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تبدیل ارز
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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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You want it darker
We kill the flame
Hineni, hineni
I'm ready,
my lord...

بلیط به ایران :ویژه نوروز

840

خودكشى
پادشاهانه
رضاپهلوى!

Traveling Light

وداع کوهن با جهان...

او در ماه اوت نامهای به ماریان ،یکی
ی در حال احتضارش
از عشاق قدیم 
نوشت و در آن به آشتی خود با
مرگ اشاره کرد:
«رسیدیم به اینجا و هر دوی ما
واقعا پیر شدهایم .بدنهایمان
درحال از هم پاشیدن است و فکر
میکنم به زودی من هم به دنبال
تو بیایم .میدانم آنقدر به نزدیک
هستم تو که اگر دستت رو پشت
سرت دراز کنی،میتوانی دست
من را بگیری ...حاال فقط میخواهم
آرزو کنم سفر خوبی داشته باشی.
خدانگهدار عشق بیپایان ،آخر راه
میبینمت...

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

الیت
صرافی

pgs.: 6, 8, 10, 11, 13, 22, 33

(خضر)

مونتریال :كوچه ها باريكن
دكونا بسته ست!

32

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

صــرافی  5ستاره

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

514 889 8765

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

Tel.: 514.426.7200

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

 ص25 :

nsarvaran@hotmail.com

RESTAURANT
ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INCجتاری
امالک :مسکونی و
مشاور
Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker
(514) 846-0221
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

_____________________
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

محضردارومشاورحقوقی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

مریم خالقی

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

صرافیآپادانا

 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

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYXAPADANA
INC

EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029

Ofﬁce: 514 285 1637

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

و South shore

GUY

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

GUY

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

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

(514) 290-2959

www.sutton.com

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

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
www.ParsPlumbing.ca
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ
RESTAURANT
ONYXﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ
 INCﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰRESTAURANT ONYX INC

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

فیروزهمتیان

Montreal Qc. H3G 1S6

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

9

هشدار آقا
ی
م
و
ف
ق
ی
ت!
بدانی
د و آگاه با
ش
ی
د
ک
ه
...

فارکس

انتقال فوری ارز

برمبنای نظریه توطئه شایع است
که گویا همه کارهای راه های دردست
ساخت ،نوعی راهبرد ماکیاولی است
تا رانندگان را به عدم استفاده
از خودروهایشان وادارد!

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

جنب دانشگاه کنکوردیا

514-439-8501

پرسش پیرامون چرایی و
چگونگی پیروزی ترامپ و
شکستکلینتون

10

pg. 40

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.

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

514-322-5345
2

www.paivand.ca since 1993
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حمید سام

 فروش و اجاره،• با سال ها تجربه در امور خرید
امالک مسکونی و جتاری
 مشاوره ارزیابی و خرید،• اخذ وام مسکن
.بدون هیچگونه هزینه ای می با شد
 آیا می دانستید:• قابل توجه تازه واردین محترم
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
:برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید

Hamid Sam

real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

1395  آبان25  1292  شماره 24 سال

فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus
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فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.

4

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 145$

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 430$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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 November 1, 2016 and January 3, 2017 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

3

www.paivand.ca since 1993
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

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

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

3

CLIENT : Concessionnaires TOYOTA
PUBLICATION

No ANNONCE

FTP-QC

TITRE

TOY-790-IMP-2F

TEXTES

DATE

APPROBATION

PAIVAND: Vol. 24  no.1292  Nov. 15, 2016

APPROBATION

4

PUBLICATION

No ANNONCE

The Gazette

www.paivand.ca since 1993
CLIENT : Concessionnaires TOYOTA

Corolla-RAV4 2017

DIR. ARTISTIQUE

DATE

TOY-775-IMP-2A

DATE

DATE

DIR. ARTISTIQUE

PARUTION

10 et 19 septembre
DIR. PRODUCTION

DATE

DATE

CLIENT

DATE

INFOGRAPHE

DATE

04-11-2016

4

L10.340 po x H1

CLIENT

Équipés de série de l’ensemble Toyota Safety Sense

À ce prix-là, on peut
tous être un génie.

2017

1
0

DIR. PRODUCTION

BL

COROLLA CE

DIMENSIONS

VERSION

No CORR.

Novembre

SERVICE CLIENT

TITRE

Corolla - Rav4

Communications
bleublancrouge
DATE
SERVICE CLIENT
DATE

1395
 آبان25  1292  شمارهCOULEUR
24 سال
DIMENSIONS
L10.18 po. x H9.36 po.
CMYK

TEXTES

PARUTION

• Système précollision avec détection des piétons
• Alerte de sortie de voie
• Phares de route automatiques
• Régulateur de vitesse dynamique à radar

46

$


At this price, an
can be a genius

*
/SEMA64INE
mois
en location

0 D’ACOMPTE
$

RAV4 LE

2017

79

39

$

weekly*

Modèle XSE illustré

*

MAINE
$
 0/SED’ACOMPTE

en location 64 mois
$

6

2016

$

COROLLA CE

169 /MONTH

$

*

60-month lease

$

0 DOWN PAYMENT

OBTENEZ 5 000 MILLES AÉROPLANMD
POUR UNE TOYOTA‡

weekly*
weekly

Modèle 4RM Limited illustré

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES TOYOTA DU QUÉBEC
Programme de location au détail et de financement à l’achat offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les
pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent un véhicule du 1er au 30 novembre 2016 chez un concessionnaire participant du Québec, où tous
les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. * Offres applicables aux modèles Corolla CE 2017 (BURCEM B) / RAV4 2RM LE 2017
(ZFREVT B) / RAV4 4RM LE 2017 (BFREVT B) de base neufs en stock. Prix de vente de 18 379 $/29 654 $/31 919 $ avant taxes, frais de concessionnaire de 399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires),
frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le montant total payable mensuellement ou hebdomadairement est soumis à un taux de location annuel de 2,49 %/2,99 %/2,99 % et
tient compte des frais de concessionnaire, des frais de transport et de préparation, des frais de climatisation et d’une contribution du concessionnaire de 182 $/0 $/176 $. Franchise annuelle de
22 500 km. Frais de 0,07 $/0,10 $/0,10 $ du kilomètre excédentaire. À la livraison, le paiement d’un montant de 201,05 $ ou 46,49 $ / 327,07 $ ou 75,64 $ / 343,72 $ ou 79,49 $ avant taxes
(équivalant au premier versement mensuel ou hebdomadaire, selon les modalités choisies) ainsi que des droits sur les pneus et des taxes applicables sera requis. Le prix de vente des
modèles illustrés Corolla XSE 2017 (BURSEC C) / RAV4 4RM Limited 2017 (DFREVT B) est de 27 299 $/40 414 $. ‡ Obtenez 5 000 milles Aéroplan à l’achat ou à la location
de tout véhicule neuf Toyota. Voir toyota.ca pour les détails de cette offre. MD Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada inc.

THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!

DEALERSHIP

عباسى
رامین
7/7
OPEN

:نامى آشنا و مورد اطمینان
ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016
AT YOUR QUEBEC
DEALERS
ایرانى
جامعهTOYOTA
خدمت
در
2016
COROLLA
7/7
OUVERT
قبل از امضاى قرارداد هر نوع
•
LEASES
UP TO
STARTING متاس
FROM
AT
بگیرید
من60باMONTHS
TOYOTA
اتومبیل
$
%
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
 نرخ بهرهTOYOTA’S
• براى دریافت بهترین
GENIUS CONTEST
:متاس بگیرید
و قیمت با من

 بابهترینGO!
LET’S

از بانک هاى
معتبركانادا

78

0.99

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

Formation aux métiers
semi-spécialisés pour
immigrants et réfugiés

آموزش حرفه های
نیمه ختصصی به
مهاجران و
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار
Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.
از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار
18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35.
15:35  تا8:15  دوشنبه تا جمعه از ساعت، ساعت30  هر هفته، هفته18

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

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

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

Tel.: 514-777-3604
Information
et inscription :
450 662-7000,
poste 3220

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

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

www.ealaval.com
1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd 1

OUVE

OPE

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd 1

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594

Cell : (514) 571-6592

OPE

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes a
applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 30, 2016 at a participating Quebec dealer, whe
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 A
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charg
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution,
GM
ÎLESPERROT
GM WE
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease
assist
(including applicable annual taxes on lease assist,
th
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at deliv
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the first montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this offer. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

S MODEL SHOWN

Courtier Immobilier Agréé

MAZDA

16-11-09 16:59

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

S Model Shown

TOYOTA ÎLESPERROT

اخذ وام
2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
بانكى

TOY-790_IMP-2F_CorollaRAV4_QC_FTP_rev.indd 1
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
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-

2016 CAMRY XLE V6 shown

2016 VENZA AWD Limited shown

432

2016 CAMRY $

مهدیبنکدارزاده

XLE V6

درخدمت
هموطنانعزیز

Mehdi Bon, Sales Representative

XLE PACKAGE
INCLUDES:

LEASE FROM

INCLUDES

*

/MONTH

REMOTE
STARTER

60 MONTHS

• NAVIGATION SYSTEM
• LEATHER SEAT SURFACES
• FRONT SEAT SURFACES

+

WINTER
TIRES

336

2016 VENZA $
LE FWD

VALUE OF $1,795

LEASE FROM
*

/MONTH

60 MONTHS

3,000

$

*

REBATE

• ELECTRIC SEATS
• BACKUP CAMERA

GET UP TO 5,000

Mobile: 514-983-2444

MILES‡

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to new, in-stock 2016 Camry XLE V6/2016 Venza LE FWD. Dealer fees of $165 before taxes (if applicable), transportation and preparation charges ($1,690/$1,760) and air conditioner tax of $100 (if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The 20,000 km per year restriction and a maximum of $0.15
per additional kilometre apply. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from November 1 to 30, 2016 at Spinelli Toyota, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
، کاشیکاری، نقاشی، برقکاری،• لوله کشی
،• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه
توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین
«بیم» و ستون های جدید
• تعمیر و تعویض درب گاراژ
• ترک خوردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
 د،با
،مک ومینکن
زی
)...ک و

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

. مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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
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>> در راه کاخ سفید...

 ۱۰نگرانی جدی از پیروزی و
ریاست جمهوری دونالد ترامپ
مجیدمحمدی

.۲۰آبان-ترامــپ رفتارهایی را در
دوران کارزار انتخاباتــی و قبل از
آن نشان داده که میتواند موجب
نگرانی بســیاری از شــهروندان
آمریکایی و غیرآمریکایی شود.
ســخنان و مواضع وی و اطرافیان
و هوادارانــش مایه نگرانی و ترس
بسیاری از منتقدان و مخالفان وی
است.
این نگرانیها ممکن است اجرایی و
عملی نشود و ترامپ مثل همیشه
نظراتــش را تغییر دهد اما همین
وضعیــت تعلیق نیــز در تضاد با
اطمینانیابی است .پیروزی وی چه
پیامدهایی برای افراد و گروههایی
که وی آنهــا را هدف قــرار داده
خواهدداشت؟
•
دمکراسی در مخاطره

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 ّ

بــرای شــهروندان امریکایــی
شگفتانگیز و پیشبینیناپذیر بود
همان طور که تعرضهای جنسی،
تمسخر معلوالن ،و ممنوع کردن
مســلمانان غیرآمریکایی از ورود
به این کشور نیز چنین ویژگیای
داشت.
•
رها کردن متحدان

ترامــپ در دوران کارزارهــای
انتخاباتی بارها متحــدان آمریکا
را نســبت به تنها گذاشتن و رها
کردن آنها هشــدار داده است .او
در مصاحبه با نیویورکتایمز تعهد
ایاالت متحده به پیمان آتالنتیک
شــمالی را منــوط بــه پرداخت
حقالسهم کرده است (بسیاری از
اعضا آن را به تمامه نپرداختهاند)
در حالی که کشورهای شرق اروپا
در ســایه تهدید روســیه زندگی
میکنند .اروپاییان امروز حق دارند
نسبت به شرایط امنیتی خود نگران
باشند.
•

ترامپ و بســیاری از هــواداران او
عمیقاً به نظریه توطئه باور دارند و
هرجا امــور بر وفق مراد آنها پیش
نرود بدان متوسل میشوند .ادعای
وی بر تقلــب در انتخابات چه در موفقیتقلدرها
دوره مقدماتــی و چه در انتخابات نگرانی مهم خانوادهها آن است که
نهایی نه در واقعیت بلکه در توهم چگونه به فرزندان خود بگویند از
قلدربازی و بیهودگی آن بپرهیزند
بنیادداشت.
ترامپ رمز موفقیت کشورها را نه در حالــی که فردی بــا قلدربازی
در قدرت مــردم و نهادهای مدنی میتواند به ریاست جمهوری برسد.
و نهادهای دمکراتیک و رسانههای همچنین زنــان در ایاالت متحده
مستقل ،بلکهدر قدرت قدرتمندان نمیتوانند یک متحددر کاخ سفید
قاهر میداند (به تمجیدهای او از برای مقابله با تعرضات جنســی
پوتین نگاه کنیــد) .اگر روندهای داشته باشند .وقتی رئیسجمهور
اجتماعی و سیاسی و نهادها تعیین به صراحت میگوید به زنان تعرض
کننده نباشــند (کــه در دیدگاه کرده و هزینهای نپرداخته این امر
ترامپ تعیینکننده نیستند) این میتواند مشوق تعرض جنسی در
قدرتمنــدان (مقامات سیاســی ،خیابان و محیط کار باشد.
ســرمایهداران ،صاحبان و مدیران •
رسانهها ،مدیران شرکتها) هستند همراهینژادپرستان
که رویدادهــا را هدایت میکنند .این ســخن که همــه طرفداران
بســیاری از رهبــران اقتدارگرا با ترامــپ یا حتــی نیمــی از آنها
خواست عمومی و انتخابات بر سر نژادپرست و زنستیز و بیگانهستیز
کار میآیند اما به دشواری میتوان هستند ،سخنی بیهوده و بیپایه
با خواست عمومی و انتخابات آنها را اســت اما طرفداران برتری نژادی
سفیدپوستها و افراطیون راست
برکنار کرد.
•
(آلت-رایت) در میــان طرفداران
ناپذیری
ی
بین
ش
پی
ترامــپ جای داشــتند و ترامپ
ترامــپ در دوران کارزارها نشــان هیچگاه به طور اصولی آنها را طرد
داده که پیشبینیناپذیر است .او و نفی نکرده است.
به راحتی نظریات خودش را عوض این امــر مایه نگرانــی اقلیتها
کرده و نقض میکند و ســخنان باالخص اقلیت آفریقاییتبار است
سابقش را پس میگیرد .توجه به که در چهار سال آینده نمیتواند
این خصیصه بازارهای مالی و پولی در مقابله با تمایالت نژادپرستانه بر
را در کشورهای مختلف بالفاصله کاخ سفید اتکا داشته باشد.
بعد از انتخــاب وی مورد مخاطره •
قرار داد .پیشبینیناپذیری ترامپ سرکوب مخالفان و منتقدان
گرچه در محدودههایی متوجه به شــعار دائمی ترامپ و هوادارانش
برخورد با دشمنان ایاالت متحده «زندانی کردن هیالری کلینتون»
مثل داعش بود اما در مواردی نقض بوده است .هیالری نه یک فرد بلکه
سنتهای سیاســی و پیمانهای نماد یک جریان سیاســی و یک
بینالمللی را که ایــاالت متحده ائتالف است .بسیاری امید دارند
امضاکننده آنهاستدر بر میگرفته که او مثل بقیه سخنانش در این
سخن هم جدی نباشد و نظرش
است.
سخنان او در مورد رابطه با روسیه ،را عوض کند اما رهبران اقتدارگرا
انکار هک اطالعات حزب دمکرات همیشه بر خالف این امید عمل
توسط روسیه (که نهادهای امنیتی کردهاند .در سنت سیاسی ایاالت
امریکا آن را تأیید کردهاند) ،و انکار متحده در دو قرن و نیم گذشــته
جنایات پوتین علیه روزنامهنگاران ،مقامات رقبای خــود را در زندان
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نیفکندهانــد .او همچنین زنانی
را که وی را به تعرض جنســی
متهم کردهاند به پیگیری قضایی
تهدید کرده است .این موضوع نیز
در تاریخ سیاسی ایاالت متحده
بیسابقه اســت .این خصیصه
فعاالن سیاســی را نگران کرده
است.
•
محدود کردن آزادی بیان و
رسانهها

ترامپ دشمن جدی رسانههای
آزاد در ایاالت متحده است.
او چندیــن بار ایــن مطالبه را
مطرح ساخته که مجوز برخی از
رسانهها باید لغو (مثل کشورهای
دیکتاتــوری) و دسترســی
به اینترنــت محدود شــود ،و
خبرنگارانی را که سؤال انتقادی
از او پرســیدهاند از کنفرانــس
مطبوعاتی اخراج کرده است.
او بــا مصاحبــه کنندگانی که

رهیافــت انتقــادی در برابر وی
داشــتند برخــورد توهین آمیز
داشته است( .مثل مگان کلی در
فاکس نیوز) وی همچنین برخی
رسانهها (مثل واشینگتنپست) را
در فهرست سیاه مصاحبه خود
قــرار داده و آنهــا را در دورهای
به مصاحبههــای مطبوعاتی راه
نمیداد صرفاً بهدلیل این که این
روزنامه رهیافت انتقادی به وی
داشت.
او رسانهها را مسئول بسیاری از
رویدادها در کشــور میداند در
حالی که رسانهها پیامآور هستند
و بــه او هم هماننــد هیالری
کلینتون زمان کافی برای طرح
ایدههایش دادند .او خبرنگاران و
رســانهها را دروغگو و خنگوله و
آکله خوانده است .او همچنین به
تهدید و ارعاب خبرنگاران توسط
طرفدارانش در گردهماییهای
انتخاباتی واکنشی نشان نداد .او

رسانهها را در صورت پیروزیاش
به شکایت و پروندهسازی تهدید
کرده است .مدیران و ویراستاران
رســانههای خبری پس از نهم
نوامبر  ۲۰۱۶حق دارند نسبت
به آزادی بیان و رسانهها در این
کشور نگران باشند.
•
بحراناجتماعی

اگــر ترامــپ بــه وعدههــای
انتخاباتــیاش عمــل کند باید
میلیونها مهاجــر غیرقانونی را
کــه دارای فرزند و پــدر و مادر
در آمریکا هســتند ،اخراج کند.
بدون بحران اجتماعی نمیتوان
میلیونها نفر را از یک کشــور
بــزرگ و چند قومــی و چند
فرهنگی اخــراج کرد .این یعنی
زندگی میلیونها نفر در ترس از
دولت فدرال .ترامپ در سخنرانی
پیروزی خود ترس بیشــتری را

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

Traveling
Light

Leonard Cohen

I’m traveling light
It’s au revoir
My once so bright
My fallen star
I’m running late
They’ll close the bar
I used to play
One mean guitar
I guess I’m just
Somebody who
Has given up
On the me and you
I’m not alone
I’ve met a few
Traveling light like
We used to do
Goodnight goodnight
My fallen star
I guess you’re right
You always are
I know you’re right
About the blues
You live some life
You’d never choose
I’m just a fool
A dreamer who
Forgot to dream
Of the me and you
I’m not alone
I’ve met a few
Traveling light like
We used to do
Traveling light
It’s au revoir
My once so bright
My fallen star
I’m running late
They’ll close the bar
I used to play
…One mean

«عشق بیپایان،
آخــر راهـ میبینمت»...

