ترامپ و کروز و کیســیک
نیز شرکت داشتند و معموالً رسم
بر اینست که هر کس که بیشتر
ابراز دوستی با این البی بکند برنده
شدنش تضمین میشود .
ســندرز رقیب هیــاری در این
کنفرانس نتوانست شرکت کند،
ولــی در مصاحبه های تلویزیونی
نظر خود را اعالم کرد ،که مخالف
نظرات آن چهار نفر بــود .با این
حال آمریکائی هایی که در خارج
از کشــور ( 38کشور) زندگی می
کنند  69درصد به ســندرز و 31
درصد به هیالری رای دادند.
هنوز برنده شــدن هیــاری در
•
آریزونا هم مورد تردید است.
در برنامه دموکراســی ناو ،روز  22در مورد رای و تصمیمات شورای
مارس خانم ایمی گودمن با دو نفر امنیت در مسئله تضاد بین اعراب و
اسرائیل:

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

•
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ورزشـــی...
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

آقــای کریســتوفر بوشــه،
بسکتبالیست  23ساله کبکی با
 6/3فوت و بدنی با توان پرشــی
باال و پرانــرژی ،یکی از بهترین
بسکتبالیست های دانشگاه های
آمریکا می باشد.
روزنامه «یــو اس ای تو دی» در
گزارشــی در مورد این ورزشکار
اشاره نموده که وی قبال در کمپ
های ورزشــی کبــک از جمله
«کت د نیژ» و «الک ســن ژان»
تجربیات بسیاری به دست آورده و تعیین گــردد که می
می تواند یکی از ستتاره های آینده تواند زنگ خطری برای
وی در مسابقات آینده باشد.
بسکتبالباشد.
بازی وی مورد توجه بســیاری از آقای سیلون برونو ،مربی تنیس
مسووالن بسکتبال قرار گرفته ودر فدراسیون کانادا اظهار داشته که
حال حاضر  2نفر از صاحبان کلوپ شــاراپووا بدون اطالع از عواقب
های بسکتبال برای استخدام وی منفی دارو از آن استفاده می کرده
در حال مذاکره می باشــند .آقای است.
بوشــه عالقمند است تحصیالت وی همچنیــن اضافــه نمود که
خود را در رشــته جامعه شناسی مسوولین فدراســیون به قدرت
دنبال نمایــد و ا حتماال با یکی فیزیکی و انرژی خانم «ووزنیاک»
از تیم های آمریکایی و یا اروپائی قهرمــان تنیــس کانــادا هنگام
تمرینات در فلوریدا مشکوک شده
قرارداد امضاء خواهد کرد.
و ساعت  6صبح بدون اطالع قبلی
وارد اتــاق وی شــده و او را مورد
آزمایش برای مصرف کپسول های
تنیس:
انرژی زا قــرار دادند.
محـرومیت
آقای برونو اظهار نمود
کــه اکثــر دوچرخه
مـــاریا
ســواران ماراتون نیز
شاراپووا
از داروهــای تقویتی
ماریا شاراپووا قهرمان تنیس
استفاده می کنند.
و ســتاره زیبای تبلیغاتی
همچنیــن بازیکنان
روســیه که در مسابقات
والیبــال و 500
فینال ویمبلــدون مغلوب
ورزشکار معروف دنیا
خانم سرنا ویلیامز آمریکایی
در رشته های مختلف
گردید ،به علت اســتفاده
ورزشــی و بخصوص
غیرقانونی ازداروهای انرژی
در فوتبال ،کریستیانو
زا از شــرکت در مسابقات آینده رونالــدو ،زیدان و فوتبالیســت
تنیس محروم شد.
آفریقایی،دیدیهدراگبا که اخیرادر
بنــا بر گزارش مجلــه «فوربس» تیم «ایمپکت» مونتریال ا ستخدام
خانم شاراپووا مورد آزمایش برای شده از این دسته اند.
مصرف داروی انرژی زا قرار گرفت
 که نتیجه آزمایشات مثبت اعالمبسکتبالآمریکا
گردید.
وی اظهار مــی دارد که مدتkobe bryant :NBA 10
ســال اســت که از کپسول های آقای کوبی برایانت ،بسکتبالیست
 Meldoniumبرای تقویت جسمی  37ساله که یکی از مشهورترین
ستاره های بســکتبال ان بی ای
خود استفاده می کرده است.
این نوع دارو مورد استفاده بسیاری می باشــد ،پس از پایان مسابقات
از ورزشکاران در لیتوانی ،روسیه و خود در تورونتو اعالم نمود که در
ســال  2016از ادامه رقابت های
شرق اروپا می باشد.
ورزشکاران برای سالمتی و افزایش خودداری کرده و بازنشسته خواهد
اکســیژن در بــدن آن را مــورد شد.
وی مدت  20سال افتخار بازی در
استفاده قرار می دهند.
خانم شــاراپووا در یک مصاحبه تیم های معروف بسکتبال از جمله
کوتاه تلویزیونی به اشــتباه خود تیم های میامی ،تورونتو ،سلتیک،
اشاره نمود و از طرفدارانش و نیز بوستون ،و لیکرز را داشته است و
مسوولین تنیس پوزش خواست .نقش اساســی در برنده شده تیم
این ستاره زیبای از سن  17سالگی های خود ایفا کرده است.
در رقابتهای بیــن المللی تنیس ســبک ورزشــی آقــای کوبی و
حضور یافته و بخاطر خوش اندامی مهــارت وی در شــوت از راه دور
و زیبایــی و بازی حرفه ای خوب ،وی را قهرمــان آرزوهای جوانان و
طرفداران بسیاری را جذب نموده عالقمندان ورزش بسکتبال نموده
و مفسرین ورزشی معتقدند با رفتن
است.
وی همچنین با شرکت در آگهی کوبی ،تیم لیکرز شانس چندانی
های تبلیغاتی کمپانی ماشــین برای رسیدن به فینال بازی های
های لوکس پورشه و ساعت های نخواهدداشت.
گرانقیمت سوئیس تا بحال بیش کوبی در ســال 57 ،میلیون دالر
از  200میلیون دالر درآمد داشته از تیم لیکرز دســتمزد می گرفته
است.
است.
مــدت محرومیت این بازیکن  28در سال های  1988و  1989تیم
ســاله ممکن است از  2تا  4سال لیکرز با اســتفاده از حضور آقای

کریم عبدالجبار ،ســتاره معروف
بســکتبال موفق شد تیم معروف
دیترویــت را در بازی های فینال
براحتی شکستدهد.

مونترال
امکانات ورزشی

در شــهر زیبای مونتریــال برای
افرادی که مایل هســتند با انجام
ورزش هــای منظــم و فعالیت
های بدنی ،از ســامتی بیشتری
برخوردار شوند ،امکانات بسیاری
فراهم گردیده است
اکثر این امکانات در پارک ها ایجاد
شده و تســهیالت الزم از جمله
نورپردازی های مخصوص ،موزیک
و نوشیدنی های گرم برای ورزش
دوستان تامین گردیده است.
 زمین پاتینــاژ پارک مون رویالروی دریاچه یخ کوچک یخ زده با
امکانات موزیک و کافه تریا
 اولدمونتریال با امکانات موزیکو نورپــردازی کــه اغلــب اوقات
عالقمندان در ســاعات شــب به
پاتیناژ می پردازند.
 پارک مولســون :نبش خیابانبالنژه و لوریه
 پیســت های اســکی صحرایی cross countryکه اکثر پارک ها
این ورزش خصوصــا در روزهای
آفتابی بسیاردلپذیر می باشد.
 مسیرهای تعیین شده در اکثرپارک ها برای پیاده روی و دویدن
بر اســاس تحقیقاتی کــه روی
 4871نفر از افراد  18تا  27ساله
در امریکا صورت گرفته ،اشخاصی
که به ورزش منظم طی سال می
پردازند ،کمتر به مرگ پیش بینی
شده دچار شده و در سنین باالتر
نیز کمتر گرفتار آلزایمر و فراموشی
می شوند.
ورزش منظم کلید ســامتی و
پیشــگیری از چاقــی و بیماری
هاست.
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جلسه اجنمن زنان

>>

زمان :یکشنبه  3آوریل ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
چگونه میتوان همدلی را در خودرشد داد
--------------همــه شما
با امید به دیدار
ٔ

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

همترازسازیجنسیتیچیست؟
سهیال وحدتی

 ۲۵مارس  -همترازسازی
جنسیتی زنان به خودی
خود یک هدف نیســت،
بلکه وسیله ای است برای
اینکه برابری جنســیتی
تحقق یابد.
اگر تا پیش از این تالش بر این بود
که پروژه های ویژه ای برای بهبود
وضعیت زنان در نظر گرفته شود و
زنان که همواره در حاشیه جامعه
بوده اند از فقر و تبعیض و خشونت
رهایی یابند و در آرامش به زندگی
خود و بزرگ کردن فرزندان شان
ادامه دهند ،نگرش جنســیتی بر
آن شــد که زنان را از حاشیه به
متن جامعه آورده و در همه امور
اداره جامعه و تصمیم گیری های
سیاســی به اندازه مردان شریک
سازد.
دیگر تنها ســامت زنان در نقش
ســنتی آنان به عنوان مادران مد
نظر نیست؛
دیگر اینکه زنان قربانی خشونت و
تبعیض نشوند کافی نیست؛
دیگر تنها برخورداری زنان از همه
حقوق بشــر کافی نیست ،بلکه
مشــارکت فعاالنه زنــان در همه
امور زندگــی اجتماعی و تصمیم
گیری آنان در همه امور سیاسی و
بهره وری از همه منابع اقتصادی
از حقوق آنان و نیز پیش شــرط
توسعه پایدار مردم محور شمرده
می شود.
همترازســازی جنسیتی دو
جنبه کیفی و کمی دارد.
از نظر کیفی ،موانع پیش پای زنان
به صورت فعاالنه توســط دولت و
قانونگذاران برداشــته شده و زنان
وارد متن جامعه می شــوند و با
اختصــاص بودجه برای آموزش و
ظرفیت سازی اجتماعی و برنامه
های دیگر ،جنسیت زنان همتراز
با جنسیت مردان می شود .از نظر
کمی ،زنان در همه ســطوح اداره
جامعه به اندازه مردان حضور می
یابند .و در این راســتا ،منظور از
حضور زنان به صورت "زن نمود"
( )token womanنیست که تعداد
اندکی زن در میان اکثریت مردان
با ظاهر زنانه ولی با دیدگاه مردانه
یا دنباله روی از مردان به سیاست

های جاری ادامه دهند و
از خود نظر و دیدگاهی
نداشــته باشــند .بلکه
هدف اینست که زنان با
حضور برابر خود ،تجربه و
شهامت یافته و خواسته
های مستقل خود را نیز
بیان ،مطرح و اجرا سازند.
فراخــوان شــورای اقتصــادی و
اجتماعی سازمان ملل متحد برای
افزایش همترازســازی جنسیتی،
در راســتای رشد توجه به نگرش
جنسیتی است و هدف آن برابری
جنسیتیدر کار سازمان ملل متحد
اســت .همترازسازی جنسیتی به
معنای این نیست کهدر حاشیه هر
برنامه ای ،یک پروژه هم برای زنان
تعریف شود .بلکه منظور اینست که
نگرش جنسیتیدر همه فعالیت ها
و در گستره همه برنامه ها بصورت
جدایی ناپذیر مورد توجه قرارگیرد.
این باعث می شــود کــه ارزیابی
جنسیتی از هر برنامه ای  -یعنی
اینکه زنان و مردان در این برنامه
چه می کننــد و چه منابع و ابزار
تصمیم گیری در اختیار دارند ،و
پیامدهای این برنامه برای زنان و
مردان چه خواهــد بود  -در همه
عرصه های سیاســت گــذاری،
پژوهش ،ترویج ،توســعه ،اجرا و
نظارت برنامه ها محوری تر شود.
در حاشیه:

توجه به نگرش جنسیتیدر برنامه
های سازمان ملل متحد در رابطه
تنگاتنگ بــا افزایش فرصت های
برابر برای زنــان و مردان در بدنه
خود این ســازمان است .از همین
روست که اکنون خواسته ی حضور
یک دبیرکل زن برای سازمان ملل
متحد توسط نهادهای گوناگون این
سازمان مطرح شده است زیرا که
برنامه های همترازسازی جنسیتی
توســط نهادی که خود با رویکرد
جنسیتی بدنه و سیاست های خود
را می سازد ،بهتر و بیشتر قابل اجرا
خواهد بود.
مسئــــولیت اصلی بر دوش
دولت هاست

همترازسازی جنسیتی یک پروژه
عظیم همه جانبه اســت که باید
در همه حوزه هــای آمار ،بودجه،

پژوهش ،سیاســت گذاری ،قانون
گــذاری و برنامه توســعه به اجرا
در آید .از این رو ،مســئولیت کلی
اجرای همترازســازی جنسیتی
برعهده باالترین سطوح در دولت
قرار می گیرد .نهادهای ســازمان
ملل متحد و مانند آن به این روند
می توانند یاری رسانند.
در هر حوزه ای که همترازســازی
جنسیتی قرار اســت اجرا شود،
گام نخســت یافتن حلقه پیوند
میان برابری جنســیتی و موضوع
کار اســت .یعنی اینکه پیامدهای
جنســیتی اجرای برنامــه در هر
حــوزه ،ماننــد محیط زیســت،
فقرزدایی ،بهداشت ،و دیگر عرصه
های توسعه ،شناسایی شود .برای
این کار ،بایســتی روشــن شود
کــه چرا و چگونــه ترویج برابری
جنسیتی در آن حوزه برای تامین
عدالت اجتماعی و حقوق بشر هر
دو گروه زنان و مردان ،و نیز برای
رســیدن به هدف های توســعه،
دارای اهمیت است .دوم اینکه در
هر پروژه ای ،فرصت های مناسب
برای برابرســازی جنسیتی باید
مشخص شود تا از همان آغاز کار
در همه جنبه ها نگرش جنسیتی
دخالت داده شــده و بــه اجرای
همترازسازی جنسیتی بیانجامد.
واقعیت اینســت که بســیاری از
مسئولین امور و دست اندرکاران
دولتی دارای نگرش جنســیتی
نیستند .برای دخالت دادن نگرش
جنسیتی در برنامه های توسعه،
باید از کارشناسان جنسیتی یاری
جســت تا بزنگاه ها یــا بازه های
مناسب زمانی برای اعمال نگرش
جنســیتی را با اســتفاده از آمار،
کنفرانس ها/کارگاه ها و برنامه های
آموزشی و پژوهشی برای مسئولین
و دست اندرکاران مشخص سازند
تا همترازســازی جنســیتی در
ارزیابــی ،سیاســتگذاری ،و طرح
ریزی و اجرای برنامه ها اجرا شود.
تجربه نشــان می دهــد که برای
آن که همترازســازی جنسیتی
در سطح برنامه باقی نماند و اجرا
شود ،مدیران سطوح باالی کشور
باید شــیوه هایی برای نظارت بر
پیشرفت کار پیدا کنند که براساس
آن بتوانند از مســئوالن اجرایی

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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 -٢عــدم تمایل بــه گفت و گو،
بیتوجهی بــه صحبتهای فرد
مقابل ،بیحوصلگــی در گوش
دادن و حرف زدن یا ســکوت در
برابر صحبتهای همسر یا تالش
بــرای پایان دادن بــه مکالمه یا
عوض کردن موضوع مکالمه
•
 -۳به جای توجه به خواستههای
همسر ،بیشــتر به خواستههای
خود توجــه میکنــد ،براحتی
احساســات منفی و خشم بروز

8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

توجه :بخش دوم ،مطلب «چرا من فمینیســت
هستم» (سیموندوبووار) ،بهدلیل اهمیت موضوع
این شماره ،در  15آوریل به نظرتان خواهد رسید.

توامنندسازی زنان

پاسخگویی بطلبند .یک راه برای
پاسخگو ساختن مسئوالن اینست
که شاخص های تعریف شده ای
برای پیشــرفت تعریف شود که
مدیران ســطح باال بتوانند برآن
اســاس ،میزان پیشــرفت کار را
ببینن .د
همترازسازیجنسیتییعنیاینکه
مسئولیت ترویج برابری جنسیتی
از دوش کنشــگران و کارشناسان
برداشته شده و به دوش همه افراد،
بویژه در سطوح مدیریتی ،گذارده
شود .اما یک اشــکال در گذاردن
مســئولیت به دوش همــه افراد
اینست که وقتی که همه مسئول
شناخته شوند ،دیگر هیچ مسئول
مشــخصی وجود نخواهد داشت.
از این روست که وجود نهاد ویژه
ای در جامعه بــرای پیگیری امر
همترازسازی جنسیتی و نظارت
بر پیشرفت کار در جامعه ضروری
است.
اتحادیه اروپا به منظور پیشــبرد
سیاست همترازسازی جنسیتی
در همه سطوح ،نهاد اروپایی برای
برابری جنسیتی (The European
)Institute for Gender Equality
را براه انداخته است.
 ...کافی نیست!