«لئونــارد کوهــن» ترانهســرا،
رماننویــس و خواننده مونتریالی،
که با ترانههایش جهانی را شیفته
موسیقی کرد،دوشنبهشب  7نوامبر
در لسآنجلسدرگذشت.
! hallelujah

با یاد جاودانه و شــیرینش نگاهی
میاندازیم به مسیر  ۸۲سالهای که
او طی کرد:
«کوهــن» کارش را با شــاعری و
نویسندگی شــروع کرد و بعدها به
خوانندگــی روی آورد .او در دهــه
 ۱۹۶۰که بازار موسیقی فولک داغ
بود،به شهرت رسید.
او تقریبا یک دهه زودتر از «بیتلز» و
«رولینگ استونز» و یک دهه دیرتر
از «الویس پریسلی» متولد شد .اما
زمین ه زندگی خصوصی ،اجتماعی
و عقالنی او با تمام ســتارگان راک
در تمام نسلها متفاوت بود ،تاحدی
که او را نمیتوان حتی با خوانندگان
فولک همعصرش مقایسه کرد.
«لئونــارد» تا اواســط ده ه چهارم
عمرش ضبط ترانــه را آغاز نکرد و
این زمانی بود که نوشتن چند کتاب
را به اتمام رسانده بود .به عنوان یک
رماننویس و شــاعر ،دستاوردهای
«کوهــن» جلوتــر از «باب دیلن»
بود ،اما صدایی یکنواخت او شــاید
جذابیت کمتری نسبت به صدای
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶داشت.
او دربــاره صدای خــود میگفت:
آدمهای زیادی تــا به حال به
من گفتهاند این تارهای صوتی
که صدای خاصشــان حاصل
سیگار و دود است ،به درد آواز
نمیخورد .من همیشه میدانستم
خواننده خوشصدایی نیستم ،ولی

به قول یک دوست اگر
میخواهیم صدای آواز
بشنویم ،باید برویم به
اپرایمتروپولیتن!
هرچنــد او یکــی از
موفقترینترانهسراهاو
خوانندگان اواخر دهه
 ۶۰نبود ،اما بدون شک
یکــی از جذابترین
و دیرپاتریــن آنهــا
به شــمار میرود .او
ل توجهی در
توانســت حضور قاب 
دهههای بعدی داشته باشد و موفق
شد توجه منتقدانی را که دیگر به
همنســان او توجه خاصی نشان
نمیدادند ،همچنان به خود معطوف
کند.
خواننده «تا انتهای عشــق با من
برقــص» که مجموعــه آثارش بر
سه نسل در سراســر جهان تاثیر
گذاشت ،از برندگان جایزه «پرنس
آســتوریاس» اســپانیا بود .هیات
داوران ایــن جایزه که از مهمترین
جوایز ادبی کشــور اسپانیاســت،
دربارهی «کوهن» گفتند:
این شــاعر و خوانندهی  ۷۷ساله
کانادایی تصویری آفریده که در آن
شعر و موسیقی درهم آمیختهاند و
به چیز گرانبهای تغییرناپذیری بدل
شدهاند.
«لئونارد کوهن» در ســال ،۱۹۳۴
از یک خانواده متوســط یهودی در
وست مونت (مونترال) متولد شد.
پدرش که تاجر پوشــاک بود ،در ۹
سالگی «کوهن»درگذشت.
او در محیطــی مترقی رشــد کرد
که هرگونه بیان شــخصی و اظهار
وجود در آن ،از سنین کودکی مورد
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کنسرتموسیقی

تشــویق قرار میگرفت .هر چند
کالسیک ایرانی
«لئونارد» در سن  ۱۳سالگی برای
به دست آوردن دل دخترکی جوان
گیتار به دست گرفت ،اما یکی دو
سال بعد به خواندن ترانههایش در
آهنگساز و پیانیست
کافههای محل پرداخت.
اودر رشته زبان انگلیسی ازدانشگاه
«مکگیل» فارغالتحصیل شد ودر
سال  ۱۹۵۵یعنی در  ۲۱سالگی
به خاطر نوشــتههای خالقانهاش
جایــزه ادبی «مک ناتون» را از آن
خود کرد.
اولین کتاب اشعار «کوهن» با نام
«بیا اساطیر را مقایسه کنیم» در
Saturday, December 10, 2016
ســال بعد از آن منتشر شد و موفقیت بسیاری در
7 pm
بین منتقدان کسب کرد .این موفقیت با دو کتاب
رقصDania Rioux :
دیگر دنبال شد و به گفت ه خودش ،انتشار دو کتاب
منایشگاه نقاشیBruno Taverna :
بعدی اودر کنار ارثی ه خانوادگی ،امکانات مالی کافی
--------------------برای یک زندگی راحت را در اختیارش قرار داد.
Salle de concert du Conservatoire
دو رمان به نامهای «بازی محبوب» و «پاکباختگان
)4750 Henri Julien, (Montreal
Metro: Mont Royal
زیبا» شهرت او را در اواسط دهه  ۶۰تضمین کرد.
Tickets: $30
در این زمان حتی اشــعاری که «کوهن» از سنین
-----------نوجوانی سروده بود هم توجه عده بسیاری را به خود
Tel: (514) 965 6038
جلب کرد.
(514) 484 8748
«جودی کالینز» که یکی از استعدادهای درخشان
موســیقی فولک در ده ه  ۶۰به شــمار میرفت ،تا امروز یکی از پرطرفدارترین آثار «کالینز» به شمار
شــعر «ســوزان» کوهن را اجرا کرد کــه یکی از میآید .به این ترتیب «کالینز»« ،کوهن» را تشویق
محبوبترین ترانههای او شد ،و نه تنها یکی از مورد کرد تا در کار موسیقی فولک به او بپیوندد.
درخواستترین ترانهها در پخش رادیویی شد ،بلکه
{>> ادامه در صفحه}38 :

شیداقره چه داغی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
By Appointment only: (514) 652-7623
(514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

با تعیین وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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داروخـانه

تحلیل...

12

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

 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

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
--------------------------------

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

WWW.GRANITEISLAND.CA

________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

پرسشهای انبوهیدر روزهای
بعد از پیــروز ترامپ در مورد
علل و دالیــل موفقیت وی و
شکست رقیب وی مطرح شده
است .این پرســشها عمدتا
ناشی از پیش بینی ناشدگی
انتخاب وی است.
به عنوان کســی که دو دهه
از دور و  ۱۶ســال از نزدیک
تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایاالت متحــده را دنبال کرده
و به مناطق شهری و روستایی
 ۳۹ایالــت (از جمله مناطق
روســتایی چهار ایالت تنســی،
ویرجینیا ،کارولینای شــمالی
و پنســیلونیا در دو هفتــهی
آخر کارزارهــای انتخاباتی برای
چندمیــن بار) ســفر و با مردم
صحبت کــرده در این نوشــته
تالش می کنــم به  ۱۲تای آنها
پاسخدهم:

پیام صریــح ترامپ «حماقت»،
«ضعف» و «بازنده» بودن قشــر
حاکــم در آمریکا بود که طنین
مناسبیدر میان مردم غیرشهری
و کمتر تحصیل کرده یافت .این
مــردم وقتی بازداشــت ملوانان
آمریکایی و موشک اندازی قایق
های سپاه به ناوهای آمریکایی را
در خلیج فــارس در صفحههای
تلویزیون خــود دیدند (چون به
آنها فرمان داده شده از درگیری
با قلدرهای سپاه در خلیج فارس
پرهیز کننــد) به ضعف رهبران
خود پی بردند.
ســودبردن کشــورهای دیگر از
تجارت و معامله با ایاالت متحده
نیز (با صدها میلیارد دالر کسری
در تــراز خارجی) نیز دلیل قانع
کنندهای برای حماقت رهبران
سیاسی بود که ترامپ به خوبی از
آن سود برد .افت قدرت اقتصادی
ایاالت متحده نیز بــرای بازنده
بودن این کشور ذکر می شد.

ترامپ می دانست به کجا برای
تهییج رای دهندگان خود برود.
او نه کاالی مجانی به کسی می
داد و نه خواننده و نوازنده دعوت

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

پرسش پیرامون چرایی و چگونگی
پیروزی ترامپ و شکست کلینتون

•
 .۲در گردهماییهایی ترامپ چه
میگذشت؟

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت

مجیدمحمدی

•
 .۱پیام ترامپ چه بود که مورد
استقبال قرار گرفت؟

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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می کــرد .او خود به ســرگرم
کردن مردم عــادی با زبان آنها
میپرداخــت .مردم عادی تصور
میکردند یکی از خود آنها بر سر
سفره شان نشسته و با آنها درد
دل میکند .در گردهماییهای
وی دهها هزار نفر در هر یک از
گردهماییهــای وی در مناطق
مختلــف آمریکا شــرکت می
کردنــد .او در این گردهمایی ها
به تمســخر کارهای احمقانهی
سیاستمداران به زبان خود مردم
عادی می پرداخت.
•
 .۳چرا مخالفان ترامپ اکثرا او
را جدی منیگرفتند؟

مخالفان ترامپ فقــط به خود
ترامپ و ضعفهای وی نگاه می
کردنــد و نه به هــواداران وی و
روشهای ترامپدر ارتباط گیری
با آنها .آنها بــه جای توجه به و
جدی گرفتن هــواداران وی بر
شخصیت ترامپ تمرکز کردند
و از هوادارانش شکست خوردند.
ترامپ یک ســلبریتی و شومن
بود اما وقتی در انتخابات شرکت
کرد گروهی را نمایندگی می کرد
و شــخصیت وی قابل تقلیل به
شومن بودن وی نبود.
•
 .۴آیا هیالری به خاطر زن بودن
رای نیاورد؟

پاسخ کامال منفی است .هیالری
اشــتباهاتی جدی در روند کار
سیاســی خــود داشــت ،مثل
استفاده از ِ
«سرور» شخصی برای
ایمیلهای خود در دوران وزارت
خارجه.
او همچنین در کارزار انتخاباتی
خود نیز اشتباهاتی موثرداشت:
تغییر بسیاری از مواضع خود در

مواجهه با طرفداران سندرز برای
جذب آنها و فاصله گیری از مرکز
و میانه ،برچســب زدن نیمی از
طرفداران ترامــپ تحت عنوان
«ســبد رقت انگیزها» ،قرار
گرفتن کامل در پشت سر اوباما
در حالی که وی می توانست در
عین تاییــد اوباما نظرات ویژهی
خــودش را نیز عرضــه کند ،به
نمایش در آمدن ضعف جسمانی
و بیماری وی در دوران کارزارها،
پرهیز از نام بردن اسالمگرایی به
عنوان عامل تروریسم ،ودر نهایت
تیم نسبتا ضعیف ویدر کارزارها
(در مقایسه با تیم اوباما) .محور
کارزارهای انتخاباتی هیالری نیز
زن بودن وی نبود که مخالفانش
به این موضوع واکنش نشان داده
باشند.
در طول حدود  ۳۰۰مایل (۴۸۰
کیلومتر) از جادهی ( ۱۵از ایالت
کارولینای شمالی تا پنسیلونیا)
تنهــا میشــد با دههــا تراکت
هیالری مواجه شد در حالی که
هزاران تراکت ترامپ به چشم می
خورد .کارزار هیالری مردم این
مناطق را اصوال نادیده میگرفت.
در کشــوری که مردم روستایی
و کشــاورز آن به جونی ارنست
به عنوان سناتور ایاالت آیوا رای
می دهنــد نمی توان رای ندادن
به هیالری را به زن ستیزی رای
دهندگان رجوع داد .ارنســت با
ســوابقی مثل خدمت نظامی و
کار در دامداری توانســت اولین
سناتور زن از یک ایالت محافظه
کار باشــد .نمونههای ارنست در
ایاالت مختلف که امروز در سنا
و مجلس نماینــدگان ،مجالس
ایالتی یا عمارت فرمانداری و
شهرداری هستند بسیارند.

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

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

مـکمل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما ُ
کپیبرداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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ارتش کانادا به دنبال کشف صدای مرموز
ارتش کانادا با اجرای یک طرح
گســترده در تالش است منبع
صداهای مرمــوزی که از ناحیه
قطب شمال به گوش میرسد را
شناساییکند.
بــه گــزارش خبرنــگار گروه
دانستنیهای خبرگزاری فارس،
ارتش کانادا یک پروژه گسترده
را آغاز کرده است تا منبع صدای
مرموزی که از یک منطقه دور
افتاده در دریای منتهی به قطب
شمال به گوش میرسد را پیدا
کند.
این صدای عجیب بارها و بارها

تکرار میشــود و مردم محلی
میگویند که صدای مذکور طی
چند ماه گذشته باعث شده است
حیوانات بترسند و از این منطقه
فرار کنند.
بر اساس پروژه ویژهای که ارتش
کانادا در این زمینه تعریف کرده
اســت ،یک هواپیمای نظامی
همراه با حســگرهای هوشمند
و پیشــرفته بر فراز این منطقه
پرواز میکند و به گفته مقامات
دولتی ،تمام اطالعات این منطقه
را در خود ذخیره میکند.
با این وجود ارتش کانادا با انتشار

بیانیهای اعالم کرد که تاکنون
هیچ دلیلی پیدا نکرده است تا
متوجه شود این صدای ناهنجار
و مرموز چگونه و از چه منبعی
تولید میشود.
در بیانیه این مرکز گفته شــد:
«سرنشینانهواپیماموفقنشدند
بهدرستی منبع تولید این صدا را
تشخیصدهند و روی آن تمرکز
کنند .تنها چیزی که سرنشینان
در این منطقه کشف کردند دو
نهنگ و شش شیرماهی بزرگ
بود».

است؟
تونی کودر ،شهردار مونتریال با
اعالم این که در  10ســال آینده
 6میلیارد دالر صرف زیرساخت
و کارهــای تعمیرات و نگهداری
عقب افتاده و انباشته خواهد شد،
نشان داده که چشم اندازی برای
پایان یافتن مشکل نیست .اکنون
که انتخابات شهرداری درجریان
است ،شاید ســرانجام بتوان به
تخفیف مشکل فکر کرد.
کودر ایده وجــود یک «محافظ
جریــان رفت و آمد» یــا «داور
ترافیک» را مطرح نگهداشــته
اســت .درحالی که ممکن است
رانندگان از این ایده تنها به عنوان
ســوپاپی برای تخلیه نارضایتی

شــان خرسند باشــند ،چنین
مرجعی نیاز بــه چیزی بیش از
یک صندوق شکایات ،که خشم
مــردم از مقامــات منتخب را
منحرف کند ،دارد.
نهاد «داور» می باید در موضعی
باشــد که مقامات را متعهد به
نظارت و هماهنگ کردن کارهای
راه سازی کند تا رانندگاندر همه
راه های جایگزین خود نیز دچار
سرگردانینشوند.
پاســداری از ترافیک باید شامل
درنظر گرفتن دوچرخه سواران
و پیادگان نیز باشد .دراین مورد
نیز نابسامانی هایی وجود دارد اما
غالبا کار به اقرار به اشتباه ختم
می شود.

فرانســوا لیموژ ،نامــزد رهبری
«پروژه مونتریال» پیشنهاد کرده
که یک واحد پلیس ترافیک برای
مدیریت تراکم آن ایجاد شود.
امســال ،پلیس مونتریــال 12
میلیــون دالر صرف پرداخت به
افسران پلیس برای اداره ترافیک
می کند که  4میلیــون دالر از
سال  2014بیشتر است.
ایــن امر به خاطر آن اســت که
به افســران داوطلب پلیس برای
اضافه کاری از قرار هر ساعت 60
دالر پرداخت می شود.
در طرحی که لیموژ ارائه کرده،
کارشناســان ترافیک ،که افسر
متخصص نیســتند ،بــرای هر
ســاعت  22تا  26دالر دریافت

خواهند کرد.
شــهرداری بیش از حــد لزوم،
درصــدد تســهیل مشــکالت
ســاختمانی است .برای این کار
یک کارشناس هماهنگ کننده
مخصوص ساختمان به خیابان
سن دنی فرستاده شده تا با پیشه
وران تمــاس گرفتــه و درمورد
کسب و کار ایشان در طول انجام
کار گفتگو کند.
همچنین در نظر دارد ســازه ای
بادی ایجــاد کند تا هنگامی که
درســال  2018رفــت و آمد در
خیابان ســن کاترین مختل می
شــود به آن جانی ببخشد .بی
گمــان ،از هر فکــر دیگر برای
کاهش این اختالل نیز استقبال

می شود.
اما حتی اگر همه این کارهای راه
سازی یک توطئه برای این باشد
که رانندگان را به تغییر عاداتشان
وادارد ،شــهرداری و استان باید
این دوره بی ســابقه را به عنوان
یــک موقعیت درنظــر بگیرند.
آنها باید تالش هایشــان را برای
تشویق شهروندان به استفاده از
وسائط نقلیه عمومی ،پیاده روی
یا دوچرخه سواری افزایش دهند
تا میزان ترافیک قابل تحمل تر
و مخروط های نارنجی ســد راه
ناپدید شود.

(حــدود  ۱تا  ۳درصد) به ترامپ
نظرات خود را پنهان می کردند.
•
 .۵نامهی مدیر افبیآی
شــاید یک یا چند نظر سنجی
چقدر در شکست هیالری نقش
در محدو دههایی اشــتباه کنند
داشت؟
اما تقریبا همهی نظر سنجیها
تاثیر این نامه یازده روز قبل از روز پیروزی کلینتون را بر اســاس
نهایی انتخابات انکار ناشدنی است الکترال کالــج کم و بیش پیش
اما در مورد آن نباید اغراق کرد .بینیمیکردند.
اکثریت قریب به اتفاق کسانی که •
تصمیم بــه رای دادن به ترامپ  .۷چه کسانی یا چه چیزهایی
گرفته بودند اکثرا به موضوعات را می توان برای برآمدن ترامپ
دیگر بی توجه بودند ،چه مشکالت سرزنش کرد؟
هیالری و چه رسواییهای ترامپ .گروهی شــبکهی ان بی سی و
مناطق و ترکیب رای دهندگان تهیه کنندگان نمایش واقع نمای
به ترامپ در انتخابات نشان داد «Apprenticeکارآموز مشهور» را
که حتی بــدون نامهی مدیر اف برای معروف شدن و داده شدن
بــی آی هیالری بخــت اندکی این امکان به وی برای ریاســت
برای پیروزی داشــت .ســازمان جمهوری ،گروهی برخورد اوباما
رای حزب دمکرات در این دوره با وی در سال  ۲۰۱۱در مراسم
نتوانست کارزار موفقی در به پای شــام خبرنگاران را کــه در آن
صنــدوق آوردن اعضــای حزب اوباما کیسهای حســابی به تن
داشته باشد (شش میلیون کمتر وی کشید ،گروهی تفرق شدید
از  .)۲۰۱۲همچنین هیالری از در حزب جمهوریخواه ،و گروهی
جذابیتهای شوهرش در جذب دیگــر همهی رســانهها را برای
آرای مردم عادی برخوردار نبود .دادن تریبون به وی سرزنش می
اتخاذ سیاستهای سوسیالیستی کنند .اما برآمدن ترامپ ناشی از
ســندرز و موضــع وی در مورد فرایندی فراتر از همهی اینها بود:
بــاز کردن راه برای شــهروندی  -ضعفهای جدی دولت اوباما در
مهاجران غیر قانونی به شدت به سیاست خارجی،
 رشد اقتصادی بسیار کند،وی آسیب زد.
 پرهیــز آمریکاییان از دســت•
 .۶چرا نظرسنجیها در سطح
به دست شــدن قدرت در یک
ایاالت اشتباه کردند؟
خانواده ،و
شکافمیاننتایجنظرسنجیهای  -رفتار تــک روانهی دمکراتها
ایالتی و نتایج انتخابات ناشی از در مواجهه با مسائلی مثل بیمه
تغییر نظرها در آخرین ساعات یا بهداشت یا مهاجرت.
علمی نبودن نظر سنجی نبود ،برای آن که رهبــران اقتدارگرا
بلکه بســیاری از رای دهندگان پیروز نشــوند رهبرانــی که بر

نهادهــای مدنــی و مطالبــات
مشــروع مردم تکیه دارند باید
شــان و منزلت خــود را فدای
نســبیت فرهنگی نکنند .مردم
عادی در کشورهای دمکراتیک
و آزاد وقتی ببینند رهبر آنها در
برابر شاه سعودی تا زانو خم می
شود ۱.۷ ،میلیارد دالر پول نقد
برای دیکتاتــور ضد آمریکایی با
هواپیمایاختصاصیفرستادهمی
شود ،به قصاب شهروندان ایرانی
و ســوری نامههــای خصوصی
فرستاده می شود یا برای آن که
وی را ناراحــت نکنند از حمایت
لفظی از جنبشهای دمکراتیک
شــانه خالی می شود اینها را به
معنای ضعف ،بازندگی و حماقت
می گیرند.

همگانی مخالفت مــی کرد ،به
صراحت می گفــت می خواهد
مالیات ثروتمندان را کاهش دهد
و وعدهی کمک دولتی بیشــتر
به آنها نمی داد تا سندرز بتواند
فراتر از آن وعده دهد و رای آنها
را جمع کند.

در دو شب متوالی بعد از پیروزی
وی در چهــل شــهر علیه وی
تظاهرات انجام شــد .در همان
شــب پیروزی وی دهها کمدین
و میزبان برنامههای شــبانه ی
تلویزیون وی و پیروزیاش را به
باد تمسخر و طنز گرفتند.
حتی اگر ترامــپ بخواهد نمی
تواند بــه چاوز و احمــدی نژاد
و پوتین تبدیل شــود .دستگاه
قضایی ایاالت متحده مســتقل
است و کنگره علی رغم اکثریت
جمهوری خواهان در برابر زیاده
خواهیهای ترامپ خواهد ایستاد.

ترامــپ در گردهماییهــا و
مصاحبههای خــود مدام از یک
جنبش اجتماعیدر پشت سرش
سخن می گفت .این جنبش که
توسط ناظران و تحلیلگران جدی
گرفتهنشدچهمشخصاتیداشت؟
به طــور خالصه ایــن جنبش
جنبش روســتاییها ،تحصیل
ناکردهها ،کم درامدها و محافظه
کاران اجتماعی علیه شهریها،
تحصیــل کــردگان ،طبقــهی
متوسط و ثروتمندان و نسبیت
گرایان فرهنگی بود ،کسانی که از
مبارزه برای حق همجنسگرایان
برای سفارش کیک به هر قنادی،
حق تراجنسیتیها برای ورود به
هر دستشــویی و محدود شدن
آزادی بیان در دانشگاهها به دلیل
«محیط امن» بــرای اقلیتها و
«صحت سیاســی» خسته شده
بودند.

تسهیل مشکل ترافیک مونتریال
هیئت تحریریه گازت مونتریال

 7نوامبــر -حرف هایی برمبنای
نظریه توطئه شایع است که گویا
همه کارهای راه های دردســت
ســاخت نوعی راهبرد ماکیاولی
اســت تا راننــدگان را به عدم
استفاده از خودروهایشان وادارد.
بازســازی تقاطع تورکــوت ،راه
بندان بســیار شدید ایجاد شده،
ســاخت پل جدید شــامپلن،
تخریب بخش باالیی بزرگراه 10
و کارهای عمده آب رســانی در
خیابان شربروک ،تنها چند نمونه
از برنامه هایی است که رانندگان
اتومبیل را به این پندار وامی دارد
که آیا کسی آگاهانهدرصدد برهم
زدن نظــم و آرامش زندگی آنان

•
 .۸آیا سندرز میتوانست بر ترامپ
پیروز شود؟

طرفــداران ســندرز در حــزب
دمکرات یا بیــرون از این حزب
تصور میکنند که اگر سندرز در
مقابل ترامپ بود پیروز می شد.
این تصور نادرست است.
کســانی که به ترامپ رای دادند
سوسیالیســت نبودنــد تا گول
شعارهای شبهسوسیالیستی وی
را بخورند (وی چنین شعارهایی
نداد) .کسانی که این گونه حرفها
را مــی زنند تمایــات طبقات
کم درآمد آمریکا را نمیدانند .آنها
می خواهند مثل ترامپ میلیاردر
باشــند و نه این کــه حکومت
هزینهی بیمــهی آنها را بپردازد.
ترامــپ در همــهی کارزارهای
خود با بیمهی بهداشت و درمان

•
 .۹آیا ترامپ احمدی نژاد یا چاوز
آمریکاست؟

ترامپ احمدی نژاد یا چاوز آمریکا
نیست.
سوابق کاری وی هیچ شباهتی به
سوابق نظامی و امنیتی احمدی
نژاد و چــاوز نــدارد .او وعدهی
خدمات و کاالهــای مجانی به
کسی نداد و علیرغم قلدریهایش
در برخــورد با رقبا نتوانســت و
نخواهد توانســت لشــکری از
اراذل و اوبــاش را که بر ارتش و
نیروهای امنیتی اتکاداشته باشند
برای خود ســازماندهی و بسیج
کند .در طــول دوران کارزارهای
انتخاباتی حتی یک مورد سراغ
نداریم کــه طرفــداران ترامپ
در گردهماییهــای هیالری و
سندرز اخاللی ایجاد کرده باشند
در حالی که اخاللها از ســوی
مخالفان ترامــپ در کارزارهای
انتخاباتی وی صورت می گرفت.
او همانند چــاوز و احمدی نژاد
اقتدارگــرا و شــیفتهی رهبران
قدرتمند است اما آمریکا با ونزوئال
و ایران تفاوتهای بنیادی دارد.
ترامپ علیرغــم میل خود نمی
تواند دهان رســانهها را ببندد،
احزاب سیاسی را تعطیل کند و
نهادهای مدنی را ببندد.

•
 .۱۰آیا ترامپ می توانست در سال
 ۲۰۱۲اوباما را شکست دهد؟

حتما نه .برآمدن ترامپ ناشــی
از کوتاهیها و ضعفهای دولت
اوباما باالخــص در دور دوم بود.
عملیات تروریســتی داعش در
اروپا و آمریکا در چهار سال دوم
(و بــی عملی و خلــف وعدهی
اوباما در مورد سوریه) و در عین
حال تــداوم پذیرش پناهندگان
ســوری در سلب اعتماد از وی و
دمکراتها بسیار موثر بود.
همچنین در ســال  ۲۰۱۲هنوز
اکثریتمردمآمریکامیخواستند
شانس موفقیت را به یک رئیس
جمهوری آفریقایی تبار بدهند و
دادند .اما فرصــت اوباما دو دوره
بود و هیالری ،دورهی ســوم وی
به نظر می رسید.
•
 .۱۱ترامپ در دوران کارزارها از
کدام جنبش اجتماعی در پشت سر
خود سخن می گفت؟

•

•
 .۱۲هیالری باخت یا ترامپ برد؟

هــر دو .هم هیــاری در کارزار
خود موفق عمل نکرد (بسیاری از
دمکراتها و مستقلها به وی رای
ندادند) وهم ترامپ فراتر از انتظار
همگانــی در جمــع آوری رای
عمل کرد .همین که ترامپ علی
رغم ماشــین حزبی کلینتونها
و مخالفتهای رهبــران حزب
جمهوریخواه به پیروزی رســید
نشانهی درک واقع بینانهی وی و
همکارانش از وضعیت سیاسی و
عمل متناسب با این درک بوده
است.
•
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG

رضا پهلوى با نامه اى
كه به ترامپ نوشت،
خود را در برابر
خواهان
سلطنت
ِ
بدون پادشاه كشت!
ِ

مبتدی | متوسط | پیشرفته
ترم زمستــانی

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

Free French Courses /
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Winter semester / Session d’hiver :

)Du 9 janvier au 26 mars 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule/ Horaire des cours:

خودكشى پادشاهانه رضا پهلوى!
ف .م .سخن

رضا پهلوى یك رجل سیاســى
ست .چه ما خوشمان بیاید چه
نیاید ،ایشــان را تقریبا همه ى
ایرانیان ،هم به نام ،و هم به مقام
سابق مى شناسند .هیچ فرد زنده
ى سیاسى در ایران ،به اندازه ى
رضا پهلوى شناخته شده نیست.
نه از میان چپ ها و كمونیست
ملیون و ملى گراها،
ها ،نه از میان ّ
نــه از میان سیاســیون معروف
به اصــاح طلب یا اصــول گرا،
هیچكس به شهرت رضا پهلوى
نیست .او به عنوان فرزند محمد
رضا شاه و ملكه فرح پهلوى ،براى
اغلب افراد پا به سن ،ولیعهد بوده
و براى جوانانى كه دوران شاه را
ندیده اند ،كسى كه در خانواده،
همیشه از پدر و مادر او یاد كرده
اند و بســیارى ،از دوران خوشى
كه در آن دوران داشته اند سخن
گفته انــد .البته در خانواده هاى
چپ ،از خاندان پهلوى همیشه به
بدى یاد شده و در میان آنان به
خباثت مشهور بوده اند ،و بچه ها
در ایــن گونه خانواده ها ،آن قدر
نسبت به پهلوى ها بد شنیده اند
كه بدون دانستن تاریخ و خوب
و بدهاى آن دوران حتى نسبت
به رضا پهلوى تنفر پیدا كرده اند.
واقعیت این است كه ما هنوز از یك
بررسى همه جانبه و بى طرفانه و
غیر مغرضانه نسبت به پهلوى ها
و عملكرد آن ها محرومیم و تا به
اینجا هر چه شنیده ایم و خوانده
ایم ،یا تمایلى نسبت به بد نشان
دادن مطلق آن ها وجود داشته
یا تمایلى نسبت به خوب نشان
دادن مطلــق آن ها .همین امر،
دوستى ودشمنى با این خاندان را
به شكل افراط و تفریط نگهداشته
و حد میانه اى وجود ندارد چون
ابراز دوســتى مطلق ،منتقدان و
مخالفــان حكومت پهلوى را كه
ضعف ها و كاســتى ها و ندانم
كارى ها و ظلم هاى آن دوران را
تجربه كرده اند ،به واكنش بیشتر
در جهت خالف وا مى دارد و بر
عكس آن هم مخالفت مطلق با

كل عملكرد این خاندان و دوران
حاكمیت آن هم ،موافقانى را كه
نقاط قوت و مثبت و آینده نگرانه
و سازنده ى این حكومت را دیده
اند به شــدت بر مى آشوبد و آن
ها را به واكنش در جهت خالف
نظر منتقدان و مخالفان پهلوى وا
مى دارد.
جالب اینجاست كه خود پهلوى
ها ،از بانو فرح گرفته تا رضا پهلوى
هواداران خود
به شدت و حدت
ِ
و نظام پادشــاهى ،با گذشته اى
كه داشته اند برخورد نمى كنند
و تعصب گاه هیستریكى كه این
هواداران از خود نشان مى دهند
هرگز نداشــته اند و یا در جامعه
بروز نمى دهند.
به هر حال ،چیزى كه مسلم است
این است كه شخص رضا پهلوى،
نقشــى در رویدادهاى مثبت و
منفى زمان شاه نداشته ودر زمان
انقالب كه حدودا  ١٩ساله بوده
در خارج از ایران به درس خواندن
مشغول بوده است .از زمان انقالب
تا بــه امروز هم ،ما نه دیده ایم و
نه شنیده ایم كه ایشان در خارج
از چهارچــوب خانوادگى ،كارى
ناشایست كرده باشد یا ثروتى را
كه از پدر به ارث برده ،با ریخت
و پاش ،صرف خوشــگذرانى یا
مواردى از این دست كه همواره
به عنوان امتیاز منفى به اشخاص
موثر سیاسى داده مى شود كرده
باشــد .به عبارتــى رضا پهلوى
فردى ســت خانواده دوســت و
فارغ از جنجال هایى كه معموال
شــاهزادگان و ثروتمندان خود
را در آن هــا غرقه مــى كنند.
البتــه امتیاز مثبــت اخالقى یا
خانوادهدوســت بودن ،به معناى
داشتن امتیاز مثبت در زمینه ى
سیاسى نیست ،چرا كه مقوله ى
سیاست ،چهارچوبى وسیع تر از
این موضوعات دارد.
رضا پهلوى ،جز در یك مقطع از
دوران جوانى اش ،همواره بر این
موضوع پا فشرده كه انتخاب نظام
سیاسى ایران -چه پادشاهى و چه
جمهورى -بر عهده ى مردم ایران
باید باشد .نظام مطلوب سیاسى

آینده باید ســكوالر و مبتنى بر
عدم دخالت دین و ایدئولوژى در
امر سیاسى باشد .حاكمیت باید
در چهارچوب حقوق بشر قوانین
خــود را مطرح و اجرا كند .همه
ى ایرانیــان ،صرف نظر از دین و
مذهب و جنسیت و زبان و قوم و
غیره باید داراى حقوق مساوى در
همه ى زمینه ها باشند...
به عبارتى بر آن چه رضا پهلوى
تاكید كرده اســت ،كوچكترین
ایرادى نمى تــوان گرفت .تنها
موضوعى كه تمــام این كارنامه
ى پر از نمره ى قبولى را مردود
مى كند ،گرفتن نمره ى صفر ،به
خاطر اعتقاد به كارآیى و محاسن
حكومت پادشــاهى ست ،كه به
هیچ وجه امروزى نیست و ایرانى
قرن بیست و یكمى را دعوت به
پذیرش نظام سیاسىدوران قرون
وسطا مى كند.
ایــن ضعف هم بر طرف شــود،
ضعــف دیگرى وجــود دارد كه
شــاید دیگران تمایلى به بازگو
كردن آن نداشــته باشــند ولى
متاسفانه این ضعف -گفته شود یا
نشود -وجود دارد و تقصیرى هم
متوجه شخص رضا پهلوى نیست
و آن این اســت كه به دلیل نوع
ــبك و سیاق زندگى
زندگى و َس ْ
شــاهزادگانه ،رضا پهلوى قدرت
معنوى و ّبرایى كالمى و رفتارى
یك سیاســتمدار به دنبال قدرت
را نــدارد و آزاد اندیــش بودن را
ایــن گونه درك مى كند كه «هر
كس هر چه بگوید محترم است»
و «ریش و قیچى باید در دست
همه باشد» و اگر غیر از این باشد،
شخص ،از دمكرات بودن فاصله
مى گیرد.
از طرف دیگر ،به دلیل ثروتمند
بودن و جایــگاه ویژه ى خاندان
اش ،همــواره در معــرض
سوءاستفاده و آسیب دیدن قرار
داشته لذا ،به نوعى نامناسب در
مقابل برخى گارد مى گیرد و بر
عكــس ،دنبال عده اى كه به هر
حال به آن ها اعتماد كرده حركت
{>> ادامه در صفحه}32 :