همترازسازی جنسیتی به این معنا
نیست که دیگر کارهای مشخص
برای زنان نباید انجام شود .کارهای
مشخص با هدف بهبود وضعیت
زنان و پاسخ به خواسته های آنها از
طریققانونگذاری،سیاستگذاری،
پژوهش و برنامه های عملی نقش
بســیار موثری در افزایش برابری
جنسیتی دارد زیرا برابری جنسی

هنوز تحقق نیافته و همترازسازی
جنســیتی هنوز پا نگرفته است.
برنامه های ویژه بهبود جایگاه زنان
یا با هدف برابری جنســیتی که
می توانند نابرابری های موجود را
کاهشدهند ،و مانند یک کاتالیزور
روند تحقــق برابری جنســی را
تسریعکنند.
برنامه های خاص زنان می توانند
فضایتوانمندسازیبرایزنانایجاد
کرده و به یافتن راهکارهای عملی
برای همترازسازی جنسیتی کمک
کند .همترازســازی جنســیتی و
توانمندسازیزناندرتضادباهمدیگر
نیستند ،بلکه مکمل همدیگرند .از
این رو ،اکنون سازمان ملل متحد
روی هر دو عرصه ی همترازسازی
جنسیتی و توانمندسازی زنان تکیه
می کند.
تجربه برخی کشــورهای اروپایی
نشــان داد کــه در آغــاز ،جریان
سیاست گذاری برای همترازسازی
جنسیتی باعث شــد که دولت ها
توجه کمتری به شیوه های معمول
پیشین برای بهبود جایگاه زنان ،از
جمله توانمند سازی و امتیاز مثبت،
داشته باشند .با توجه به این نکته،
از ســال  ،1996کمیســیون اروپا
خود را متعهد به "رویکرد دوگانه"
برای تحقق برابری جنســی کرده
است .این رویکرد شامل مبنا قرار
دادن یک نگرش جنسیتیدر همه
سیاســت گذاری ها ،و همچنین
اجرای برنامه های ویژه برای حذف،
پیشگیری و یا مبارزه با نابرابری های
جنسیتی است .هردو رویکرددست
دردست هم عمل می کنند و یکی
نمی تواند جایگزیندیگری شود.

توانمندسازی زنان برای اینست که
زنان قدرت کنترل زندگی خویش
را بدســت آورده و درباره زندگی
خودشان تصمیم گیری کنند .این
کار نیازمند افزایش آگاهی ،یافتن
اعتماد به نفــس ،افزایش گزینه
ها ،دسترسی بیشــتر به منابع و
کنترل روی آنهاست .افزون بر آن،
ساختارهای اجتماعی و نهادهایی
که تبعیض و نابرابری جنسیتی را
تداوم می بخشــند ،باید دگرگون
شده و سدهای حقوقی و اقتصادی
و فرهنگــی از پیش پــای زنان
برداشته شود .روند توانمندسازی
بــه اندازه هــدف اهمیــت دارد.
توانمندســازی از درون می آید،
زنان خودشان را توانمند می سازند.
کمک به رشد توانمندسازی زنان
باید به بیان زنان از نیازها و خواسته
هایشــان کمک کند و نقش زنان
را در تحقق خواسته ها و پاسخ به
نیازهایشان افزایشدهد.
توانمندســازی زنان در خالء نمی
تواند رخ دهد ،مردان باید در این
روند همراه شــوند .توانمندسازی
زنان نباید به عنوان باخت مردان
شمرده شود زیرا که این بازی برد
و باخت نیست ،بلکه روند ُبـرد-برد
برای هر دو طرف اســت .افزایش
قــدرت زنان در اســتراتژی های
توانمندســازی به اعمال قدرت بر
مردان منجر نمی شود و ربطی به
سلطه بردیگران ندارد ،بلکه گونه
ای دیگر از قدرت اســت :قدرت از
درون ،و قدرت با هم بودن .زنان و
مــردان می توانند با هم و در کنار
هم کار کننــد و یکدیگر را یاری
رسانند .قدرت فردی و جمعی می
تواند در راه هدف مشــترک بکار
گرفته شــود بدون اینکه سلطه و
اجباری در میان باشد.
•

>> ادامه از صفحه27 :
میدهد بدون اینکه به احساسات
همسرش توجه کند.
•
 -۴در قبال اعتراض به بیتوجهی
و سردی ،براحتی مشکل را انکار
میکند و حتی تمایلی به بحثدر
مورد آن ندارد.
•
 -۵رابطه جنســی و ابراز محبت
طرفیــن بســیار کم میشــود،
حرفهــای دلپذیــر ،تمجید و
تحسین ،تبادل عاطفی چه کالمی
چه لمسی ،بســیار کاهش پیدا

میکند.
آســیب طالق عاطفی در اغلب
موارد چندین برابر طالق قانونی
است.
ایــن که فرد در عیــن زندگی با
فردیدیگر زیر یک سقف ،تنهایی
و انزوا پیشــه کند و رضایتی از
زندگیاش نداشــته باشد ،فشار
روحی مضاعفی است.
بخش اعظــم بیتوجهی زوجها
به یکدیگر ناشــی از ناآگاهی از
مهارتهای ارتباطی اســت که
مانع از بروز احساسات و عواطف

میشود یا مانع از بروز عواطف و
احساسات بشکل سازنده و سالم
میشود.
فراهم کــردن بســتر فرهنگی
مناســب ،آموزش مهارتها زیر
نظر مشاور و روانشناس ،آموزش
مهارتها در مدرسه و در رسانهها
نقش بســزایی در کاهش طالق
عاطفیدارد.
مریم جباری

پژوهشگرروانشناسیبالینی
دردانشگاه کالیفرنیا
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ادامه دار

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
درین سرای که آماجگاه تیر بالست
که دل نهد که هدف جای دل نشانی نیست

کیـواننصیرنیا

افسوس که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

در گفتار قبل درمورد زمان و مفهوم
آن و "بانک زمان" نوشــتم .سپس
این موضوع مطرح شــد که برای
اســتفاده هر چه موثر تــر از زمان
بایســتی با "مدیریت زمان" آشنا
شویم .اما آگاهی از مفهوم مدیریت،
پیش نیاز آشنایی با مفهوم مدیریت
زمان است.

«مسیناررایگانموفقیتمالی
درکانـــادا»

«مدیریت زمان»!

اولین یکشنبه هر ماه
تلفننامنویسی:
514-465-8378
منابع آشنا هستند .موفقترین
آنهــا کســانی هســتند که
مدیریت را در طــول زمان ،بر
اساس مشــاهدات و به صورت
اکتسابی از اطرافیان خود مانند
والدین ،فامیل یا دوســتان فرا
گرفت ه و میگیرند.
ضمن اینکه از روشهای مختلف
مانند شــرکت در کالسهای
حضــوری یــا غیرحضــوری
مدیریت ،بهدانش و مهارت خود
میافزایند .حواس آنها همواره بهدنبال
هر آن چیزی اســت که به ارتقا توان
مدیریتی آنها کمک میکند.
اما بیاد داشته باشید برای اینکه علم
مدیریت بدانید الزم نیست که حتما
مدیریت سازمان یا ادارهای را بر عهده
داشته باشید .تمامی انسانها هر روز
صبح که چشم میگشایند خودآگاه یا
ناخودآگاه به مدیریت میپردازند.
مدیریت خــود ،مدیریــت خانواده،
مدیریت ارتباطات کاری و خانوادگی،
مدیریت امور زندگی و بسیاری انواع
دیگر مدیریت .پــس آنهایی که در
زندگی شــخصی ،خانوادگی و کاری
و حرفــهای موفق هســتند ،مدیران
خوبی هم هســتند .اگر بــه آدمهای
موفق پیرامون خود نگاه کنید ارتباط
مســتقیمی بین میــزان موفقیت و
مهارتهــای مدیریتی آنهــا در ابعاد
مختلفمیبینید.
به قولی انسانهادودسته هستند:
یا مدیر هستند و مدیریت میکنند ،یا
مدیر نیستند و مدیریت میشوند.
شــما یا مدیر هســتید ،یعنی اینکه
توانایی طراحی فرآینــد امور خود و
دیگران رادارید و یا اینکه مدیر نیستید
و فرآیند امور شما را دیگران طراحی
میکنند،دیگرانی که مدیر هستند.
اما اگر مدیر نیستید نگران نباشید.
اول اینکــه مدیریــت یــک مهارت
قابل یادگیری اســت نه یک توانایی
مادرزادی .لذا از همین امروز میتوانید
نسبت به یادگیری اقدام کنید.
دوم اینکــه تا وقتی کــه مهارتهای
مدیریت را فرا بگیرید و خودتان بدون
نیاز به دیگران بتوانید امور را مدیریت
کنید ،ســعی کنید که الاقل مجری
خوبی باشید .یعنی اینکه برای انجام
کارها از انسانهای مدیر و موفق اطراف
خود ســوال کنیــد و از آنهاکمک
و مشــورت بگیرید .به قول معروف:
«پرسیدن عیب نیست ،ندانستن عیب
است!» انسان های زیادی وجود دارند
که در عین نادانی و عدم اطالع دست
به اقدام زده برای خود و دیگران ایجاد