Last chance:
Registration
Deadline Soon

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

Last chance:
Registration
Deadline Soon

REGISTER
BEFORE
!!!January 16th
REGISTER
BEFORE
DECEMBER
!!!9th

!Upon appointment only! Sign-up today
!Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

انتخابات آمریکا محیط زیست
در دل این افراد نیفکند اما علت
ترس باقی است.
لحــن او در مــورد مهاجــران
مکزیکی (نامیدن آنها به عنوان
متجاوز جنسی و قاچاقچی) در
آغاز کارزارهای انتخاباتی اگر به
تصمیمگیری و سیاستگذاری در
کاخ سفید منجر شود طبعاً برای
مهاجــران و اعضای خانواده آنها
نگرانکنندهاست.
•
اداره کشور

ترامپ غیر از وعدههای توخالی-
این که همــه چیــز در دوران
ریاســت جمهــوری وی خوب
و عالــی خواهد بــود و مردم از
پیروزی خســته خواهند شد -و
غیرممکن (منع مسلمانان از ورود
به امریکا و وادار کردن مکزیک به
پرداخت هزینه دیوار) چیزی در
انتخابات مطرح نکرده اســت .با

>> ادامه از صفحه6 :

این وعدههای توخالی نمیتوان
کشوری را اداره کرد.
نگرانــی بازارهــای اقتصادی (با
سقوط بازار ســهام نیویورک در
ساعات اولیه پس از اعالم پیروزی
او) ناشــی از همیــن وضعیت
بیتجربگی و بیبرنامگی ترامپ
اســت .او حتی یک روز در مقام
اداره یــک نهــاد عمومی عمل
نکرده است .آیزنهاور نیز قبل از
انتخاب چنین ویژگیای داشت
اما فرمانده و قهرمان جنگ بود.
غیــر از بیتجربگــی ،موضوعی
کــه همــه را میتوانــد نگران
کند ادعاهــای ترامپ مبنی بر
همهچیزدانیوحلهمهمشکالت
به تنهایی است .او در گردهمایی
انتخاباتی جمهوریخواهان وعده
داد که به تنهایی همه مشکالت
را حل خواهد کرد.
•

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

مقابله با اسالمگرایی

ترامــپ در کارزارهای انتخاباتی
برای مقابله با خالفت اســامی،
کشــتار غیرنظامیان و شکنجه
زندانیــان و بمبــاران مراکز آنها
را وعــده داده اســت .اگر ایاالت
متحده بخواهد همــان رفتاری
را که علیه هیتلــر و متحدانش
در دوران جنــگ جهانی دوم و
کمونیستهای ویتنامیدردوران
جنگ ویتنام داشت ،اتخاذ کند
(بمباران شهرها و روستاها) صدها
هزار نفر از شبه نظامیان داعش
و مردم عادی کــه در قلمرو آن
زندگی میکنند ،کشته خواهند
شــد .این امر موجــب نگرانی
جدی مسلمانانی است که امروز
در خاورمیانه آشوبزده زندگی
میکنند.

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

•
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جمهوری اســالمی ...

Maria Cottone
Immigration Consultant of
)Canada Regulatory Council (ICCRC

دونالد ترامپ و آینده «برجام»

«تروریسم» از سوی آمریکا
علیــه جمهوری اســامی
به اجرا گذاشــته شدهاند ،با توجه به شرایط تازهای کهدر پی
همچنان پا برجایند.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری
ایــن گونه تحریمهــا ،که آمریکا به وجود آمده ،گمانهزنی
ابعاد برون سرزمینی دارند بر سر آینده «برجام» باال گرفته
(اعمال آنها از محدوده خاک و سرنوشت این توافقنامه بیش از
ایاالت متحده فراتر میرود) ،بیش مورد توجه و بررسی محافل
شرکتها و بانکهای اروپایی سیاسی ،اقتصادی و حقوقی هم
را که قصد دارنــد با ایران در ایــران و هم در پایتختهای
همکاری کنند ،در وضعیت دیگر طرفهای متعاهــد ،قرار
بسیار دشواری قرار میدهد خواهد گرفت.
که در فرصتی دیگر به جزئیات و در این زمینه تأکید بر چند نکته
پیامدهای آنها خواهیم پرداخت .ضروری به نظر میرسد:
در این جا تنها به این نکته اشاره •
میکنیم که ســرمایهگذاران و یک) تردیدی نیســت که هم در
بازرگانان و بانکهــای اروپایی ایران و همدر آمریکا ،افراطیترین
از ترس درگیر شــدن با دستگاه محافــل مخالف «برجــام» ،با
قضایــی آمریــکا و پرداخــت استفاده از شرایط سیاسی بعد از
جریمههای بســیار ســنگین ،انتخابات آمریکا ،بار دیگر تالش
در بســیاری مــوارد از انجــام خواهند کرد ایــن توافق را یا از
معامله با ایــران و به طریق اولی بیخ و بن براندازند یا با تغییر مفاد
ســرمایهگذاری در این کشــور آن ،ماهیتش رادگرگون کنند.در
همین زمینه ،فعالیت البیهای
خودداری میکنند.
در این میان پیروزیدونالد ترامپ وابسته به عربســتان سعودی و
در انتخابات هشتم نوامبر ریاست اسرائیل نیز شدت خواهد گرفت.
جمهــوری در آمریکا ،ســطح آقای ولید فارس ،مشــاور دونالد
نگرانی سرمایهگذاران اروپایی را ترامــپ در امــور خارجی ،یک
از همکاری با ایران به شدت باال آمریکایــی لبنانیاالصل اســت
که بــه مخالفت سرســختانه با
برده است.
با توجه بــه موضعگیریهای به ایران شــهرت دارد .او در دوران
شدت انتقادآمیز رئیس جمهوری جنگ داخلی لبنان به فاالنژهای
مارونــی در ایــن
برگزیده آمریــکا در رابطه
ترامپ:
کشور نزدیک بود،
با «برجــام» ،که در جریان
«برجام»
و بعدها در آمریکا،
پیکار انتخاباتی این کشور
ترین
ه
احمقان
عــاوه بــر انجام
بارها تکرار شد ،اروپاییانی
که سرمایه خود را به ایران توافقنامه تحلیلهایسیاسی
در تلویزیون دست
آوردهاند طبعاً بسیار نگران
تاریخ!
راستی فاکسنیوز،
شــده و آنهایــی که قصد
نقش مشاور میت
سرمایهگذاریدر این کشور
را دارند ،بیش از گذشته به صبر و رامنــی ،نامزد شکســتخورده
حزب جمهوریخواه آمریکا را بر
انتظار روی خواهند آورد.
آقــای ترامــپ «برجــام» را عهدهداشت.
«احمقانهترین توافقنامه تاریخ» •
توصیف کرده و از جمله گفته بود دو) گفتههای کسانی چون ولید
اگر به ریاست جمهوری انتخاب فارس الزامــاً بیانگر مواضع آتی
بشود ،طرفهایدرگیردر پرونده دونالد ترامپ در رابطه با «برجام»
هستهای ایران را بار دیگر سر میز نیست.در جریان پیکار یک نامزد
مذاکره خواهد آورد تا توافقنامه انتخاباتی حرفهای زیادی مطرح
میشود که حتماً قرار نیست در
بهتری منعقد بشود.
در گفتوگویــی با شــبکه دوم پی نشستن او بر کرسی ریاست
تلویزیون فرانســه که شــامگاه جمهوری به سیاست رسمی بدل
پنجشنبه ۲۰ ،آبان ،انجام گرفت ،بشوند.
ولیــد فارس ،یکی از مشــاوران «برجــام» معاهدهای بینالمللی
دونالد ترامپ در زمینه مســائل است که بیســتم ژوییه ۲۰۱۵
بینالمللــی ،بار دیگــر برعدم با قطعنامــه  ،۲۲۳۱به اتفاق آرا،
خشــنودی رئیــس جمهوری مورد تأیید اعضای شورای امنیت
منتخــب آمریــکا از امضــای ســازمان ملل متحد قرار گرفت.
توافقنامه هســتهای  ۱۵ژوییه بعد از آن هم کنگره آمریکا و هم
 ۲۰۱۵میان ایران و گروه «پنج دستگاه مقننه ایران «برجام» را
به عالوه یک» تأکید کرد و افزود تصویب کردند.
که امکان دارد برخی از مفاد این زیر پرســش بــردن «برجام» از
توافق از نو مــورد گفتوگو قرار سوی ایاالت متحده آمریکا ،حتی
اگر در رابطه با منتظمات حقوق
بگیرد.
یکی از عواملی که ،به گفته ولید بینالمللعمومیامکانپذیرباشد
فارس ،ایاالت متحده آمریکا را به (که نیســت) ،یک بحران بسیار
تجدید نظر احتمالی در «برجام» خطرناک تــازه را به بحرانهای
وادار خواهد کرد ،دست داشتن کنونــی خاورمیانه اضافه خواهد
ایــران در بحرانهــای گوناگون کرد و به عالوه تنشهای سختی
را میان آمریکا و دیگر قدرتهای
خاورمیانه است.
گمانهزنیها

فریدون خاوند

از امضای «برنامــه جامع اقدام
مشترک» (برجام) در چهاردهم
ژوییه  ،۲۰۱۵تابســتان  ،۹۴تا
امروز،دهها هیئت بزرگ اقتصادی
از چندین کشور رهسپار تهران
شدند که شــمار زیادی از آنها
اروپایی بودند.
هــم اتحادیه اروپا و هــم ایران
اطمینان داشــتند کــه در پی
بســته شــدن پرونده هستهای
جمهوری اسالمی و آغاز فرایند
رفع تحریمها ،راه برای گسترش
روابط اقتصــادی میان دو طرف
هموار شــده و ایران بهشت آتی
سرمایهگذاران بینالمللی خواهد
بود .امضای قراردادهای مقدماتی
در عرصههــای گوناگون میان
شــرکتهای ایرانی و اروپایی ،از
جمله در جریان دیدار حســن
روحانی رئیس جمهوری اسالمی
از فرانسه و ایتالیا در ژانویه سال
جاری این خوشبینی را بیشتر
کرد.
اوجگیری نگرانی

امــا خوشبینی دیــری نپایید.
البته بنبست پیش از «برجام»
شکســته شــد و در بعضــی
عرصهها (زیربناهای توریستی،
خودروســازی ،گاز…) حضــور
سرمایهگذاران خارجی در ایران
ملموستر شد .با این همه پویایی
مــورد انتظار به دســت نیامد و
سرمایهگذاری خارجی در ایران،
آن هم بعد از ســالها سکون ،از
آهنگ و چشماندازی که بتواند
تغییر چشــمگیری را در اوضاع
اقتصادی کشــور به وجود آورد،
برخوردار نشد.
در واقع عالوه بــر موانع داخلی
(دیوانســاالری نفسگیر ،فساد،
حضور انبوه بازیگران معروف به
«شبهدولتی» )...که مدیریت آنها
از سوی سرمایهگذاران خارجی
غیرممکن نیســت ،شرکتهای
اروپایی بــا موانع دیگری روبهرو
شدند که دستگاه قضایی آمریکا
در برابر اجرای «برجام» به وجود
آورده است.
میدانیم که «برجام» صرفاً ناظر
بر رفع تحریمهای «ثانویه» است
که در ارتباط با پرونده هستهای
جمهوری اسالمی وضع شدهاند.
در عوض تحریمهــای معروف
بــه «اولیــه» ،کــه در رابطه با
مسائلی همچون «حقوق بشر» و
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Registered with Quebec
Immigration
Since 2007
6621 rue

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Sherbrooke est
suite 103

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Montreal, Quebec

H1N 1C7

888888888888888888888888888888888888

Across Langelier metro

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

By appointment only
Monday to Friday
10:00 to 18:00

888888888888888888888888888888888888

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ ( وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ
واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺑﮏ
ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ  -ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد ﮐﺎرت
اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﻣوﻗت ،اﻣور
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

)Immigrate to Canada, (Federal, Quebec, Provincial
Canadian or Quebec Experience Class, Spousal or Parental
 Sponsorships, Skilled Workers, Investors, EntrepreneursConsultations, Invitation, Tourist Visa, Renewal of P.R
Cards & Temporary Resident Visa, Citizenship
Applications & all aspects of Immigration

ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑرای داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و ﮐﺑﮏ
را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺗﯾﻣﯽ ﻣﺟرب اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

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

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com

خدماتکفنودفن«ماندنی»
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی
غسل و مناز میت

Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities: visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities
)(home, golf club, etc.
Professional grief support
services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
)advice and referral services (notary, legal formalities, psychological...

Tel: 514-970-3046
امضاکننده این توافقنامه (چین،
روسیه ،فرانسه ،بریتانیا و آلمان)
به وجود خواهد آورد.
•
سه) در داخل ایران نیز جناحهای
تندرو هوادار به شکست کشاندن
«برجام» از پای نخواهند نشست
و بــا اســتفاده از موضعگیری
چهرههایی چون ولیــد فارس،
تالش خواهند کــرد وضع را به
دوران پیــش از امضــای توافق
بازگردانند .آنهــا اطمینان دارند
که با مضمحل شــدن «برجام»،
رابطه قدرت در درون جمهوری
اســامی به زیان مواضع حسن
روحانی تغییر خواهد کرد و امکان
دســتیابی او به دور دوم ریاست
جمهوری ،اگر غیرممکن نشود ،به
شدت کاهش خواهد یافت.
•
چهار) یک بار دیگــر یادآوری

میکنیم که استراتژی دونالد
ترامپ برای دســتیابی به
ریاســت جمهوری الزام ًا به
زیربنای سیاست او در کاخ
سفید بدل نخواهد شد.
این خطر وجــود دارد که رئیس
آتــی مهمترین قــدرت جهان،
حتی اگر «برجام» را زیر پرسش
نبرد ،اجرای آن را با موانع باز هم
بیشــتری روبهرو کند؛ ولی این
امید هم وجــود دارد که رئیس
جمهــوری برگزیــده آمریکا به
«پراگماتیسم» سنتی ایــن کشور
روی بیــاورد و به تــاش برای
کاهش تنــش در روابط با ایران
ادامه دهد .چه کسی با اطمینان
میتواند خطوط اصلی سیاست
خارجی چهل و پنجمین رئیس
جمهوری آمریــکا را پیشبینی
کند؟
•

پنـج) سیاست بینالمللی عرصه
چرخشها و فراز و نشــیبهای
غافلگیرکننده بوده و هست.
شرایط دشــوار حاکم بر ایران و
به ویژه اوضاع انفجارآمیز منطقه
خاورمیانه میتواند زمینه اتخاذ
یک سیاســت «پراگماتیک» را
از ســوی مهمترین کانونهای
تصمیمگیری در درون جمهوری
اســامی فراهم آورد .پیشروی
این «پراگماتیســم» تــا قبول
گفتوگوهای مستقیم دوجانبه
با آمریکای دونالد ترامپ ،در زمره
محاالت نیست.
بدبینانهترین سناریودر این زمینه
پیروزی تندروترین گرایشهای
ضــد «برجــام» در تهــران و
واشینگتن خواهد بود؛ ولی قرار
نیست همیشه بدترین سناریوها
تحققیابند.
•
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کــانادا...
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کانادا مایل به مذاکره درباره نفتا با دولت جدید آمریکاست

جاستین ترودو ،گفت که مایل
به از سرگیری مذاکرات توافقنامه
تجارتآزادآمریکایشمالی(نفتا)
اســت که دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری منتخب آمریکا گفته
بود خواستار تغییر و یا فسخ آن
است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه،
ترودو گفت ،شــروع گفت وگو

درباره توافقنامــه های تجاری،
حایز اهمیت است.
وی افــزود ،اگــر آمریکایی ها
خواســتار گفــت وگــو درباره
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای
شمالی باشند ،خوشحال خواهم
شد.
نخست وزیر کانادا خاطر نشان
کــرد ،انتفــاع کانادایــی ها از

مهاجرت به کانادا و نیوزیلند؛

نخستین پیامد پیروزی ترامپ!
دونالد ترامپ؛ میلیاردر نیویورکی
و جنجالی اســت کــه تاکنون
هیچ پســت دولتی نداشته و در
هیچ محفل سیاســی شناخته
شــده نبود و به نظر می رســد
که برای مواضع سیاســی حزب
جمهوریخواه هم هیچ اهمیتی
قائل نیست.
ترامپ تا قبل از انتخابات مقدماتی
آمریکا بیشــتر به واسطه انتشار
کتاب هایش در مورد اقتصاد و
راه های پولدار شــدن شناخته
شــده بود اما حاال با پیروزی در
انتخابــات ریاســت جمهوری
آمریکا ،رئیس جدید کاخ سفید
لقب گرفت.
حــال انتخــاب ایــن میلیاردر

جمهوریخــواه در آمریکا باعث
شده است تا حوادثی در داخل و
خارج آمریکا رخ دهد که از مهم
ترین آنها می تــوان به افزایش
مهاجرت آمریکایی ها به کانادا و
نیوزیلند اشاره کرد.
ترامپ در دسامبر سال گذشته
گفت که «تا وقتی معلوم شــود
دور و برمــان چه خبر اســت»
باید از ورود تمامی مســلمانان
به آمریکا جلوگیــری کرد .این
سخنان او تیتر رسانه های بین
المللی شــد .هرچند اخیــراً از
این موضع کمی عقب نشــینی
کرده اســت و می گوید که این
حرف ها فقط یک توصیه بوده
و ممنوعیت ورود فقط شــامل

توافقنامه های تجــاری آمریکا
حایز اهمیت است.
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای
شــمالی (نفتا )NAFTA -یک
سازمان منطق ه ای است که در
 1994تاســیس شــد .آمریکا،
کانادا و مکزیک عضو این سازمان
اقتصادیهستند.
قرار بود طبــق موافقتنامه نفتا

تمام محدودیت هــای تجاری
و ســرمایهگذاری میان کانادا،
مکزیک و آمریــکا در مدت 15
ســال به تدریج از بیــن برود و
مکزیک بخــش مالی خود را به
روی ســرمایهگذاری آمریکا و
کانادا بگشاید و تمام محدودیت
ها تا سال  2007برداشته شود.

ملت هایی خواهد شد که «سابقه
مشــخصی در تروریسم» علیه
آمریکا و متحدانشدارند.
حتی برخــی از کارشناســان
سیاست خارجی معتقدند ،اگر
ترامــپ طبق وعــده های خود
درخصوص برنامه های مهاجرت
و ضدتروریسم عمل کند،درهای
آمریکا به روی یک سوم جهانیان
قفل خواهد شد.
اما می تــوان از صحبت ترامپ
درباره ساختدیواری حائل میان
آمریکا و مکزیک برای ممانعت
از ورود مهاجران ،سیاست های
مهاجرتــی او را ارزیابــی کرد،
اگرچــه او اندکی از مواضع خود
که در سخنرانی های یک سال
گذشته داشــته مبنی بر اخراج
مهاجــران بدون مــدرک عقب
نشینی کرده است ،اما به عقیده
کارشناسان با وضع محدودیت
هایــی پیرامون مهاجــرت به

آمریکا ،بــازار نیــروی کار این
کشور دچار کمبود خواهد شد؛
کمبودی که می تواند به اقتصاد
این ابرقدرت اقتصادی لطمه بزند
و کمر اقتصاد آمریکا را خم کند.
به احتمال زیــاد دونالد ترامپ
در نخســتین اقدام خود همه
مهاجــران غیرقانونی که مجرم
هستند را از خاک آمریکا بیرون
خواهد کــرد ،اما انتخاب ترامپ
به عنوان ریاست جمهوری خبر
بدی برای افرادی است که قصد
مهاجرت به این کشور را داشته
اند.
براســاس آمارهای سال ،2014
حدود  42میلیون نفر از جمعیت
 318میلیونی آمریکا را مهاجران
تشکیل داده اند.
همچنین در سال  2014تعداد
مهــــاجران به این کشور حدود
 1/3میلیون نفر بوده است.
مبدأ اصلــی این مهاجرت ها
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جمهوری
نامه
کار ی در همه
م
اسال یاه است:
مینه ها س
ز
ط زیست،
محی
شر ،زنان،
قب
حقو تویرانگر
س
سیا  ،اختالف
خارجی
یفاحش،
قات
طب مزمن و..
فساد

چیــزی بگو...

سکوت در برابر جمهوری اسالمی جایز نیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید« :من سیاسی نیستم!»،
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای می نویسند:
«اینجا جای حرف سیاسی نیست»،
این ،به معنای پذیرفتن جنایات و ویرانگری های جمهوری اسالمی
است .جمهوری اسالمی ،حکومتی در خور ملت ما نیست؛
با ســکوت ،بی اعتنایی ،رویگردانی ،بی تفاوتی ،در بقاء و تداوم
حکومت اعدام ،جهل و جنایت و فساد سهیم نباش.
سهم خود را -هرچند کوچک ادا کن -چیزی بگو!
_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com
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آژانس مسافرتی

تحلیل سیاسی...

معنایپیروزیترامپبرایجهانچیست؟
اکونومیســت :تصور اینکه یک
رئیس جمهــور انتخابی کمتر از
دونالد ترامپ با امور جهان آشنا
بوده باشد بسیار دشوار است و یا
کسی که بیشتر از او آماده باشد
نظم جهانی را کــه خود آمریکا
در طی  ۷دهه بعد از جنگ دوم
ساخته است تغییردهد.
او تاکنــون سیاســت خارجی
خود را با عباراتی مبهم توضیح
داده و یا بــه جای ارائهای برنامه
بــا جزئیات ،ترجیــح داده آن را
زیر شــعارهایی ماننــد «آمریکا
اول» فرموله کند .تا اندازهای که
میتوان از برنامه ترامپ فهمید
این اســت که او تهدید کرده که
برای کاالهــای وارداتی مقررات
گمرکی وضع خواهــد کرد تا از
این طریق کسری موازنه بازرگانی
آمریکا را از بین ببرد .از متحدانی
که آمریکا امنیــت آنها را تامین
میکند پــول خواهد گرفت و با
مردان قدرتمندی مانند پوتین از
سر دوستی درخواهد آمد.
یک رئیس جمهــور خوب باید
مانند تاجر بــزرگ امالک [عین
خود ترامپ] از معامله بد فاصله
بگیرد و داشتن رفتار «غیرقابل
پیشبینی» یاریرسان او خواهد
بود .در سیاســت جدید ترامپ
که کامال آگاهانه اســت ،نه هیچ
قراردادی و نه هیچ نهاد و اتحاد
بینالمللی،مقدسنیست.
در اروپــا ،پیــروزی وی موجب
دلگرمــی پوپولیســتهای این
قاره ،مثــل ویکتور اوربان ،رهبر
مجارســتان ،ماریــن دو لوپن،
ملیگرای افراطی فرانســه شده
است.
ماری لوپن شــانس خــود را در
انتخابات ریاست جمهوریدر بهار
آینده به آزمایش خواهد گذاشت.
(یکــی از استراتژیســتهای
حزب ماری دو لوپن در توییتی
نوشــته اســت؛ دنیای آنها در
فروپاشی و دنیای ما در حال
ساختهشدناست).
امادیدگاه غیرعملی ترامپدرباره
امنیت ،متحدین آمریکا در ناتو
را بیمناک کرده است و ستایش
او از آقای پوتین و بیتفاوتی در

برابر دستاندازی روسیه به خاک
اوکراین ،رهبران کشورهای خط
مقدم [همســایگان روسیه که
متحد غرب هســتند] را نگران
ساخته است.
کشور اســتونی از حمله نظامی
روسیه نگران اســت و شروع به
تشویق شهروندان برای نگهداری
ســاحهای جنگی در خانههای
خود و آموزش تاکتیکهای مقابله
با حمله نظامی روسیه کرده است.
در این میان روســیه هیجانزده
و خوشــحال اســت .نه تنها به
این دلیل که پوتیــن در وجود
ترامپ یک روح فریبنده (هرچند
ضعیف) میبیند بلکه هم چنین
به ایــن دلیل که پیــروزی وی
دموکراســی آمریکا را بیاعتبار
میکند؛ بزرگترین تهدید برای
حکومت پوتین یــک انتخابات
واقعی و رقابتی است.
چین هم به دالیل مشــابه
خوشحال است:
پیــروزی یــک فــرد بددهن و
فاقد شــرایط الزم برای ریاست
جمهوری ،سیســتم به شــدت
کنترلشــده چین را در مقایسه
با سیســتم آمریکا در موقعیت
درخشانی قرار میدهد!
چیــن ممکن اســت همچنین
باور داشــته باشد که یاغیگری
ترامپ بر علیــه نظام بینالملل
که با کمک خــود آمریکا ایجاد
شده ،بدان منجر خواهد شد که
هژمونی منطقهای چین [در شرق
آسیا] پذیرفته شود.
انتخاب ترامــپ ژاپن وفادارترین
دوست آمریکا در آسیا را عمیقا
دچار هراس ساخته است .او در
دوره مبارزه انتخاباتی خود ژاپن
را متهم کــرد که به طور رایگان
بر تضمینهــای امنیتی آمریکا
سوار شده و پیشــنهاد کرد که

به ترتیب کشورهای هند،
چیــن ،مکزیــک و کانادا
است.
عالوه بر این به گزارش رویترز ،به
نظر می رسد بسیاری از آمریکایی
ها در مهاجــرت به کانادا پس از
پیــروزی احتمالی ترامپ جدی
هســتند .بســیاری از مخالفان
ترامپ به دلیل مواضع وی پیش
از برگزاری انتخابات اعالم کرده
بودند درصــورت راهیابی نامزد
جمهوریخواهان به کاخ ســفید،
آمریکا را ترک خواهند کرد.
به گــزارش روزنامه ایندیپندنت
ســاعاتی پس از پیروزی دونالد
ترامــپ ،نامــزد جمهوریخواه

انتخابــات ریاســت جمهوری
آمریکا ،وب سایت اداره مهاجرت
کانــادا بــه دلیل حجــم باالی
بازدیدها از سوی بازدیدکنندگان
آمریکایی از دسترس خارج شد و
بازدیدکنندگان این سایت هنگام
مراجعه با خطایدسترسی مواجه
شدند.
به نظر برخی کارشناسان ،چنین
مشکلی به علت افزایش ناگهانی
مراجعه شهروندان آمریکایی به
این سایت پس از مشخص شدن
پیروزیدونالد ترامپدر انتخابات
ریاســت جمهوری ایجاد شده
است.
این روزنامه همچنین افزود« :به

در سیاست جدید
ترامپ ،هیچ
قراردادی و هیچ نهاد
و احتاد بیناملللی
مقدس نیست.

ژاپن و کره جنوبی به جای پناه
گرفتن زیر چتر حمایتی آمریکا،
بمبهای اتمی خود را بســازند؛
یعنی نســخهای برای بیثباتی
منطقهای .هیچ یــک از این دو
کشور در شــرایطی نیستند که
چنیــن گزینهای را بررســی و
آزمایش کننــد .اما ترس از عدم
حضور آمریکادر این منطقه رشد
خواهد کرد.
رهبران کشورهای حاشیه خلیج
فارس نیز ترس مشابهی دارند.
اگر آزادسازی موصل تا بعد از
 ۲۰ژانویه طول بکشد ،ترامپ
احتماال اجازه خواهد داد که
پنتاگــون کار بیرون کردن
داعش از موصل را تمام کند.
او ممکن اســت که یک منطقه
امن در شمال سوریه ایجاد کند تا
جلوی هجوم پناهجویان به غرب
را بگیرد ،اما به دالیل ایدئولوژیک
از دخالت در ســوریه خودداری
خواهد کرد و نامتحمل اســت
که از عملیات هوایی در ســوریه
دفاع کند و یا اجازه دهد حضور
نظامیان آمریــکا در عراق ادامه
یابد.

افراطیها در اسراییل و ایران در
عین حال از پیروزی ترامپ اسقبال
میکنند:

اولیها بــه این جهت که خیلی
غیرمحتمل اســت کــه ترامپ
اســراییل را بــرای ســازش با
فلسطینیها و توقف خانهسازی
تحت فشار قرار دهد.
و دومیها به این دلیل که درباره
توافق هســتهای تردید دارند و
آن را یک توطئه آمریکایی برای
تسلط به کشورشان میدانند.
اما مهمترین مشوقان ترامپ در
خاورمیانــه و همچنین در دیگر
مناطق جهان ،مردان قدرتمندی
مانند عبدالفتاح السیسیدر مصر
و بشار اسد در سوریهاند.
آنها اکنون با امیدواری چشــم
به رئیــس جمهور جدید آمریکا
دوختهاند که عالقهای به حقوق
بشر و دموکراسی ندارد.
برگردان :ترک اوغلی

نظر می رسد شمار قابل توجهی
از آمریکایی ها از نتیجه انتخابات
به نفع ترامپ نگران هســتند و
همین موضوع باعث شده است
که خود را برای ترک این کشور و
عزیمت با خانواده های خود برای
زندگی در کانادا آماده کنند».
اما از دســترس خارج شدن وب
سایت اداره مهاجرت آمریکا تنها
اتفاقی نیســت که در این چند
ســاعت روی داده ،بلکه عبارت
«چگونه به کانادا مهاجرت کنیم»
نیز براساس آمار گوگل از سوی
کاربران به شدت جست وجو می
شود .همچنین گزارش ها حاکی
از آن است که اوباما پیش از این
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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
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک 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

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21 et 28 novembre 2016, les 7,14 et 21 décembre, de 9:00 à 11:00
Session: le 5 décembre au 24 mars 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 5, 15 et 20 décembre, les 12, 18, 24 et 31 janvier 2017 de 17:00 à 19:00

Session: le 16 janvier au 30 mars 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais: les 17, 24 novembre
le 6 et 8 décembre 2016 de 9:00 à 11:00
Session
:
le
5 décembre au 24 mars 2017









Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec
H4M 1A7

گفته بود اگر ترامپ پیروز شود
شاید از آمریکا به کانادا برود.
عالوه برکانادا ،نیوزیلند نیز اعالم
کرد بســیاری از افراد ،مهاجرت
آمریکایی ها به دیگر کشورها را
پس از پیروزی «دونالد ترامپ»
در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریــکا خنده دار فــرض کرده
بودنــد ،اما هجوم بــه تارنمای
مهاجرت نیوزیلند نشان میدهد
این امر شوخی نبوده است.
تارنمای رادیوی نیوزیلند به نقل
از اداره مهاجرت این کشور اعالم
کرد که تارنمــای این مرکز روز
چهارشنبه شاهد  56هزار و 300
بازدید کننده بود که حدود 2هزار

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

و  500برابر موارد روزهای عادی
است.
عالوه بــر ایــن اداره مهاجرت
نیوزیلنــد اعالم کــرد طی 24
ســاعت تارنمــای نیوزیلند که
شامل اطالعات در مورد زندگی،
کار ،تحصیل و ســرمایه گذاری
در این کشور اســت  70هزار و
 500بازدیدکننده از سوی آمریکا
داشته است،درحالی که میانگین
روزانه بازدیــد از این تارنما یک
هزار و  500بازدید است.
اداره مهاجرت نیوزیلند همچنین
RESTAURANT
ONYX
INC
معمول
کرد که بــه طور
اعــام
حدود 3هزار ثبت نام در هر ماه
از طریق تارنمای نیوزیلند از اتباع

آمریکایی عالقه مند به تحصیل،
کار یا ســرمایه گذاری دریافت
می شــد ،اما طی  24ســاعت
گذشته 7هزار و  287ثبت نام از
شهروندان آمریکاییدریافت شده
است.

•

RESTAURANT ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029
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برنامه های آتی کتابخانه نیما

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

RESTAURANT ONYX INC

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

C

M E INC
K I
RESTAURANT ONYX

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

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

------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
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سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117
------------------

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

www.paivand.ca

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

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.

بزرگداشت یاد یاران کتابخانه و فعاالن
فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی مونتریال

شنبه  19نوامبر  6 -عصر:

بزرگداشــت یــاد یــاران
کتابخانه و فعاالن اجتماعی
وسیاسیمونتریال:
معصومــه تنگــروی
اســکندری ،رفعت دانش،
عبداله قاسملو ،محمد انصاری،
فریدون صبوری ،افشین صبری،
کوروش احراری و محمدفاضل
-----------شنبه  26نوامبر  6 -عصر:

شبی در کنار هم با متاشای
منایش فیلم مستند

Food Choices

گفتگو در بــاره ی فیلم ،صرف
غذای  Veganو چای ،موسیقی و

آشنایی با یکدیگر
(ورودی این برنامه سه
و نیم دالر اســت که
شامل غذا و چای می
باشد)
•

شنبه  3دسامبر 6 -عصر:
سخنرانی و گفت و شنود:
موضوع  :بوف کور بازتاب
تراژدی جامعه ایران و
زیبائی شناسی صادق هدایت
سخنران :
کاوه دشتی

مــکان :کتابخانه نیما واقع
در  5206بلــوار دکاری -
سوئیت شماره  - 3مونتریال

کافــه خاطرات :مهمان این بار خسرو وزیری
خســرو وزیری زائیده شــده در
اهواز به سال  ،1321بزرگ شده
در شهر شیراز تا گرفتن دیپلم،
دارای فــوق لیســانس
مهندسی کشــاورزی و
گذرانیــدن دوره فــوق
تخصص در رشته طراحی
پارک و باغ کارشناس فنی
وزارت کشــور و معــاون
دفتر مهندســی استان
همدان قبــل از انقالب
کارشناس وزارت بازرگانی
بعد از انقالب ،مهاجرت به کانادا
اول دسامبر  ،1988عضو سابق
هیات مدیره کانون ایرانیان کبک،
 1992با سمت مسئول اجرائی
برنامه های هنــری و فرهنگی

کانون ،همکاری با نشریات ایرانی
مونترال ،فعالیت های فرهنگی
به صــورت آزاد پس از جدائی از
کانــون ،عضو
پیشین هیئت
مدیرهکتابخانه
نیما ،در حال
حاضر سردبیر
نشریهاینترنتی
پوشه است.
دو شــنبه 21
نوامبر 2016
ساعت18:30 :

Westmount RoomWestmount Library
4574 Sherbrook St. W.
Westmount, Quebec

آقــــــایموفقیت
اطالعیه سمینارها و کارگاه های آموزشی :نیمه دوم نوامبر

بهروزباباخانی

شرکت کنندگان از مسائل مالی
تمامی آموزش ها رایگان
و بیمه در ســرزمین جدید که
و به زبان فارسی می باشد.
الزمه یک زندگی موفق می باشد
تلفن رزرو5144658378 :
طراحی شــده شــامل :
------------• مدیریت مالی زندگی شخصی
 )1مسینار "مالی و بیمه"
(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)
یکشنبه  20نوامبر،
• نحوه اســتفاده صحیــــح از
ساعت  1تا  4عصر
کردیــت کارت
یکشنبه  27نوامبر،
• آشــنایی با انواع حساب های
ساعت  1تا  4عصر
این سمینار با هدف آگاه سازی دولتی و غیردولتی

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

• توضیح انواع بیمه ها
• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبــت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health
)Insurance

Facebook.com/
paivand.montreal

 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

---------------جوامــع بشــری همــواره در
جستجوی ابزاری برای شنا خت
و تعریف هویت خود میباشند که
خاطرات مشترک اعضاء انها یکی
از این ابزار ها اســت .با توجه به
روابط دو جانبه خاطرات فردی و
جمعی  ،تبادل بین آنها یکی از
راه هــای بوجود آوردن خاطرات
مشترک و نگهداری از آن است.
خاطــرات مشــترک در تبیین
و تــداوم هویت نقش اساســی
دارند و این نقش در جوامع پویا
و بخصــوص مهاجــر از اهمیت
بسزایی بر خورداراست و میتواند
شکاف بین نسل ها را پر کند و
ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

به ما بپیوندید!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com
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دورههایرایگانآموزشزبانفرانسه
برایمهـاجرین

شهرداری مونتریال :ارزشیابی امالک

ظرفیتمحدود

Municipal Evaluation

Snowdon

میباشد.
صاحبــان امــاک در
مونترال حتما تا به حال
نامه شهرداری مبنی بر
ارزیابی جدید ملکشان
را دریافــت کــرده اند.
اگر نســبت به ارزیابی
جدید در رابطه با ملک
خــود اعتــراض دارید
میتوانیــد که تا قبل از
اول ماه می  ۲۰۱۷به این تصمیم
اعتراض کرده و فرم درخواســت
بــرای بازنگری ارزش ملک خود
را بــه قســمت Direction de
 l'evaluation foncierشهرداری
محل خود تحویل بدهید.
به درخواســتهای رسیده بعد از
این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد
شــد مگر این که بــر اثر اتفاقی
ارزش ملک کاهــش پیدا کند
(نظیر آتش ســوزی و  )...که در
این صورت صاحب ملک میتواند
که بالفاصله بعد از این حوادث،
فرم بازنگــری ارزش ملک را به
شهرداری تحویل بدهد.
باید به این نکته توجه داشت که
علیرغم تسلیم فرم بازنگری باید
که مالیات ملک به موقع پرداخت
شــود .اگر بر اساس تجدید نظر
ارزیابی ،ارزش ملک کاهش پیدا
کند ،شــهرداری مقــدار اضافه
مالیات پرداخت شده را به شما
مسترد خواهد کرد.
اگر که در صورت بازنگری مجدد،
هنوز به تصمیــم Direction
de l'evaluation foncier
اعتــراض دارید میتوانید که بار
دیگر درخواست بازنگری ارزش
ملــک خــود را بــه Tribunal
 administratif du Quebecارائه
بدهید و اگر چنانچه به تصمیم
آنجــا هم اعتراض داشــتید ،بر
اساس صالحدید قاضیTribunal
تقاضای فرجــام از دادگاه کبک
( )court of Quebecبنمایید.