مدیریت بــه تنهایی تعاریف زیادی
دارد که تعریف مورد نظر ما عبارت
است از:
«فرآیند بکارگیــری موثر و کارآمد
منابع برای دسترســی به اهداف ،بر
اساس نظام ارزشی مورد قبول».
در راســتای این تعریف چند نکته
قابل ذکر وجود دارد:
•
 -1مطابق تعریف مدیریت ،مدیریت
یک «فرآیند» است.در اینجا فرآیند به
معنی سلسله اقداماتی از پیش طراحی
شده است .طراح این اقدامات ،انسان
اســت .مجری آن هم انسان است .اما
لزوما طراح و مجری یک نفر نیست.
ممکن اســت یک نفــر فرآیندی را
طراحی کند و انســانهای زیادی آن
را اجرا کنند .مثل زمانی که رهبر یک
گروه کوهنوردی طرح صعود به قله و
درواقع فرآیند صعود را طراحی و افراد
گروه آنرا اجرا میکنند .نکته قابل ذکر
اینکه فرآیندها برای دســتیابی به
اهداف از پیش تعیین شــده طراحی
میشوند و در واقع هدف دار هستند.
•
 -2در تعریــف بــه مدیریــت موثر
اشاره شده است .مدیریت موثر یعنی
مدیریتی که تصمیمهای مناســبی
میگیرد و به نتایج مطلوبی دســت
پیدا میکنــد .همانطور که مالحظه
می کنید یکی از ویژگیهای مدیریت،
اتخاذ تصمیمهای درســت اســت و
تصمیمهایدرستهمانهاییهستند
که به نتایج مورد نظر میرسند.
•
 -3در تعریف مذکور به مدیریت کارامد
اشاره شده است .مدیریت کارامد یعنی
تخصیص و مصرف مدبرانه منابع .یعنی
اینکه بدانیم چه منبعی را ،چگونه ،چه
وقت و به چه میزان مصرف کنیم.
•
 -4در تعریــف آمــده اســت کــه:
«دسترســی به اهداف بر اساس نظام
ارزشی مورد قبول» .بر اساس نکاتی که
پیشتر و در موضوع «هدف باارزش»
ذکر گردید ،هدف انتخابی بایستی یک
هدف باارزش باشــد .لذا یکی از وجوه
اشتراک علم موفقیت و علم مدیریت،
داشــتن هدف اســت و اینکه هدف
بایستی باارزش باشد.
انسانهای موفق مدیران خوبی
هستند .اگر چه علم مدیریت تعریف
و وجوه مختلفی دارد اما انســانهای
موفق بدون شــک با اصول مدیریت

به اهتمام

محمد فرحی

موفقیتمالی

مدیریتچیست؟
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دردسر میکنند.
نگاهی بــه راهروهای دادگاهها و
دادسراها بیاندازید .بیشتر ایشان
کسانی هستند که نتوانستهاند
خود ،خانواده ،روابط و امور عادی
زندگیشان را مدیریت کنند.
تقریبا تمــام آنهایی کــه به خاطر
مسایل مالیدر زندان هستند مدیریت
مالی نمیدانســته و در راه رسیدن به
اهداف مالی خود شکست خوردهاند.
پس برای اینکه یک انسان موفق باشید،
الزم است که مهارتهای مدیریت را
بدانید و بــرای یادگیری مهارتهای
مدیریت باید آموزش ببینید.
اکنون کــه بــا واژگان «مدیریت» و
«زمان» به طور جداگانه آشنا شدیم،
میتوانیم به موضوع «مدیریت زمان»
بپردازیم.
مدیریت زمان:

به نظر میرســد که انسان هیچوقت
برای تمام کارهایی که باید انجام دهد
فرصت کافی ندارد .بیشتر ما آنقدر در
انبوه کارها و مســوولیتهای فردی و
خانوادگی و اجتماعی غرق شدهایم که
از پرداختن به خود و عالیق خود نیز
غافل مانده ایم!
مدتها است که حســرت یک تفریح
حسابی به دلمان مانده است .کارهای
فراوان انباشــته شدهای هم داریم که
منتظر هســتیم روزی فرصتی برای
انجامش پیش بیاید .اما چه بسیار از این
دست امور که در طول زمان کمکم به
دست فراموشی سپرده میشوند چون
هیچگاه فرصت انجامش را نمییابیم.
بدتر از همه اینکه این نرسیدنها کار
امروز و دیروز و فــردا یا کار یک روز
و دو روز نیســت .تقریبا هــر روز را با
کارهای عقب مانده و انجام نشــده به
پایان میبریم.
برخی در چنین شــرایطی میگویند
«ای کاش هفته به جای هفت روز ده
روز بود ،ای کاش شبانه روز  30ساعت
بود ،ای کاش یک ساعت  100دقیقه
بود!»
تــا به حــال بارها و بارهــا به خاطر
عدم انجام بــه موقع کارها مجبور به
عذرخواهی از دیگران شدهایم .خود ما
هم جمالتی نظیر «ببخشید که دیر
شد ،یا با عرض معذرت فرصت نشد،
یا آخ آخ ببخشید یادم رفت» را بارها از
دیگران شنیدهایم .اما دنیای پیشرفته
امروز با این سرعتهای عجیب و غریب
ن عذر و بهانهها نیست.
دیگر پذیرای ای 
باید خودمان را با زمان و ســاعت روز
دنیا هماهنگ کنیمدر غیر این صورت
عقب میمانیم و هیچکس منتظرمان
نخواهد ماند .اما دنیای مدرن برای هر
مسئلهای راه حلی هم ارایه میدهد.
موثرترین راه حل ،مدیریت زمان است.
اما مدیریت زمان چیست؟
ادامه دارد...

صـنع نرفت
پیر ما گفت خطا بر قلم ُ
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
راز درون پرده چه داند فلک ،خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
دل ای رفیق در این کاروانسرا مبند
که خانه ساختن آئین کاردانی نیست
هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد
که حرف محفل ما را به مجلسی نبری

سعدی

(مونتریال)

ّبگوبخند با حافظ

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

زلف بر باد مده ،تا ندهی بر بادم
ترک لبخند مکن تا نکنی ناشادم
خـل تر ز من مجنون نیست
بی عشق توُ ،
زان که هم عاشق و دیوانه ی مادرزادم
سادگی بین که سرم رفته به یک عمر کاله
من بیچاره ستمدیده ی هر شیادم
گوش فریادشنو نیست در اینجا ،چه کنم؟
گرچه گوش فلکی کر شده از فریادم
سادگی بود و صفا بود و صمیمیت و لطف
می خورم حسرت آن زندگی اجدادم
....ای مساوات کجایی که من از دوری تو
مثل الستیک شدم پنچر و رفته بادم
غـرغر ،ای زن
دست بردار ز لجباری و ُ
سعی کن تا که دوباره نکنی دامادم
می زنی لنگه اُرسی به سرم ،می ترسم
بشنوی عاقبت آهنگ مبارک بادم

چند رباعی از
رهی معیری

شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق دربند است گلبرگ به نرمی ،چو بر و دوش و تو نیست
مهتاب به جلوه چون بناگوش تو نیست
گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم
کدام سرو به باالی دوست مانند است پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست
آتشکده را گرمی آغوش تو نیست
پیام من که رساند به یار مهرگسل
که برشکستی و ما را هنوز پیوند است
بی روی تو گشت الله گون مردم چشم
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
بنشست ز دوریت به خون مردم چشم
به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است
افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک
که با شکستن پیمان و برگرفتندل
در چشم منی عزیز چون مردم چشم
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است
بیا که بر سر کویت بساط چهرٔه ماست
به جای خاک که در زیر پایت افکندهست ای بی خبر از محنت روزافزونم
دانی که ندانی از جدایی چونم
خیال روی تو بیخ امید بنشاندهست
بالی عشق تو بنیاد صبر برکندهست باز آی که سرگشته تر از فرهادم
دریاب که دیوانه تر از مجنونم
عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی
به زیر هر خم مویت دلی پراکند است
این اثر ناچیز را به مادر بزرگوارم
اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی
تقدیم می کنم:
گمان برند که پیراهنت گل آکند است
ز دست رفته نه تنها منم در این سودا
چه دستها که ز دست تو بر خداوند است مهربان مادر ،چو شاخ گل مرا
در سرای آب و گل پرورده است
فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
بیا و بر دل من بین که کوه الوند است می فشانم خون دل ،در پای او
کو مرا با خود دل پرورده است
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق
رهی معیری
گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است
----------

گاه گاه...
می خورم بر سفره افالس با نان و پنیر
گاه نعنا ،گاه پونه ،گاه ریحان ،گاه سیر
هر زمان شخصی دگر باید شدن در زندگی
گاه زیرک ،گاه هالو ،گاه برنا ،گاه پیر
زندگی مجبور می سازد کسان را تا شوند
گاه میش و گاه گرگ و گاه موش و گاه شیر
روسیه زالو است ،اما خون ما را می مکد
گاه قاضی ،گاه والی ،گاه سلطان ،گاه میر
صاحب نفتیم ،اما می دهد ما را عذاب
گاه گاز و گاه بنزین ،گاه نفت و گاه قیر
مرد میدان عمل ،از دست تهمت می خورد
گاه تیغ و گاه خنجر ،گاه زوبین گاه تیر
ساقی ایام می ریزد به جام این و آن
گاه زهر و گاه شربت ،گاه شهد و گاه شیر
می کند مخلوق را ،پست و بلند روزگار
گاه مفلس ،گاه منعم ،گاه مضطر ،گاه میر
می نشیند مرغ خوشبختی به بام هر کسی
گاه تند و گاه کند و گاه زود و گاه دیر
توفیق1319/10/27 :

آموزشگاههنری
ر  -مــی

آموزش کلیه سازها و آواز
توسطاساتیدبرجسته
------آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال
----------------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان
-----------

514-996-1620
3333 Cavendish, #285
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ســال  ۹۴آخرین روزهای خود را سپری
کرد ،سالی که چون سالهای پیش از آن
بر رنج و درد و فقر کارگران و زحمتکشان
افزوده شد.
سالی که لبخند ،آرزو شد و آرزو به اعماق
رفت.
سالی که نگاه پدر و مادر بر فرزند دزدانه
شــد ،چرا که دستانشــان تهــی بود و
سفرهها در حسرت نان.
ســالی که کارگران روزانه در گوشــه و
کنار این کشور دست به اعتراض زدند تا
حتا شده ذرهای از حق خود را از حلقوم
سرمایهداران بیرون کشند.
ســالی که معلمان و پرستاران شجاعانه
علیه ظلم و بیداد حاکم بپا خاستند.
ســالی که به دســت جالدان جمهوری
اسالمی هزار نفر اعدام شدند.
سالی که کارگران و معلمان مبارز به بند
کشیده شدند.
ســال  ۹۴به پایان رســید .اما پروندهی
جنایتکاران همــواره بــاز خواهد ماند.
پرونــدهی جنایتهایی که بــر چهره و
حافظهی تک تک کارگران و زحمتکشان
نقش بسته و هرگز فراموش نخواهد شد.
در آغاز سال  ،۹۴خامنهایدیکتاتور حاکم
که بــر راس هرم قدرت تکیــه زده ،در
بهاصطالح پیامی که بهمناسبت آغاز سال
نو از تلویزیون جمهوری اسالمی پخش
شد ،گفت:
ّ
"در سال  ۹۴آرزوهای بزرگی برای ملت
عزیزمان داریم که همهی این آرزوها هم
دستیافتنی اســت .آرزوهای بزرگ ما
برای ملّتدر این سال ،پیشرفت اقتصادی
است؛ اقتدار و ع ّزت منطقهای و بینالمللی
است؛ جهشهای علمی به معنای واقعی
است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است".
اما آنچــه بهواقع در ســال  ۹۴رخ داد،
هیچکدام از این شعارها که هر سال و هر
ماه و گاه روزانــه از دهان این یا آن مقام
جنایتکار حکومت اسالمی بیرون میآید
نبود .آنچه بود پسرفت بود و بدتر شدن
روزگار کارگران و زحمتکشــانی که زیر
چکمههای خونین حکومــت در مبارزه
برای رهایی هستند.
از همان پیشرفت اقتصادی شروعکنیم.
سالی که گذشت نه تنها بر بیکاری و فقر
تودهها افزون گردید که براساس آمارهای
دولتی پسرفــت عظیمی در اقتصاد رخ
داد.
بهگفتهی رئیس اتاق بازرگانی تهران ،رشد
شاخص تولید صنعتیدر پاییز  ۹۴نسبت
به پاییز ســال قبل منفی  ۲۴ /۸درصد و

میزان فروش واحدهای صنعتی نســبت
به پاییز سال قبل منفی  ۱۹درصد بوده
است.
همچنین فروزنده معاون پارلمانی دولت
احمدینژاد در مصاحبهای با خبرگزاری
تسنیم به تاریخ  ۲۷دی با بیان اینکه ۸۰
درصد تولید تعطیل و یا نیمه تعطیل شده
است ،گفت ۱۸۰" :کارخانه در سه ماهه
اخیر تعطیل شده و در حوزه پیمانکاری
دو میلیون نفر شاغل بیکار شدهاند".
آمارهای بانک مرکزی نیز گواهدیگریست
بر این مدعا .براساس آمار بانک مرکزی از
بهار ســال  ۹۴که در دیماه سالجاری
انتشار یافت ،حجم بدهی بخشدولتی به
سیستم بانکی نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۶ /۷افزایش یافت و به بیش از ۱۵۶
هزار میلیارد تومان رسید.
براساس این گزارش که با ُمهر تایید بانک
مرکزی بر رکود اقتصادی منتشــر شده،
تراز عملیاتی بودجه (بــه عبارتی دیگر
کسری بودجه) تنهادر فصل بهار  ۱۹هزار
میلیارد تومان بوده اســت .در این مدت
تنها  ۳۹میلیارد تومان از ســوی دولت
به طرحهای عمرانی اختصاص یافته که
بیانگر کاهش  ۹۹ /۴درصدی نسبت به
بهار سال گذشته میباشد .آمارهایی که
بیانگر تشــدید بحران مالی دولت و در
نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصاد هستند
آن هم در ســالی که نقدینگی با رشدی
حدود  ۲٧درصد به مرز  ۱تریلیارد تومان
رسید.
به نوشــتهی خبرگزاری مهــر (با تکیه
بر گزارش مرکز آمار) ،تنها در ســه ماه
تابســتان تا پاییز از شمار جمعیت فعال
اقتصادی کشــور  ۴۴۵هزار و  ۶۳۳نفر
کاسته شــده اســت .هم اکنون تعداد
بیــکاران به صورت واقعــی بیش از ۱۰
میلیون تخمین زده میشود.
به گزارش این خبرگزاری ،تنها از سال ۸۴
تا  ۹۳حدود  ۷میلیون به جمعیت بیکار
افزوده شده است.
همین وضعیــت وخیم اقتصادی بود که
منجــر به نامه  ۴وزیر کابینــه در رابطه
با خطــر بحران اقتصــادی در مهرماه و
هشدار  ۲۰۵نماینده مجلس به روحانی
در رابطه با رکود بیســابقه و بیکاری در
تاریــخ  ۶دیماه گردیــد .پس تا اینجا
گزافهگوییهــای خامنــهای در رابطه با
پیشرفت اقتصادی هذیانی بیش نبود.
اما به عدالت اقتصادی برســیم که دیگر
"آفتاب آمد دلیل آفتاب".
ایــن را همهی کارگران و زحمتکشــان

بهخوبی میداننــد .در حالی که روحانی
با وعده بهتر شــدن وضعیت معیشــتی
تودههــا ،گروههایی از مــردم را به پای
صندوقهای رای کشاند ،اما حاصل آن در
طول نزدیک به ســه سال از جمله سال
 ۹۴بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران
و زحمتکشان بود .البته برای سرمایهداران
این ســالها بد نبوده و آنهــا به روال
گذشــته بر ثروت خود افزودند .از سویی
اکثریت بزرگی از کارگران و زحمتکشان
و حتــا از بخشهای میانی جامعه به زیر
خط فقر سقوط کردند ،بهگونهای که هم
اکنون بخشهای بزرگی از مردم از تامین
ضروریترین مایحتاج خود درماندهاند ،اما
از سوی دیگر بر ثروت سرمایهداران افزوده
گردید .یک نمونه آن سخنان سیف رئیس
بانک مرکزی در نخستین همایش "مالی
اســامی" در  ۶دیماه است که در آن از
سود  ۳۳هزار میلیارد تومانی یک بانک در
طول یک سال سخن به میان آورده است.
حال کافیســت برای روشن شدن ابعاد
این سود به این موضوع فکر کنیم که کل
اعتبارات عمرانی اختصاص یافته از سوی
دولت در سه ماهه اول سال  ۳۹میلیارد
تومان بوده یا در نظر بگیریم که با توجه
به میانگیندستمزد ودریافتی یک کارگر
که براســاس آمارهای دولتی ماهانه یک
میلیون بوده ،دستمزد یک سال  ۲میلیون
و هفتصد و پنجاه هزار کارگر برابر با سود
یک بانک اســت!!! پس معنــای عدالت
اقتصادی نیز در نظام ســرمایهداری که
خامنه ای و اعیان و انصارش حامیان سینه
چاک آن هستند بر ما روشن گردید.
حال برسیم به عدالت قضایی.
کیست که نداند در این کشور همه چیز را
با پول میتوان خرید؟! هم پلیس را و هم
دادگاه را! این را همه در کوچه و خیابان
یدانند.
م
اما ببینیم دیگر ابعاد عدالت قضایی را.هم
اکنون زندانهای کشــور از انســانهای
درمانــده از همــه جا پُر شــده اســت.
انســانهایی که از روی بیــکاری و فقر
به فروش مــواد مخــدر ،دزدی و دیگر
تبهکاریها روی آوردند ،چرا که هیچ راه
دیگری در برابر آنها باز نبود.
به گفتهی رئیس ســازمان زندانها ۷۵
درصد از زندانیان در مناطق حاشیهنشین
و محروم زندگی کردهاند .در سال گذشته
( ۲۰۱۵میــادی) و براســاس آمارهای
دولتــی کــه در گزارش احمد شــهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل از حقوق بشر
در ایران انعکاس یافته ،حدود  ۱۰۰۰نفر