معمــوال ارزشــیابی
شــهرداری یک ملک
از قیمت فروخته شده
آن متفاوت میباشــد.
دلیل این تفاوت و روند
ارزشیابی امالک توسط
شهرداری موضوع بحث
این مقاله میباشد.
انجام این ارزیابی عمل به
ی استانیدر رابطه با
قانون 
مالیات شــهرداری میباشد ،که
شهرداریها را هر سه سال یکبار
ملزم به انجام ارزیابی امالک در
قلمرو خود مینماید.
مراحل این ارزشیابی که قیمت
تمام ســاختمانها را مشخص
ی میباشد
میکند یک ارزیابی کل 
ی که مثال در رابطه با
بدین معن 
امالک مسکونی که شامل امالک
تک واحــدی ،Single family
آپارتمان و ساختمانهای کمتر از
 ۵واحد  Plexمیباشــند ،ارزش
هر ملک بر اســاس نوع ملک و
تقسیم بندی منطقهای مشخص
میگردد و پس از آنکه نوع ملک
مشخص شد ،تفاوت بین قیمتی
که ملک فروخته شــده و ارزش
شــهرداری آن در موقع فروش
محاسبه میشود و از این تفاوت
کهبصورتدرصدمحاسبهمیشود
برای تعیین ارزش شهرداری آن
نوع ملکدر آن منطقه شهرداری
استفاده میشود.
به عنوان مثــال قیمت گذاری
جدید شــهرداری ،که اخیرا به
دســت صاحبان امالک رسیده
اســت ،بر اساس شــرایط بازار
امالک در ســال مبنــا قیمت
گذاری شده (سال مبنا ،سال قبل
از فرستادن این نامهها میباشد؛
برای دوره جدید ،سال مبنا سال
ی که
 ۲۰۱۵اســت ).بدین معن 
قیمت متوســط امالک از تاریخ
اول ژانویه تا  ۳۱دســامبر سال
 ۲۰۱۵محاسبه شده و این قیمت
مبنای محاسبه قیمت شهرداری

برای ســالهای  ۲۰۱۸-۲۰۱۷و
 ۲۰۱۹میباشد.
ایــن روش ارزشــیابی توســط
شــهرداری هــا در سراســر
استان کبک یکســان میباشد،
چراکه همانطور که گفته شــد
مالیات گذاری شــهرداری یک
قانون اســتانی میباشد و تمام
دســتگاههای مربوط موظف به
انجام این امر میباشند.
ی که این ارزیابی را
بعالوه کسان 
انجام میدهند باید عضو انجمن
ارزیابان تایید شده باشند .روش
ارزیابی بســتگی به صالحدید
ارزیاب دارد ،چراکه ارزیابی ملک
یک کار حرفه ایست ،اما مراحل
ی انجام آن در سراســر
چگونگ 
استان کبک استاندارد و بر اساس
قانون میباشد.
در کل ،مشــاهده اختالف بین
قیمت شــهرداری یک ملک و
قیمت فروخته شده آن در بازار
ی میباشــد
امالک امری طبیع 
چرا که ارزیابی توسط شهرداری
بر پایه افزایــش قیمت ملک از
ی تا سال مبنای
زمان ارزیابی قبل 
ارزیابی دوره جدید میباشد.
به عنوان مثال در شهر مونترال،
سال  ۲۰۱۵سال مبنا برای ارزش
شهرداری سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷
و  ۲۰۱۹میباشد .بنابراین قیمت
شــهرداری دوره جدیــد بر پایه
افزایش متوسط ارزش امالک از
ســال  ۲۰۱۲که سال مبنا برای
ی تا ســال  ۲۰۱۵که
دوره قبلــ 
سال مبنا برای دوره جدید هست

•

سازمان مشاورین امالک مونترال
بزرگ در تاریخ  ۴نوامبر ،۲۰۱۶
آمار ماهیانه خرید و فروش امالک
مسکونی توســط مشاورین این
ســازمان در کالن شهر مونترال
را منتشر نمود و طبق آن تعداد
 ۳۰۸۳معامله ملک مسکونی در
ماه اکتبر به ثبت رسید که نشان

دهنده ۸درصد افزایش نسبت به
ماه اکتبر سال  ، ۲۰۱۵نوزدهمین
ماه افزایش خرید و فروش در ۲۰
ماه گذشته و بهترین آمار فروش
ماه اکتبر از سال  ۲۰۰۹میباشد.
از لحاظ جغرافیایی ،هر  ۵منطقه
کالن شهر مونترال به نوعی این
افزایش تعــداد خرید و فروش را

تجربه نمودنــدVaudreuil- .
 Soulangeبا ۴۵درصد بیشترین
افزایش را به ثبت رسانید .بعد از
آن ،الوال Soutshore ،و جزیــره
مونتــرال هر کدام بــا  ۶درصد
افزایش در تعداد معامالت نسبت
به اکتبر سال گذشته,در رتبههای
بعدی قرار گرفتند.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالن شهر
*
مونترال اکتبر ۲۰۱۶

ترم زمستانی2017 :

( 9ژانویه تا  26مارس)
Winter Session 2017
)(Jan 9 – March 26
Tel.: 514-737-3642
محل ثبت نام
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi 514-996-1620
3333 Cavendish, #285 Re-Mi

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
از لحــاظ نــوع ملــک ،فروش
کاندومینیوم و امــاک درامد زا
( )۲-۵واحدی به ترتیب  ۱۳و ۱۲
درصد افزایش داشت در حالیکه
امالک مسکونی ویالیی (single
 ۵ )familyدرصــد افزایش به
ثبترسانیدند.
از لحــاظ ارزش امالک ،قیمت
میانگین امالک مسکونی ویالیی
( )single familyبــا یک درصد
افزایش به  ۳۲۵،۰۰۰دالر رسید.

این نوع قیمت برای کاندومینیوم
با  ۲درصد افزایش به ۲۴۵،۰۰۰
و بــرای امالک درآمــدزا (۲-۵
واحد) با  ۱درصد افزایش نسبت
به اکتبر  ۲۰۱۵به  ۴۶۰،۰۰۰دالر
رسید.
برای ســیزدهمین ماه متوالی،
تعداد امالک فروشــی از طریق
سیستم مشاورین امالک مونترال
بزرگ  centrisکاهش نشان داد.
در تاریخ  ۳۱اکتبر  ،۲۰۱۶تعداد

 ۲۸۷۳۶ملــک از طریــق این
سیســتم در معرض فروش قرار
داشــته که نمایانگر  ۱۳درصد
کاهش نســبت به اکتبر ســال
 ۲۰۱۵میباشد.
شاد و سربلند باشید
* برگرفته از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ
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فیض خداوندمان ،عیسى مسیح کلیسای
با شما باشد .اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مسیحیت چیست و مسیحیان
به چه چیزی ایمان دارند؟
در اول قرنتیان  4-1:15اینچنین می خوانیم:
"اآلن ای برادران شما را از انجیلی که به شما
بشــارت دادم اعالم می نمایــم که آن را هم
پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید .و بوسیلۀ
آن نیز نجات می یابید به شرطی که آن کالمی
را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید واال
عبث ایمان آوردید .زیرا که اول به شما سپردم
آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتبدر راه
گناهان ما ُمرد".
اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات مشخص
است .آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر
ادیان منحصر به فرد می کند این اســت که
مســیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم
مذهبی باشد در مورد یک رابطه و مشارکت
شخصی است .شخص مسیحی به جای آنکه
خــود را مجبور به اطاعــت ازامر و نهی های
مذهبی نماید ،این هدف را دنبال می کند که
رابطه ای بســیار نزدیک با خدای پدر داشته
باشد .ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و
عملکرد روح القدس در زندگی مؤمنین است.
مســیحیان بر این عقیده اند که کتابمقدس
کالم الهام شدۀ الهی و فاقد هر گونه اشتباه می
باشد .به همیندلیل آنها ایماندارند که تعلیم
کتابمقدس در هر زمینــه ای صحیح ترین،
بانفوذترین ،و مقتدرانه ترین نظر است.
(دوم تیموتاؤس 16:3؛ دوم پطرس 21-20:1
مسیحیان به یک خدای واحد ایمان دارند که
سه شخصیت است :پدر ،پسر ،و روح اقدس.
مســیحیان ایمان دارند که هدف خاص خدا
از آفرینش انســان این بوده است که انسان با
خدا رابطه داشته باشد ،اما گناه تمام بشریت
را از خدا جدا ســاخت (رومیان 12:5؛ )23:3
مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح
خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این

جهان خاکی قدم نهاد (فیلیپیان  )11-6:2و
بر صلیب جان داد .مسیحیان ایمان دارند که
عیسی مســیح پس از مرگ مدفون شد ،روز
سوم از مردگان برخاست ،و اآلن بدست راست
خدای پدر نشسته اســت تا برای ایمانداران
شفاعت کند (عبرانیان  .)25:7پیغام مسیحیت
اعالم این حقیقت اســت که مرگ مسیح بر
روی صلیب برای پرداخت جریمۀ گناه تمام
بشر کافی و بســنده بوده است؛ و این همان
عاملی اســت که رابطۀ گسیختۀ بین خدا و
انســان را بازسازی می کند( .عبرانیان -11:9
14؛ 10:10؛ رومیان 23:6؛ )8:5
انسان برای اینکه نجات پیدا کند و به این رابطۀ
احیا شده دست یابد ،احتیاج دارد به کاری که
عیسی مسیح بر روی صلیب به کمال رسانید
ایمان آورد .اگر شخصی ایمان داشته باشد که
مسیح به جای او ُمرد و با مرگ خویش جریمۀ
گناهــان او را پرداخت نموده از مردگان قیام
کرد ،آن شخص نجات یافته است .هیچکس
قادر نیست نجات را برای خود تحصیل کند.
در واقع هیچکس نمی تواند آنقدر نیکو و بیگناه
باشــد که قادر باشد خدا را خشنود سازد زیرا
همۀ ما گناهکار هستیم.
(اشعیا 7-6:64؛ )6:53
عــاوه بر این ،چون مســیح تمام آنچه برای
نجات مــا الزم بود به تمام و کمال انجام داد،
نمیتوان چیزی بــر آن افزود .به همین دلیل
هنگامی که بر روی صلیب جان خود را فدا می
ساخت فرمود:
"تمام شد"
(یوحنا .)30:19
به همان گونه که هیچکس قادر نیست بواسطۀ
اعمالش خــود را نجات دهد ،هیچ عملی نیز
قادر نیست شخص نجات یافته را از نجاتی که
با ایمان دریافت کرده است محروم کند باید

همیشه به یاد داشت که عمل نجات ،کار
به کمال رسیده ای است که با مرگ مسیح
بر روی صلیب فراهم شــد .پس ،در عمل
نجات ،فاعل مسیح است .و شخص نجات
یافته مفعول است ،یعنیدریافت کنندۀ این
نجات عظیم است .یوحنا  29-27:10می
گوید:
"گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها
را می شناسم و مرا متابعت می کنند .و من به
آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هالک
نخواهند شــد و هیچکس آنها را از دست من
نخواهد گرفت .پدری کــه به من داد از همه
بزرگتر اســت و کسی نمی تواند از دست پدر
من بگیرد".
شــاید عده ای به غلط تصور کنند" :یک بار و
برای همیشه نجات یافته ام  ...حال می توانم هر
طوری که بخواهم زندگی کنم  ...و هیچ چیز
نمی تواند نجات را از من بگیرد ".ولی باید به یاد
داشت که هنگامی که شخص نجات می یابد از
فرمانبرداری از طبیعت کهنه و گناه آلود خویش
آزاد میشــود .او در واقع شخص آزاد شده ای
است که مشتاقانه می خواهددر رابطۀ نزدیک و
صمیمی با خدا رشد کند .تا زمانی که ایماندار بر
روی زمین زندگی می کند و در بند این نفس
گناه آلود است همواره وسوسه می شود تا گناه
کند .در رابطۀ بین انسان و خدا ،گناه همواره
به صورت یک دیوار جدائی عمل می کند .اگر
فردی در گناه زندگی کند و به آن ادامه دهد،
از رابطه ای که خدا مایل است با او داشته باشد
لذت نخواهد برد .تنها طریق پیروزی بر وسوسه
و گناه این است که ایمانداران خود را به مطالعه
و اطاعت از کتابمقدس بسپارند و هر روزه تحت
کنترل روح القدس زیست کنند زندگی تحت
کنترل روح القدس یعنی سرسپردگی و پیروی
از رهبری و نفوذ روح القدس در زندگی روزمرۀ
خود.

کشی
ش جالل عادل

داوند مح

خ


در حالی که بسیاری از مذاهب پیروان خود را
به اطاعت از یک سری قوانین ترغیب می کنند،
مسیحیت یعنی ایجاد یک رابطۀ شخصی و
زنده با خدا .مسیحیت یعنی ایمان به شخص
عیسی مسیح که بر روی صلیب ُمرد ،جریمۀ
گناهان را پرداخت نمود ،و روز سوم از ُمردگان
برخاست .با مرگ مسیح بر روی صلیب دِین
گناهان شما پرداخت شده است ،و حاال شما
می توانید با خدا مشــارکت داشته باشید .در
مسیحیت شما قادر هستید که بر طبیعت گناه
آلود خود غلبه کرده ،در دوســتی و اطاعت از
خدا بســر بَرید .این مفهوم واقعی مسیحیت
است که کتابمقدس تعلیم میدهد.

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 :

بت است

)

فیض خداوندمان عیسى مسیح
با شما باشد.
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حراج رقابت ناپذیر
نیسـا ن
دریافت رایگان ست کامل

تایرهایزمستانی
خرید :از

یا

خرید :شروع از

یا

لیز :از
هرهفته

لیز :شروع از
هرهفته

خرید :از

لیز :از
هرهفته

شنبهها باز است
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

PAIVAND: Vol. 24  no.1292  Nov. 15, 2016

مرکز باغبانی الوال
انتخابیطبیعی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

آموزش رایگان برای پناهندگان و مهاجران
در مرکز آموزش باغبانی و گل کاری الوال

روش بهسازی فضای سبز

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Program in English or French
Online or In-Class

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

برنامهایبامشارکت«کرفورانترکولتور»الوال

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

 24هفته از  14نوامبر  2016تا  25مه 2017

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
For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

FORMATION GRATUITE POUR RÉFUGIÉS OU IMMIGRANTS

AU CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL

Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

------------------------MANŒUVRE EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
PROJET EN PARTENARIAT
AVEC LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL
24 semaines du 14 novembre 2016 au 25 mai 2017

برایدریافتآگاهیبیشتر:

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال

Pour information Joseph CESPEDEZ

Tél: 450 686-0554 poste 211

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

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

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

514-933-8866

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
ا
س ن

info@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
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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
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

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

19

20

www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  25  1292آبان 1395

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

PAIVAND: Vol. 24  no.1292  Nov. 15, 2016



























آریا
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اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

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
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
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Rue Guy
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 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

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

www.clinique-arya.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

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

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 کاملیا امامیان

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

SPRI
PRO NG

خنستین شرکت بیمه ایرانی

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

MOTIO
N

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

بهره مند شوید!

برترین سرویس کمترین بها


مشاوره رایگان

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

CAR
HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO

COMMERCIAL
_________________

_________

6400-A St-Jacques W.

175 Stillview, Suite 135

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-482-4500

www.royalrejuvenation.ca

www.eleganceleasing.com

Tel.: 514-677-5875

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

assurance@eleganceleasing.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

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

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

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

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

s

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

ht
hlig
g
i
h
ut
tial
Par hair c g
+
in
h
us
+ br y 75$
onl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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از این دیدگاه...

چرا ترامـــپ انتخاب شد؟

سیاست غلط دموکرات ها یا علل دیگر ؟

فتوشاپ

شایستهالهامی(مونتریال)

Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933
دولت اوباما ادامه داشته .در یک
ویدیو هیالری از کشــیدن دیوار
مثل ترامــپ حمایت میکند .در
عین حال هیالری با ســرنگونی
حکومت هاندوراس ،باعث آوارگی
و مهاجرت هزاران نفر شد.
هیالریدر مقابل تجاوز همسرش
به بیست زن عالوه بر اینکه از بیل
جدا نشــد همراه با شوهرش آن
زنها را با تهدید و تطمیع از اطراف
خــود دور کرد .چطور میشــود
کسی ادعا کند که حامی زنهاست
زمانی که حقوق خودش و دیگر
زنها را نادیده گرفته .پس در این
مورد هم بهتر از ترامپ نبود.
در آخر هم ریاکاری و دروغگوئی
او در مورد ایمیلها بود.
در صــورت انتخــاب هیــاری
سیاست «با پنبه ســر بریدن»
(بیزنــس از یــوژوال) ادامه پیدا
میکرد او میتوانســت با تبلیغات

514

هیالری بناحق کاندید اعالم شد،
میتوانست مقاومت کرده و از حق
مردم در مقابل خانم دبورا شولتز
رئیس کمیته،دفاع کند.
برنی عالوه براینکه مخالفت نکرد
حتی از طرفدارانش خواست تا به
هیــاری رای بدهند .در اجتماع
دیگری وقتی بــه طرفدارانش از
طرف برگزارکنندگان توهین شد
حرفی نزد .مسلماً کسی که تمام
عمرش " بقول خود" به سیاست
گذرانده چنین پی آمدهائی را باید
در نظر میگرفت.
لــی فنــگ  Lee Fangیکی از
بنیانگذاران سایت اینترسپتThe
 Interceptعقیده دارد :
«اگر ســندرز انتخابــات اولیه را
برده بود ما االن شــاهد ریاست
جمهوری ترامپ نبودیم».
مــردم دریافتند کــه نباید به
حرفهای پوچ دلخوش باشند .آنها
داسها را تیز کردند تا خود به درو
بروند.
طرف مقابل هیــاری یک نفر
میلیاردر فاشیســت تمام عیار با
حرفهای ضدزن ،ضد مســلمان،
ضد مکزیکــی ،ضد مهاجرو ...و...
بود.
ترامپ ولــی حرفهائی گفت که
از دل مــردم برمی امــد ،مثل
سیاستمداران صحبت نمیکرد و
حتی سیاســتمداران را به فساد
مالــی متهم کرد و مــردم را به
آمریکای عاری از جنگ امیدوار
کرد خیلی از جمهوریخواهان او را
حمایت نکردند و این موضوع به
او کمــک کرد و مردم او را فردی
مســتقل یافته ،رای به امریکای
عاری از جنگ دادند.
در ســخنرانی بعد از پیروزی هم
گفت که "منافع هیچ کشوری به
منافع آمریکا ارجح نیست".
بنظر میرســد ،هیئت حاکمه با
کاندیدا کردن ترامپ خواســت
راه انتخاب هیالری را آسان کند.
فردی با مشخصات او نمیتوانست
مورد قبول باشد .رسانه ها برعکس
زمان انتخابات اولیه دائماً با تبلیغ
بر علیه ترامپ وبا آوردن زنهائی
از سی سال پیش با ادعای لمس
آنها توسط ترامپ خواستند او را
ایزولــه کنند(.اتفاقاً  %55زنها به

ترامپ رای دادند یعنی ده درصد
بیشــتر از هیــاری)! زمانی که
ترامپ گفت بعد از انتخابات آنها را
سو خواهد کرددیگر کسی مدعی
نشد؛ اینهم شاید یک معما باشد.
مســلماً کلینتون ها مسبب این
باختمفتضحانههیالریهستند:
ایجاد جنگدر یوگوسالوی و تکه
تکه کردن آن کشور در دهه 90
که باعث کشتار هزاران مسلمان
شد.
تحریم های بیل کلینتوندر عراق
زمان صدام ،باعث مرگ بیشــتر
از نیــم میلیون کــودک عراقی
مسلمان شــد .خانم آلبرایت در
پاسخ خبرنگاران گفت که کار ما
ارزش کشته شدن این بچه ها را
داشت.
تحریــم های ایــران زمان بیل
کلینتون شروع شد .هیالری در
زمان سناتوری و ریاست خارجه
بــودن از همــه آن تحریــم ها
حمایت کرد.
این یک جواب در مقابل مسلمان
ســتیزی ترامپ است  .کشتاری
که در هشــت ســال گذشــته
توســط دولت اوباما و بخصوص
زمــان وزارت خارجه هیالری در
کشورهایمسلمانصورتگرفته،
در هیچ زمانی سابقه نداشته.
هیالری دائماً دم از صلحدوست
بودن خــود و ترامــپ را متهم
به اســتفاده از بمب هســته ای
میکــرد در عین حال ایــران را
"به محــو کردن" تهدید میکند.
او در هر ســه مناظــره ازایجاد
منطقه پرواز ممنوع در ســوریه
وتغییر رژیم در سوریه دفاع کرد.
همــان کاری که در لیبی کرد و
هزاران نفر مسلمان کشته شد و
داعش را جایگزین یک حکومت
دیکتاتوری سکوالر کرد .افرادی
مثل سندرز باید عاقبت این کار
را بهتر میدانستند .رسانه ها وقتی
دیدنــد که نتوانســتند مردم را
بطرف هیالری جذب کنند شروع
به ترساندن از روسیه کردند .آنهم
به ترامپ کمک کرد .چون ترامپ
خواهان مذاکره با پوتین ،مخالف
جنگ ســرد یا گرم با روسیه و
موافق کوچک شدن ناتو بود.
دیپورت التینوها هشــت سال

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

معمول مردم را به حمله و تجاوز
به ایران بکشاند .حزب دموکرات
در ســالهای اخیــر در دســت
کلینتون ها بود .آنها فساد مالی و
زد و بندهای اقتصادی زیادی را
باعث شده اند .با انتخاب هیالری
سیاســت خارجی کاخ سفید به
همان سیاست  4سال اول دولت
اوباما باز میگشت .ولی با انتخاب
ترامپ مردم آرام نخواهند نشست
تا بخواســته های خود برسند.
نشانه های آنرا با تظاهرات برعلیه
او می بینیم .در اینصورت مردم
کشــورهای دیکتاتوری خواهند
توانســت خواسته های خود را از
زمامداران خــود بخواهند بدون
اینکه ترسی از دخالتهای آمریکا
داشته باشند.
هنوز نمیشــود راجع به ترامپ و
آینده قضاوت کرد .کســانی که
در حال حاضر بــرای وزارت نام

La

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

11نوامبــر :نتیجــه
انتخابات هشتم نوامبر
آمریکا دست اندرکاران
رسانه ای و تحلیلگران
سیاسی را گیج ،مبهوت
و غافلگیر کرد و نهایتاً
غلط بودن نظرسنجی
هــا را ثابت نمــد .آنها
چنین اعتراض راست
افراطــی نســبت به
وضعیت موجود را پیش
بینی نکرده بودند..
ســاعت  2:30صبــح
چهارشنبه همه منتظر سخنرانی
هیالری کلینتــون بعنوان اولین
رئیــس جمهــور زن بودند.ولی
جان پودســتا ،مدیر برنامه های
انتخاباتی او با سخنرانی کوتاه در
سالن اجتماع ،طرفداران هیالری
را به خانه فرستاد.
ســپس ترامــپ بــا خانــواده
پرجمعیت خود به سالن دیگری
که طرفدارانش حضور داشــتند
آمد و درست برعکس انتخابات
گذشــته ،و برعکــس حرفهای
جنجالی یکسال و نیم ،سخنرانی
خود را از گفتگوی تبریک تلفنی
هیالری شــروع ،سپس از ایجاد
شغل از طریق ساختن زیرساخت
ها و نوســازی کشور و در آخر با
تشــکر از افراد خانواده ،فامیل و
دوست به پایان برد.
مردمی که تحت فشار اقتصادی
بودند قدرت خود را با جایگزین
کردن یک برنده جنــگ افروز،
فاســد ،دروغگوو ریــاکار با یک
بازنده فاشیست نژادپرست نشان
دادند.
تصور پیروزی ترامپ برای خیلی
ها مشکل اســت .زمانیکه یک
جامعه شناس مردم جامعه اش را
نمیشناسد و فقط از روی نوشته
کتابها مسائل را تحلیل میکند،
بالطبع چند قدم جلوتر را نمیتواند
ببیند .متاسفانه هنوز تحلیلها به
همان روش قبلی ادامه دارد.
روز چهارشــنبه پــال گروگمن
اقتصاددان برنــده جایزه نوبل از
خانم دکتر جیل اســتاین نامزد
حزب ســبز انتقاد کــرد و او را
مســبب پیروزی ترامپ دانست.
خانم نئومی کالین روزنامه نگارو
فعال سیاسیدر جواب مینویسد:
«شما همه کار کردید که سندرز
کنار گذاشته شــود حاال چطور
جــرات میکنید کــه دیگری را
مسئول و مســبب این وضعیت
بدانید؟»
سندرز هم پنجشــنبه با تکرار
حرفهای گذشــته ،خط و نشان
هائی کشید .فردی مثل اودر چند
ماه گذشــته میتوانست کارهای
زیادی انجام بدهد ،که نکرد .حاال
طلبکار شده .ماه ژوئیه زمانی که
در آخرین کمیته ملی دموکراتها

میبرند ،افراد خطرناکی مخصوصاً
بــرای ایران هســتند مثل جان
بولتــون ،رودی جولیانی و نوت
گینگریچ  .این سه نفر اواخر خرداد
در اجتماع ســالیانه مجاهدین با
گرفتن پولهای کالن ســخنرانی
میکنن .د
پدیده نادر ایــن انتخابات باقی
ماندن دو مجلس سنا و کنگره در
دست جمهوریخواهان همراه کاخ
ریاست جمهوری است.
چهار شنبه وقتی هیالری با قیافه
گریه آلود برای پذیرش شکست
در تلویزیون ظاهر شد ،خنده های
هیستریک اودر مورد کشته شدن
قذافــی را تداعی کرد :هیالری با
تقلید از ژولیوس ســزار گفت« :
ما آمدیم .مــا دیدیم .او مرد ».به
قــول قدیمی ها گویا آه او خیلی
قوی بود.
•
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معتبرترین جایزه ادبی کانادا «برای نگو هیچی نداریم»
Madeleine Thien’s
Do Not Say We Have
Nothing
wins Giller Prize

نویسنده کانادایی چینیتبار که
دستش به جایزه معتبر بوکرمن
نرســیده بود ،گرانترین جایزه
ادبــی کانادا را بــا «نگو هیچی
نداریم» برد.
مادلیــن تین روز دوشــنبه در
حالی موفق شد جایزه 100هزار
دالری گیلــر را از آن خود كند
كهماه گذشــته میالدی جایزه
ادبی گاورنر جنرالز را هم بهدست
آورده بود .البته گیلر را مهمترین

و معتبرترین جایــزه ادبی كانادا
میداننــد .نگو هیچــی نداریم،
ســومین رمان این نویســنده
42ســاله،زاده ونكوور و ساكن
مونترال اســت كه یك مجموعه
داستان كوتاه هم در كارنامه دارد.
تین با اینكه سالها از مستعدترین
نویسندگان جوان كانادا شناخته
میشد اما جوایز ادبی به او روی
خوش نشان نمیدادند.
این ســنت امسال با نگو هیچی
نداریم شكست و این كتاب عالوه
بر راه یافتن به فهرست  6نامزد
نهایــی جایزه معتبــر بوكرمن،
2جایزه ادبی مهم در ســرزمین

مادری نویسندهاش بهدست آورد.
گیلر با همكاری اسكاتیابانك اهدا
میشــود و هدف از آن تقدیر از
بهترین رمان یا مجموعه داستان
كوتاه منتشرشدهدر كاناداست.
این جایزه ادبی ســال 1994به
نــام همســر روزنامهنــگار یك
تاجر تورنتویی راهاندازی شــد و
مارگارت اتوود و آلیس مونرو هم
آن را بردهاند .نگو هیچی نداریم
داستانی تاریخی خانوادگی است
و مدام میان زمان حال و دوران
انقالب فرهنگی و فاجعه میدان
تیانانمن چین در رفتوآمد است.

سفر جاستین ترودو به کوبا پس از گذشت ۴۰
سال از سفر تاریخی پدرش
نخســت وزیر کانادا هفته آینده
برای تقویت روابط و گســترش
مبادالت تجاری به کوبا سفر می
کند.
به گزارش رویترز ،جاستین ترودو
نخست وزیر کانادا در حالی قرار
است هفته آینده به کوبا سفر کند
که این سفر  40سال پس از سفر
تاریخی پدرش به این کشور در
دوران زمامداری فیدل کاسترو به
شمار می رود.
کانادا یکی از کشــورهای غربی
اســت که روابط نزدیکی با کوبا

دارد .ترودو قرار است در این سفر
با رائول کاســترو رئیس جمهور
کوبا دیدار کند .دفتر نخست وزیر
کانادا این مســاله را اعالم کرده
است.
"پی یر الیوت ترودو" نخســت
وزیر پیشین کانادا در سال 1976
میالی نخستین رهبر ناتو بود که
از زمان پیروزی انقالب کوبا به این
کشور سفر کرد .سفر پیر ترودو
در شرایطی انجام شد کهدشمنی
بین کوبا و آمریکا در دوران جنگ
سرد به اوج خود رسیده بود.

سفر جاســتین ترودو به کوبا در
شرایطی است که روابط سیاسی
و دیپلماتیک واشــنگتن و هاوانا
سال گذشته عادی شد و باراک
اوباما رئیــس جمهور آمریکا نیز
طی مارس امســال به کوبا سفر
کرد.
ترودو قرار است به آرژانتین نیز
سفر کند و ســپس به پرو سفر
خواهد کرد تا در نشست رهبران
سازمان همکاری های اقتصادی
آسیا اقیانوسیه شرکت کند.

www.access.rsb.qc.ca

LEARN FRENCH
رایـگان*!FOR FREE

COURS D’ANGLAIS
کالسهای *! GRATUITS

*Registration fees apply

*Des frais d’inscription s’appliquent

فرانسوی
بیاموزید

French courses
Call 450 443-6576

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

انگلیسی
رایگـان*

brillant comme vous l’êtes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
!limited places available
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عاشقانه ها...

ازنازی بپرس!...

گزیده های حسام (مونتریال)

اح
مقانه ت
ر
ی
ن
ک
خ
ا
وشبختی رو ر اینه ،
ج
د
ر
ستجو کنی ک جایی
ه
جا
گمش کرد همون
ی!

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

شعلههای
امید...
د شد که
شما
ی خواهی
بیه کسان
نها دارید.
چهار شمع به آرامی می سوختند .ش
طه را با آ 
شترین راب
بی
در محیط آرام و لطیف و بیصدا.
کنید که
پس
اشــرت
اولی گفت:
فرادی مع
با ا
د دارند!...
نی ثروتمن
من صلح هستم!
ذه
دیگر هیچکس نمــی تواند مرا
خانه تو میهمان است به او
روشن نگهدارد معتقدم که بزودی
خاموش خواهم شــد .همین را احترام میگذاری،
گفت و شعله اش بسرعت کم شد حالــش را میپرســی ،وقتی از
مدرسه برگشت ابتدا سراغ کیف
و کامال خاموش شد.
و نمــرات او نمیروی ،در رابطه با
دومی گفت:
نوع غذا نظرش را میپرسی،درباره
من ایمان هستم!
اغلب مردم دیگر نیازی به بودن زمــان خوابیدن با او مشــورت
من حس نمی کننــد از این رو میکنی ،نظر او را خیلی از مواقع
دیگر دلیلی نــدارد بیش از این جویا میشوی ،پیش او با همسرت
دعوا نمیکنی! بدان که فرزند تو و
روشن بمانم
نســیمی به آرامی وزید و آن را فرزند همسایه هر دو در خانه تو
میهمان هستند؛ یکی چند روز و
خاموش کرد.
آن دیگری چند سال،
شمع سوم با اندوه گفت:
فقط کافی اســت بدانی احترام،
من عشق هستم!
من آنقدرقوی نیستم که بتوانم احترام می آفریند نه احســاس
مالکیت!
روشن بمانم.
مردم مــرا کنارگذاشــته اند و
بار تنبلی او...
اهمیت مرا نمیدانند.
حتی فرامــوش کرده اند چگونه
«مهم نیست؟!»
به نزدیکترین کسانشــان عشق
مردی پســر تنبلی داشت که از
بورزند.
و بیــش از ایــن صبــر نکرد و زیر کار درمیرفت و همه چیز را
به شوخی میگرفت .روزی او را
خاموش شد.
نزد حکیم آورد و گفت" :از شما
ناگهان....
کودکی وارد اتاق شد و دید یک میخواهم به این پسر من چیزی
شمع بیشتر روشن نیست و باقی بگویید که دست از این تنبلی و
بیتفاوتیاش بردارد و مثل بقیه
خاموشند.
 چرا شما هانمی سوزید؟! قرار بچههای این مدرســه به دنیایبود شما تا آخردنیا روشن بمانید .واقعیت و کار و تالش برگردد".
کودک این را گفت و شــروع به حکیم با لبخند به پسر نگاه کرد و
گریه کردن.
گفت" :پسرم اگر تو همین باشی
دراین حین شمع چهارم گفت:
که پدرت میگوید زندگی سخت
 نترس تازمانیکه من روشــنم و دشواری مقابلت هست .آیا اینما می توانیم شــمع های دیگر را ...میدانی؟"
راروشن کنیم .چون من امیدم! پســر تنبل شــانههایش را باال
کودک با چشــمانی درخشــان انداخت و گفت:
شــمع امید را برداشــت و با آن
"مهمنیست؟!"
شمعهای دیگر را روشن کرد .
حکیم با تبسم گفت" :آفرین به تو
شــعله های امید هرگز نبایداز که چیزی برای گفتن داری .لطفاً
زندگیتان بیرون رود
همینی که میگویی را درشــت
روی این تختــه بنویس و برای
اســتراحت با پدرت چند روزی
احترام،احتــرام
میهمان ما باش".
می آفریند!...
صبح روز بعد وقتی همه شاگردان
پرسیدم :بهترین راه تربیت کردن برای خــوردن صبحانه دور هم
جمع شدند ،حکیم به آشپز گفت
چیست؟
گفت :فرزنــد خود را مثل فرزند که برای پسر تنبل غذای بسیار
کمی بریزد .طوری که فقط سر
همسایه بزرگ کن،
پایش نگه دارد.
گفتم:چگونه؟
گفت :وقتی فرزند همســایه در پسر که از غذای کم خود به شدت