در ایران اعدام شدهاند که بیانگر ده برابر
شــدن تعداد اعدامیها در طول ده سال
است!!! و کافیســت بدانیم که اکثریت
قریــب به اتفــاق آنها از میــان همان
حاشیهنشینان و محرومان بودهاند.
به بند کشیدن کارگران و معلمان مبارز،
اخراج و تبعید آنها و نیز پرســتاران به
دلیل اعتصــاب و اعتــراض ،روی دیگر
عدالــت قضایی در جمهوری اســامی
است که در سال گذشته نسبت به سال
پیش از آن بسیار بیشتر شد .در حالیکه
کارگران و معلمان و پرســتاران به دلیل
مطالبهی حقوق خود و اعتراض به ظلم
و ســتم حاکم ،با احکام قضایی و اخراج
از کار روبرو میشوند ،مقامات جمهوری
اسالمی بر سر سفرهی حاصل از زحمات
آنها نشسته و به چپاول و ثروت اندوزی
مشــغول هستند و اگر هم یکی از عمال
آنهــا همچون بابک زنجانــی به زندان
میافتد تنها اوست که به محاکمه کشیده
میشود و تمام عوامل حکومتی که با اودر
این چپاولها شریک بودند و بهاصطالح
"دستشــان با هم در یک کاســه بود"،
در امنیت کامــل به ادامهی چپاول خود
مشغولهستند.
اگر در این کشور ساالنه بیش از  ۳۰۰هزار
نفر تنها در ارتباط با مواد مخدر دستگیر
میشوند ،اگر در این کشور سال به سال
شــاهد کاهش سن تنفروشــی بوده به
طوری که دختــران نوجوان گاه مجبور
به تنفروشی شــدهاند ،اگر سال به سال
شــاهد افزایش قتل و ســرقت هستیم،
باید هم هر ســال مقامــات جمهوری
اسالمی به تلویزیون آمده و از فتح الفتوح
شان ســخن برانند!! از عدالت قضایی و
اقتصــادی برایمان بگویند و اینکه چه
پیشرفتهایی عظیمی بدست آمده است!!
اما به سیاســت خارجی برسیم و
ببنیم معنا و تفســیر "عزت منطقهای و
بینالمللی"چیست؟!!
بزرگتریندستاورد جمهوری اسالمیدر
ســال گذشته گویا توافق هستهای بود و
همان "نرمش قهرمانانه" .اما همه میدانند
کــه این دروغــی بیش نیســت .هدف
جمهوری اسالمی از میلیاردهادالر هزینه
در کســب به اصطالح دانش هستهای،
کسب ســاح هستهای بود تا از این ابزار
برای تحقق جاهطلبیهای منطقهای خود
بهره جوید.
اما در پی تحریمهای اقتصادی دولتهای
امپریالیستی که مخالف شدید گسترش
سالحهای هستهای در منطقه خاورمیانه
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دموکراسی شورایی

بــوده و همچنین
بــا بهرهگیــری
جمهوری اســامی از این ســاح برای
برهم زدن توازن موجــود در خاورمیانه
مخالف بودند ،جمهوری اسالمی مجبور به
عقبنشینی از خواست اصلی خود یعنی
سالح هستهای شد و برای رفع تحریم به
خواستهایی همچون بازرسیهای ویژهی
 ۱۵ساله تن داد .چرا که تحریمها ،دولت
جمهــوری اســامی را از نظر مالی فلج
ساخته و در نتیجه جمهوری اسالمی را
در عرصههایدیگر از رقبای منطقهایاش
عقب میانداخت.
برای نمونــه جمهوری اســامی برای
دخالتهای منطقهای خود از جمله سوریه
به منابع مالی برای تقویت تســلیحاتی
و نیروهای نظامی نیاز داشــت .براساس
برآورد کارشناسان نظامی ،حضور نظامی
ایران تا سال گذشته تنها در سوریه بین
 ۹تا  ۱۵میلیارد دالر هزینه در بر داشته
است.
هــم اکنون نیز ایــران یک طرف جنگ
در بحرانهــای خانمانســوز خاورمیانه
است .از یمن تا عراق و سوریه ایران وارد
جنگی مستقیم و غیرمستقیم با رقبای
منطقهایاش شده است .اما در این میان
رقبای منطقــهای ایــران و در راس آن
عربســتان حلقه محاصره را به دور ایران
تنگتر میکنند .آخرین اقدام آنها نیز
تروریستی اعالم کردن "حزب الله لبنان"
در اجــاس اخیر اتحادیه عرب بود که از
 ۲۲کشــور اتحادیه تنها دو کشور لبنان
و عــراق با آن مخالفت کردند .در همین
اجالس یک کمیته چهار جانبه متشکل
از عربستان ،مصر ،بحرین و امارات متحده
عربی تشکیل شــد تا تحوالت بحران با
ایران را پیگیری کرده و اقداماتی را برای
مقابله با سیاســتهای منطقهای دولت
ایران اتخاذ کند.
اما جدا از کشــورهای عربی ،عربســتان
متحدان قدرتمندی هم چون پاکستان و
ترکیه را نیز دارد که هر دو از همسایگان
ایران هستند .پاکستان اگرچه روابط خوبی
نیز با ایران دارد اما روابط آن با عربستان
بسیار مســتحکمتر است و نزدیکیهای
مذهبی و نیازهای اقتصادی این را بیشتر
نیز کرده است .حضور پاکستان در مانور
نظامی اخیر ائتالف عربی که درست بعد
از مانور نظامی سپاه انجام شد و از آن به
عنوان بزرگترین مانور نظامی سالهای
اخیر در منطقه نام برده میشود یکی از
ایننشانههاست.
در واقع قدرت مالی و اقتصادی کشورهای
عربی باعث میشود تا کشورهایی مانند
پاکســتان بیشــتر به آنها گرایش پیدا
کنند تا ایران .بنابر این "عزت منطقهای
و بینالمللــی" را هــم فهمیدیم که در
جمهوری اسالمی چه معنایی دارد .تنها
دوست جمهوری اسالمی در جهان چند
حزب و گروه شبه نظامی هستند که بعضا
در قدرت نیز شریک میباشند؛ اما به جای
آن تادلتان بخواهددشمن و رقیبدارند.
البته ســال گذشــته شــاهد گسترش
تضادهای درونی حاکمیــت نیز بودیم.
تضادهایی که روزانه در اشکال گوناگون
خود را نشــان دادند که "انتخابات" اخیر
مجلس خبرگان و شــورای اســامی و
اتفاقات حول و حــوش آن یک نمونهی
روشــن آن هســتند .انتخاباتی که حتا
خامنهای را نیز وادار ســاخت تا تمام قد
به حمایت از جناح مطلوب خود برخیزد،
بهطوری که بعد از آن نیز نارضایتی خود
را از برخی نتایج اعالم کرد .در بررســی
تضادهای درونی حاکمیت این نکته مهم
است که این تضادها دو ریشه اصلی دارند.
اولین علت این تضادها رقابت جناحهای
مختلف بورژوازی بر سر سهمخواهیست.

Demo.shorai@gmail.com

بویژه در ایران کــه دولت به دلیل نقش
پُر رنگی که در اقتصــاد دارد ،از اهمیت
بیشــتری برای پیشــبرد سیاستهای
اقتصــادی و منافع خاص هــر کدام از
جناحهای بــورژوازی از جمله تصاحب
رانت قدرت برخوردار است .دومین علت
که از اولی نیز مهمتر است ،ناتوانی دولت
در کاهش بحران اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی حاکم بر جامعه است .شکست
سیاســتها و احساس خطر از فروپاشی
نظام جمهوری اسالمی عاملیست تا هر
کدام از جناحها علت شکست را در جناح
مقابل دیده و بر آن بتازد و مســئولیت
شکست را بر عهدهی رقیب بیاندازد.
با این توضیحات براستی باید چه سالی را
به انتظار نشست؟ سال  ۹۵چگونه خواهد
بود؟ برای تودهها عادی شــده است که
بگویند "سال به سال دریغ از پارسال" و
این نشانهی این است که مردم بهخوبی
دریافتهاند تا زمانی که جمهوری اسالمی
بر سر قدرت است ،تا زمانی که مناسبات
سرمایهداری بر ایران حاکم است ،تودهها
به خواســت خود برای کار ،نان و آزادی
نخواهندرسید.
ســال  ۹۴به رغم تمام مصائباش برای
کارگران و زحمتکشان ،به مانند سالهای
پیش از آن ،اما نقطهی امیدی نیز داشت.
در این سال مبارزات کارگران ،معلمان و
دیگر اقشار و تودههای تحت ستم کشور
گســترش یافت .مبارزات فراکارخانهای
از جمله در صنایع پتروشــیمی و معادن
شکل گرفت که نشانهی باال رفتن آگاهی
تودههای کارگر را در خود داشــت .حتا
جدا از اعتراضات فراکارخانهای ،مبارزات
کارگــران در ســال گذشــته در کلیت
خود بیانگر باال رفتن آگاهی آنها بود.
کارگــران گام به گام بــه اتحاد طبقاتی
نزدیکتر میشــوند و در این بین نقش
کارگران پیشــرو نیز هــر دم پُررنگتر
میشود .پرســتاران نیز در سال گذشته
مبارزات زیادی را پشــت سر گذاشتند و
در این راه صدماتی نیز دیدند و آن را به
جان خریدند .رژیم تعدادی از پرستاران
معترض را اخراج و یا به بیمارســتانها و
مکانهای دیگر تبعید کرد .اما مبارزات
معلمان حکایت دیگری داشت .مبارزات
معلمان در ســالی که گذشت پیشرفت
محسوسی داشــت .آنها در سازماندهی
اعتراضات خود از راههای جدیدی استفاده
کردند که تجارب ارزشمندی برای دیگر
گروههای اجتماعــی و حتا طبقه کارگر
داشت .معلمان در این اعتراضات حساب
خود را هر چه بیشــتر از جریانات راست
و نزدیک به اصالحطلبان حکومتی جدا
کردند کــه این نیز یک نشــانهی مهم
پیشرفت بود .بنابر این گسترش مبارزه
طبقاتی ،نقطه امید سالی بود که گذشت.
ســال  ۹۵را به امید گســترش مبارزه
طبقاتی ،ســرنگونی جمهوری اسالمی
و نظم ســرمایهداری آغاز کنیم .به امید
روزی کــه کار ،نــان ،آزادی حکومــت
شورایی تحقق یابد .به امید روزی که هیچ
کارگری زیر خط فقر زندگی نکند .روزی
که هیچ انســانی در بیغولههایی به جای
خانه زندگی نکند ،روزی که کودکان به
جای کار ،همه بتوانند به مدرسه رفته و
به آرزوهایکوچکشان برسند ،روزی که
هیچ انسانی به خاطر عقایدش به زندان
نیافتد ،روزی که زنان از ستم رهایی یابند
و هیچ انسانی به خاطر عقیده ،ملیت و یا
مذهب تحــت آزار و تبعیض قرار نگیرد،
روزی که تامین اجتماعی از گهواره تا گور
برقرار شود و به امید سوسیالیسم.
نشریه کار شماره ۷۱۳
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

تدریس انگلیسى

علیـرضا فخـاریان

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

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

azmarU

azjan’12paid60+120ak

استخدام

اجـاره آپارمتان

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

esfahaniazdec01

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Tel: 438-399-1359

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

Facebook:Rose pastry

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

استخدام منشی

Tel.: 514-458-5220

خدماتمالیاتی

Highschool, College,
University

Montreal, H4B 2M5

سابلتآپارمتان

به یک خانم باتجربه
برایهمصحبتی
با خانمی مسن
• بصورت نیمه وقت
فورا نیازمندیم:

Big apartment with
2 BedRooms-Huge
living Room, Big
Kitchen, One big
Bathroom, balcony,
Storage room
For Rent
Good for 3-4 People
Available End of
)March (2nd Floor
Corner Guy/
Rue Notre-Dame o

Bachelor Apt.
for Sublet
One Bathroom
Small kitchen
9th Floor

Rose pastry

azfeb1U

تدریسریاضیات

aznov’15U

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

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

DownTown Montreal

Corner Guy/
Rene-Levesque O
Available now
@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111

Tel.: 438-937-9382
backmanfeb15+mar01U

اجـاره آپارمتان

استــودیو ،تمیز و زیبا،
آفتابگیر ،استخر و سونا ،اتاق
تفریحات و ...درقلب کت
دِنیژ فورا برای اجاره:

@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111

Furnished: 800$
Unfurnished: 750$
4854-B, 16th floor
Cotes des Neiges
Rock Hill

azmar1U

azmar1U

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

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

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

استخدام

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

Tel. 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

کامیونیتی

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

MMUNITY

!soulmate
professional
handsome Jewish
;iranian male
seeking well
groomed
iranian Jewish fe)male >> (LIAM

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

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

اعظم  -تلفن تمــاس:

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

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

فـال

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

کامپیوتر

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

عینک سازی

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

فـرش

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی
گرانیت

شماره شما در

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

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

مهاجرت

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

محضر

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

کوه نور ،آدونیس و...

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

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

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

الوال:

کلینیککایروپرکتیک

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

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

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

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

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

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

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

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

داروخــانه

با ما تماس بگیرید.

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

خشکشویی

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.

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

 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

روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

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



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

چاپ و تابلوسازی

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

Fredoonazmar15U

toendofmay2010P

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

Tel.: 514-430-4388

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

in search of

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

جویـای گمشده

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

azmar15U

abaee:azsepfree

امید رایگان از فوریه15

آژانس مسافرتی

Tel.: 514-746-6133

Tel.: 514-675-4405

Tel.: 514-812-5662

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

لطفا با شماره زیر تماس
بگیرید :ایرج

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
----------تلفن تماس (امید):

آرایشـــــگاه

ازدواج

تدریس فارسی

ساختمان

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

vic3554@gmail.com

toendmar16U

3333 Cavendish, #285

شیـرینی

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

Re-Mi

استخـدام

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

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

PAIVAND: Vol. 23  no.1260  Apr. 01, 2016

34

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993
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) Tel.: 514-
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سی
عکا
996-9692
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

تدریسپیانو

برای اداره خط تولید

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت

 وقاشی ساختمان ،وصب اوًاع وردٌ َا

 وصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف پًش ي …
 تکمیل زیرزمیه

azjan15U

Pazfeb-june2015

بازدید رایگان

قابلتوجهخامنها
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...

• 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.

Tel.: 514-933-0-933

(514) 244 4689

فال قهـوه
و ورق

فنگویندگی

استخدام

 اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com

azmar15U

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

 وًسازی ي تعمیرات کلی ي جسئی ساختمان

• 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.: 450-443-2222
info@polymerrecycle.com

ارز

شرکت خدمات ساختمانی مدرن

• 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

واقع در جنوب مونترال ()south shore
فورانیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا
با ایمیل و یا شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

SNOWDON

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

به یک نفر تکنسین باتجربه

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
استخــدام

35

خاطره حتویلداری یکتا

فروش مبلمان :اوکازیون عالی

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

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:

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

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
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

Pdtoendec'15

514 585 - 2345

514 -883-6151
sadeghinaazfeb1U
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

مترجم رمسی

مترجم رمسی

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609





























































































































مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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223-3336
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ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

PAIVAND: Vol. 23  no.1260  Apr. 01, 2016

Immigration

خطبه

تهیه پرتره ایرانی به سیاق شاهان قاجار

«خودمانانداختیم!»

جدا نماییم .همچنیندو
فالش «سافت باکس»
دیگر با نور فیلتر شده
که ســوژه ها را از جلو
من ّورمیگردانند.
برای آنکه جلوه طبیعی
تری بــه عکس بدهیم
بهتر اســت که با یک
«میــک آپ قاجاری»،
ابروهای بانوان را وسمه
و به هم پیونــد داد تا
ابروان بانــوی تصویر،
همچو «سلطان بانو»در
فیلم «سلطان و شبان»
و «کمان گونه» باشد!
اگر ســوژه مرد باشد،
بهتر اســت که حتما مزین به
سبیل شاهانه باشد .اگر چنین
نبود ،با یک ســبیل مصنوعی،
جلوه دیگری به تصویر میدهیم
تا هیچ چیز از ابهت شاهانه در
آن کم نباشد.
در صورت تمایل میتوان از گلیم
یا قالی ســنتی کوچکی نیز در
«ســت آپ» عکاســی استفاده و
تصویر را به آن مزین نمود.
برای آنکه همه ســوژه ها واضح و
در تصویر کامال مشخص باشند،
سعی میکنیم که شاخصدیافراگم
از  8پاییــن تر نباشــد .بنابراین
کمبود احتمالــی نور را با افزایش
نسبی قدرت فالشهای جلو جبران
میکنیــم .همچنین حتما طوری
به سوژه ها پوزیشن میدهیم که
همگی در یک خط بوده و به یک
اندازه ازدوربین فاصلهداشته باشند.
در صورت استفاده از لباسهای تیره،
نور تکمیلی و کنترل شدهدیگری،
بخشهای تیره تر را پوشش خواهد
داد تا نور تمام قســمتهای تصویر
یکسان و یکدست باشد .در صورت
لزوم از یک فالش تکمیلیدیگر به
عنوان  Hair lightو از باالی ســر
سوژه ها استفاده مینماییم.
این پکیــج برای اولین بــار و به
صورت کامال ابتکاری در مونترآل
به هموطنان تقدیم میگردد .تهیه
و آماده کردن این پکیج با سختی
های فــراوان ،تحمل هزینه باالی
تهیه و ارســال لــوازم آن از ایران
انجام شده و با مناسبترین قیمت
به عزیزان هموطن تقدیم میگردد.
در صورت تمایل با شــماره تلفن
«استودیو فوتوبوک» تماس و وقت
قبلیبگیــرید:

از هر چیزی که دور شویم یا زمان عنصری که یــادآور آن دوران
زیادی از دوران آن بگذرد ،برایمان باشد در تصویر استفاده کرد.
جالبتر شده و تبدیل به نوستالژی نکتــه دوم در تهیــه چنین
میگردد :از تنقالت و وسایل آنتیک عکسهایی،توجهبهپوزیشنهای
بگیر تا لباسهای قدیمی و عکس خاصی است که در عکسهای
آن دوران بکار میرفته است .به
به سبک و سیاق دوران قاجار.
از آنجا که ورود هنر عکاســی به عنوان مثال،در اکثر عکسهایی
کشورمان مقارن با سلطنت شاهان کــه از آن دوران به جا مانده
قاجار بوده است ،همیشه سمبل است ،مشــاهده میکنیم که همه
عکسهایقدیمی،چنینعکسهایی سوژه ها در وضعیت جدی و تقریبا
با لباسها و دکوراسیون آن دوران بدون لبخند هستند.
اســت .تهیه این نوع عکسها در البته شــاید دلیل آن این بود که
کشورمان طی دهه گذشته بسیار همه ســعی میکردند مانند شاه،
مرســوم بــوده و در برخی اماکن ابهتی شــاهانه داشته باشند و به
توریستی و یا استودیوهای ایرانی همیــن دلیل ،کســی در مقابل
تهیــه و بــه عالقمنــدان عرضه دوربین لودگی نمیکرد و «سلفی»
میگردد .خانــواده های ایرانی نیز نمیگرفت!
برای آنکــه خاطــره متفاوتی از نکتــه ی دیگری که باید در تهیه
کشورمان داشته باشــند ،از این چنین عکسهایی بکار گرفت این
مدل عکسها هم تهیه کرده و در است که حتما باید بصورت سیاه و
سفید و یا تک رنگ رتوش گردند
منازل خود نصب مینمایند.
ناصر الدین شــاه قاجار نیز عالقه که جلوه ای شــبیه عکسهای آن
وافری به این هنر داشت تا آنجا که زمان داشته باشند .یا آنکه با افکت
ِ
«سفیا» ،اندکی عکسها را متمایل
عکاسخانه ایدر کاخ گلستان برای
خود و زنان حرمش طراحی نمود به رنگ زرد یا قهوه ای تهیه و چاپ
که باید آن را اولین آتلیه ی عکس کــرد که جلوه ای قدیمی و خاک
ایران بدانیم .هر عکسی را هم که خوردهداشته باشند!
تهیه میکرد ،آن را به اصطالح «واتر از آنجایی کهدر غربت به هیچکدام
مارک» یا «متبرک» مینمود و در از کاخهای عهد قاجار دسترســی
نداریم ،مجبوریم عکسهای مورد
زیر آن می نوشت:
نظــر را در زمینه ســفید تهیه و
«خودمانانداختیم!»
برای تهیه چنین عکسهایی الزم ســپس بر روی یک عکس دیگر
است که البسه و تزئینات آندوران مونتاژ نماییم .یا آنکه تزئیناتی رادر
را از وطن تهیه کــرده و یا آنها را زمینه تصویر قرار دهیم که یادآور
مطابق مدلهــای اصلی دوخت و آن دوران باشد.
تهیه کــرد .ثبت چنین تصاویری البتــه اگر بــه البســه قاجاری
ســلیقه ای بوده و میتــوان از هر دسترســی نداریم میتوانیم برای
تهیه عکسهای مشابه ،از
لباسهای محلی جاهای
تلفناستودیوفوتوبوک:
مختلف ایران اســتفاده
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMکنیم که البته باز باید آنها
را به روشهای مختلف از
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
ایران تهیه نمود.
STUDIOPHOTOBOOK1
از لحاظ تکنیک عکاسی،
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
همــه چیز شــبیه یک
ن شماره:
سئانس معمولی پرتره با
سپشیال ای
ا
تهیه ،مونتاژ ،رتوش و چاپ
همان «ست آپ» نرمال
عکس در ابعاد  8و نیم در  11اینچ
میباشــد .دو «اسپات»
برای سفید کردن زمینه
بالباسهایاستایلقدیمی
تصویر تــا بتوانیم بعدا
و یا محلی ایراندر استودیو،
سوژه ها را از «بک گراند»
به مبلغ 50دالر.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

36

a single incident.
Abuse might involve acts, words
or even neglect.
The abuse can be
physical, sexual,
psychological or
financial.
• As a victim you
may experience
more than one type
of abuse.
• Usually the
abuser is a spouse,
former spouse,
partner or former partner.
Sometimes, it can be a
member of your spouse’s
or partner’s family.
• The abuser may be male
or female
• You do not have to stay
in the relationship to keep
your status in Canada if
you are being abused or
neglected.
• If you are affected by
the conditional permanent
residence measure, you can
request an exception.
----------------The above information can
be found on the Immigration Refugee and Citizenship Canada Website.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
----------Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

DID YOU KNOW...

What conditional
permanent residence
means for you in
regards to spousal
sponsorship

• You have access to
health coverage and social
services.
• You are allowed to leave
and re-enter Canada.
If you are a victim of abuse
or neglect, you do not have
to remain in an abusive
situation. It does not matter
whether the conditional
permanent residence measure applies to you. In Canada, abuse is not tolerated.
All physical and sexual
abuse is a crime. All child
abuse must be reported.
Many who sponsor their
spouses overseas are not
aware of the conditional
permanent residency.
This law has been put in
place to avoid spouses
from marrying only for the
purpose to immigrate to
Canada.

What is abuse or
?neglect
Abuse is behavior used to
intimidate, isolate, dominate or control another person. It may be a pattern or

If you have been granted
conditional permanent
residence, you must
live together with your
sponsor in a legitimate
relationship for two
years from the day you
receive conditional
permanent residence. The
condition ends after the
two-year period.

Am I affected by this
conditional permanent
?resident measure
Yes, if your application
was received on or after
October 25, 2012.
Yes, if you have been in a
relationship of two years
or less and do not have
children in common with
your sponsor.
No, if you have been in
a relationship with your
sponsor for more than two
years.
No, if you had children in
common with your sponsor
at the time of your sponsorship application

Your rights
Upon receiving conditional
permanent residence, you
have all the rights and
privileges of a permanent
resident:
• You are allowed to work
or study in Canada without
a work or study permit.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
فروش کلیه بلیت
برنامه ها و
کنسرتها
------

همه روزه در

تپش

دیجیتال
-----514-

2233336
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Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

 بیمه اتومبیل

، خرید بیمه از ما، ایرانیان عزیز
up to

25%

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

به سود شماست

:مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند
همین امروز با تماس بگیرید

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses

St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca

Phone: 514-999-8098

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

MEGA 2

Double
Pizza
andوLes
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
نامیEn
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
نامیone
Double pizza دبل پیتزا
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
 مناسبت ترین رقم می نباشد، دالر که در صنایع غذای2000 :بهای امتیاز
Folie is new and exciting.

2

27

PIZZAS
great opportunity!

99$

 این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد،البته برای مدت زمان محدود
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
are  بطور:میزان سرمایه گذاری
دالرin
هزار
250
 هزار تا200
بینwe
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود100  مبلغ تقریبی:( سرمایه مورد نیازAll dressed or 3 toppings)
Investment Level: Approximately $200,000
to این
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
 در نوع خود کمترین میزان در% 5 :االمتیـاز
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
orهزینه
Medium poutine
توزیعCapital
نیز بواسطه
مجرب ما وApproximately
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
،تبلیغات در رادیو
بواسطه
 که% 5 :تبلیغات
1•
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
نتیجهinدرthe
مشتریان و
 روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی2L
Royalties:
5% –ازalso
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
experienced.بود
marketing
department
creates
radio, TV
andرفت و
newspaper
ads
)بال مرغ
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
تحویل دو نوعsales
امکانthrough
 شما،بعنوان صاحب امتیاز
as well
asمنازل
flyers
that
increase
awareness
and
finally ازincreased
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
.را خواهید داشت
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
مشتریانwill
سفارشات
دریافت
برایtoمشترک
تلفن مرکزیand
شماره
از یکyour
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.
.نمایدof
میthe
ارسال
شدهpopular
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)
. امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد،یک نام دیگر1
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
:اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
1 برای
PIZZA
99$
X-LARGE 11

or 1 topping)
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central است
phone
number
(next to all
موفقیت
مکان رمزfor
(نام برتر در یکpepperoni
ادغام دو
call
to place
their ،اینترنت
order. Our
center
dispatches
orders
to هزینه های
جهتcustomers
الزحمه رانندهtoحق
،کارکنان
یونیفوریم
،تلفنcall
،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
 هزینه پست و سایر، هزینه چاپ منوی غذا،تحویل غذا درب منازل

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.

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

doublepizza.ca
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
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Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
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 Mailing Address:
FAX: 514-342-9574

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech architecture

ه :سه شنبه  5آوريل
برنامه آیند
حضور استاد سليمی
با
ــرای هيپنوتيزم
و اج

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

جتربه ای نو و متفاوت در آنیکس

  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


بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

Cell.: 514-944-3279
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Tel.: 514-937-5192