شاکی شده بود نزد حکیم
آمد و به اعتراض گفت" :این
آشپز مدرسه شما برای من
غذای بسیار کمی ریخت!"
حکیم بــی آن که حرفی
بزند به نوشــتهای که شب
قبل پسر روی تخته نوشته
بود اشاره کرد و گفت" :این
نوشــته را با صــدای بلند
بخــوان! حرفی اســت که
خودت نوشتهای!"
روی تخته نوشته شده بود" :مهم
نیست!" و این برای پسر تنبل
بسیار گران تمام شد .ظهر که
شــد دوباره موقع ناهار غذای
کمی تحویل پسر تنبل شد.
این بار پسر با اعتراض همراه
پدرش نزد حکیم آمد و گفت:
"من اگر همینطــوری کم غذا
بخورم که خواهم مرد".
حکیمدوباره به تخته اشاره کرد و
گفت" :جواب تو همین است که
خودت همیشه میگویی!"
روز سوم پسر تنبل زار و نحیف
نزد حکیم آمــد و گفت" :لطفاً
به من بگویید اگر بخواهم غذای
کافی بــه دســت آورم چه کار
کنم؟"
حکیم به آشپزخانه رفت و گفت:
"هر چه را آشپز میگوید تا ظهر
انجام بده!"
پسر تنبل تا ظهر در آشپزخانه
کار کرد و ظهر به اندازه کافی غذا
خورد .او خوشحال و خندان نزد
حکیم آمــد و گفت" :چه خوب
شد راهی برای نجات از گرسنگی
پیدا کردم!" و بعد خوشــحال و
خندان برای تأمین شام خود به
آشپزخانهبرگشت.
پدر پسر تنبل با تعجب به حکیم
نگاه کرد و از او پرسید" :راز این به
کار افتادن فرزندم چه بود؟"
حکیم با خنده گفــت" :او حق
داشت بگوید مهم نیست! چون
چیزی که برای شما مهم بود و
برای حفظ اهمیتش حاضر بودید
تالش کنید ،او به خاطر تنبلیاش
و این که همیشه شما بار کار او را
بر دوش میگرفتید دلیلی برای
نامهم شــمردنش پیدا میکرد.
اما وقتی موضوع به گرســنگی
خودش برگشت فهمید که اوضاع
جدی است و اینجا دیگر جای
بازی نیست معنی مهم بودن را
فهمید و به خود تکانی داد .شما
هم از این به بعد عواقب کار و نظر
او را مستقیم به خودش برگردانید
و بیجهت بار تنبلی او را خودتان
به تنهایــی به دوش نکشــید.
خواهیــد دید کــه وقتی ببیند
نتیجه اعمال ناپسندش مستقیم
متوجه خودش میشــود اعمال
درســت برای او مهم میشوند و
دیگر همه چیز عالم برایش نامهم
نمیشوند.
•

>> Leonard Cohen

Come over to the window...
my little darling,
I'd like to try to read your palm.
I used to think
I was some kind of Gypsy boy
before I let you take me home.
Now so long, Marianne,
it's time that we began
to laugh and cry and cry
به خداحافظی
تلخ تو سوگند نشد
and laugh about it all again.
که تو رفتی ودل
....
م ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه مم
Your letters they all say
نوع  ،ولی لب هایم
هر چه از طعم ل
that you’re beside me now...
ب سرخ تو دل کند
ن
ش
د
با چراغی همه
!?Then why do I feel alone
جا گشتم وگشتم در
ش
هر
هیچ
....
کس  ...هیچ کس این
جا به تو مانند نشد
For now I need your hidden love.
ی
هر کس در دل من
جای خودش را دارد
I’m cold as a new razor blade.
جانشین تو در این س
You left when I told you I was curious,
ینه "خداوند" نشد
I never said that I was brave.

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی
درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی
ب که برون آمدی به پرسش من
عجب عج
یطاقتم ز شیدایی
ببین ببین که چه ب 
بده که چه آورد های به تحفه مرا
بده
بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی
مرو چه سبب زود زود میبروی
مرو
بگو بگو که چرا دیر دیر میآیی
س نفس زدهام نالهها ز فرقت تو
نف
یرخ تو سودایی
زمان زمان شدهام ب 
جو مجو پس از این زینهار راه جفا
م
مکن که کشد کار ما به رسوایی
مکن
که چه کژ میروی به شیوه گری
برو برو
که چه خوش میخمی به رعنایی
بیا بیا

به دیدمن که می آی،
یه کم «سراب» بیار...
بین من و تو هنوز
یه ریز برف میاد
به دیدنم که میای
لباس گرم بپوش
به دیدنم که میای
برام گالب بیار
که مزه مزه کنم
نفس کشیدنِ تو
برایتشنگیام
یکم سراب بیار
که باز دوره کنم
خیالِ دیدن تو…

Oh so long, Marianne,
it’s time that we began ...
Oh, you are really such a pretty one.
I see you’ve gone and
changed your name again.
And just when I climbed
this whole mountainside,
!to wash my eyelids in the rain
Oh so long, Marianne,
it’s time that we began ...

پاییز
شال و کاله ک
ن
آ
س
م
و
ن
خیسه
چترتوا واکن
حال و ه گریه بارونه
وا
پاییزم ن ی برگ ریز
و
ن
چ
ش
ما
مو
میدونه
پروان
تق ه ها وقتی ک
ه
م
ی
س
و
ختن
دیرتودوخت
هر وخ دلت ن به تقدیرم
می گیر
هر وخ دلت می ه می سوزم
سوز
خیلیدلم گیره ه می میرم
خیل
ی گرفتارم
دوس داش
تنت خوبه
خیلی
محبوب م دوست دارم
ن چشمات ب
روز جدایی خیلی نز ه من میگن
دیکه
می
ری نمی د
ون
ی
ک
ه
د
و
دنیام
ر از تو
چقد غمگی
دنیای من تا ن و تاریکه
ری
بار جدایی خ ک و غمگینه
یل
ی
سنگینه
هر
کس که از
ح
ال
م
خ
ب
ر
ا
داره
ز شونه هام
ای
ن
ب
ا
ر
و
ب
رداره
متن
تران

ه
«پروانه ها»

ولی این بار ،نه
ــو می میرم
بودم بی تـــ
ی ولی انگار ،نه
گفته
ی عاشقم هست
گفته بود
ز تکرار نیست
ستت دارم به ج
رچه گویی دو
طوطی وار ،نه
هـــ
م به این تکرار
بخاطر تو دلم با اینکه زود شکست
خو نمی گیر
ش می رانی مرا
َ وم از خـــوی
نه باز عاشق شد ،نه دوست پیدا کرد
ولی سر بار ،نه
ش
تا که پا بندت َ همدمت باشم
دوست دارم
نه پای درد دلِ هرکی رسید نشست
ـم گویم بمان
ی تا باز هــــ
د رفتن کرده ا
نه سفره ی دلشو پیشِ کسی وا کرد
ولی اصرار ،نه
قص
ی کنم خواهش
بار دیگر م
شم می کشی
ی
پ
ز
با
ه
گ
زنی،
ست افسار ،نه
به دیدنم که میای برام ستاره بیار
گه مرا پس می ده ام نامش دل ا
دا
آنچه دستت
می دانی عزیز
چراغِ اول این شبو تو روشن کن
ودت هم خوب
م ولی انکار ،نه
می روی اما خ
بازم اگه حرفام حوصله تو سر برد
ـــــراموش
ـ
ف
ی
ه
گا
می کنی
مه از دست تو
هنوز سحر نشده هوای رفتن کن
ی به من با اینه
نازنین ،بیزار نه
سخت می گیر
برای تشنگیام یکم سراب بیار
گیـــر شاید
می شوم دل
هانگیر عصر)
که باز دوره کنم خیال دیدن تو…
ریناز ج
(شاعر :پ
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مـا درحدیثدیگران...

منیخواهم
برده جامعه
باشم!

گفتوگوی ماهنامه ی «ال پاریزین» با گلشیفته فراهانی

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

آقای حسن

در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک
بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
------• بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل
• فاینانس مخصوص :با نرخ صفر درصد
و همچنین پرداخت های نازل
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

وام با نرخ بهره

Leasing

0%

Financing

شب یلدا

شب عاشقی و دلدادگیست
پذیرایتان هستیم در آنیکس
ساعت 7 :تا 11

پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی
ورودی $30
کودکان زیر سه سال رایگان
فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت
تا تاریخ  27نوامرب

)514( 585-2029

6195 St-Jacques H4B 1T7

سه شنبه  20دسامرب

RESTAURANT ONYX

«برای من به عنوان یک زن ایرانی برهنه شدن در برابر
بازیگری او در سینماهای فرانسه
دوربین یک عکاس عملی سیاسی بود؛ من منیتوامن در
به نمایش در می آید .داستانی در
مقابل جهل ،قانون یا جنون کسانی در ایران سر خم کنم!" مورد "خانه" برای کسی که دیگر
مصاحبه کننده :دِلفین پِ ِرز بعد ها خــود چنین اعتراف می خانه ای ندارد...
ترجمه ی فواد روستائی کند:
------------پس
را
ام
زنانگی
که
آن
از
"پیش
------------گفت و گو
چیزی که در چهره ی "شهدخت از خروج از ایــران باز یابم ،آن را
شرقی" ی او چشــمگیر است ،کشته بودم".
* به هنگام فیلم برداری شما از
جمله آدم های مطمئن به خود
کمانی کشــیده ی اوست
ابروان
ِ
که دو چشم سیاهش را چونان دو تبعید
هستید یا آدم هایدچار
زندگی گلشــیفته از بدن زن می تشویش و اضطراب؟
بال پر شکوه باز می کند.
زیبائی ی که سینمای مؤلف اروپا پس از رســیدن به ترسید؟ خب به • مــن کاری می کنم
 از لوئی َگ ِرل تا کریستوف اونوره -آمریــکا از این رو به آن نگاه کنید! که "پرسوناژ" در دروناز چه چیزی می من جا خــوش کند .به
تا ســینمای هالیوود را مسحور آن رو شد.
در آن جا در ســال ترسید؟ آیا این ســان گلدانی خالی که
خویش کرده است.
گلشیفته فراهانی در سال  ۲۰۰۸ ۱۹۸۳نظر "ریدلی چیز واقعًا تهدید آب در آن به شــکل آن
در خانــواده ای هنرمند (بازیگر) اسکات" ،کارگردان کننده است؟ در مــی آید .این کار در
مقابــل دوربین صورت
و مخالف رژیم پای به عرصه ی آمریکائــی را جلب
می گیرد.
هستی می گذارد .پدر و مادرش کــرده ودر کنــار
برای او نامی را ابداع می کنند که "لئوناردو دی کاپریو" در فیلم "
به معنای "گلی شیدای عشق" یک مشت دروغ" بازی کرد و در * فیلم "به خانه برگرد" فیلمیدر
اســت .اما گلشیفته صرفاً عشق مراســم نمایش پیش از نمایش مورد لبنان پس از جنگ داخلی
ِ
دخترک سرشار از شور ،با عمومی فیلم تصمیم گرفت بدون این کشور اســت .به عنوان یک
نیست.
راسخ خود همه را حجاب و با پیراهنیدکولته ظاهر ایرانی از این کشور چه تصویری
جرئت و عز ِم ِ
شــود .تصمیمی کــه در تهران در ذهن خود دارید؟
تحت تأثیر قرار می دهد.
نخســتین خواســت و مطالبه اعتراض ها برانگیخت و جنجالی • هر چند که جنــگ به پایان
او هنرنمائــی اســت .البته هنر عظیم به پا کرد .گلشــیفته در رســیده اســت ،آثار آن هنوز از
بازیگــری در مقابل دوربین یا بر بازگشــت به ایران بازداشت شد .طریق بناهای ویران و جای گلوله
صحنه ی تئاتر نه در پشت پیانو به گونه ای معجزه آسا توانست از ها که در همه جا به چشــم می
که مادرش خواهان آن اســت .کشور خارج و در پی آن در برابر خورد خودنمائــی می کند .این
از یک ســو ،ســبزه روی زیبا به دوربین "پائولو رو ِورسی" ،عکاس مســأله در دل و جان ســاکنان
سرعت به ستاره ای بدل می شود ُمد ،برهنه ظاهر شود .بدین سان ،لبنان نیز قابل تشــخیص است.
و عکس تک چهره اش در ابعاد بانــوی واالی ایرانــی به تبعید ایــن درد دردی ژرف اســت اما
کشور سوگوار نیست .آن چه که
سه در چهار متر در خیابان ها به محکوم شد.
نمایش در می آید و از دیگر سو ،در هتلــی در جنــوب محله ی در لبنان مرا تحت تأثیر قرار می
در لوای رژیمی اسالمی ،انقالب "پیگال" پاریس به دیدار او رفته دهد زندگی است! من لبنانی های
خاص خویش را به پیش می برد .ایم تا در مورد ســالی سرشار از زیادی را می شناسم .اینان جوان،
ِ
در
عراق،
ایران-
جنگ
فرزند
این
فعالیت کــه در پیــش رو دارد با فرهنگ و ســرزنده هستند! و
ماه رمضان در میدانی در تهران با او به گفــت و گو و تبادل نظر ما ایرانیان با آنــان دارای وجوه
مشترک زیادی هستیم.
شیرینی نان خامنه ای را مز مزه بنشینی .م
می کند" .شیوه ای برای مبارزه در ماه دســامبر ،گلشــیفته را
با رژیمی که انتخاب یک دین را در سالن های ســینما در فیلم * "ندا" ،پرسوناژی که شما نقش
برای شهروندان ممنوع می کند" ".پاتِرســون" ســاخته ی "جیم او را ایفــا می کنید ،در بچگی از
دخت ِر نوجوان پا را از این هم فراتر جارمــوش" خواهیــم دید .وی جنگ در لبنان گریخته اســت.
می گذارد .به مدت یک ســال ،همچنین بــر صحنه ی تئاتر در پس از آن که زنی می شــود به
سرش ار از ته می تراشد و پستان شهرهای مختلف ایفا کننده ی خانه ی پدر ِ
بزرگ خود که چشم
هایــش را باند پیچی می کند تا نقش "آنا کارنینا" در نمایشنامه از جهان فرو بســته است برمی
بتواند با "هیأتی پسرانه" از خانه ای به همین خواهد بود.
گردد .او در بازگشت به این خانه
بیرون رود .بدین سان می تواند در بهــار آینده ،گلشــیفته در در پی چه چیزی است؟
با دوچرخه آزادانه در شهر پرسه "دزدان دریائــی کارائیب" ظاهر • این خانه ی ویران شده استعاره
زند ،باند رفقایش را به راه اندازد می شود .پیش از همه ،در هفتم ای از "خانــه" ی درون اوســت
و به "بــت" بر و بچه های محل دسامبر فیلم "به خانه برگرد"به
{>> ادامه در صفحه}30 :
بدل شود.
کارگردانی خانم جیهان شعیب با

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

آیاشما
هم از درد
مفاصلرجن
میبرید؟
برای آرتروز یا سائیدگی مفاصل
درمان قطعی وجود نــدارد ،اما
پزشکان روشهایی برای کنترل
ایــن بیمــاری و جلوگیــری از
پیشــرفت آن توصیــه کردهاند.
چنانچه دلیل سائیدگی مفاصل
مشخص باشد میتوان دردهای
آرتروزی را به طرز محسوســی
کاهش داد.
فعالیتهای بدنی روزانه گاه باعث
میشــوند مفاصل بهطور مرتب
در معرض ضربه قــرار گیرند و
این ضربهها آسیبهایی به بافت
غضروفی مفصل وارد میکنند.
بدن تا جایی کــه میتواند این
آســیبها را ترمیــم میکند.
گاه شــدت آسیبهای وارده به

ابتال به
آرتروز
ارتباطی با
سن و سال
ندارد

انعطافپذیری آنها در خم و راست شدن و مشکالت
حرکتی غالبا اولین نشانههای آرتروز هستند.
مشکالت حرکتی بیش از هر چیز به علت فرسایش
بافــت غضروفهــا بهوجود میآید .اســتهالک و
فرســودگی مفاصل دردهای آرتروزی را تشــدید
میکند.
اغلب افراد مبتال به آرتروز از کاهش قابلیت تحرک و
چابکی مفاصل شکایتدارند.
هر حرکتی با صدای ناخوشــایند تق تق مفاصل
همراه است.
رطوبت و سرما درد را شدت میبخشد.
پیشروی بیماری را میتوان با پرهیز از تحمیل بار
اضافی بر مفاصل کنترل کرد.
ورزشهایی چون دوچرخه سواری و شنا که مفاصل
بیماریهایمتابولیک را تقویت میکنند نیز مفید هستند.(همچوندیابت)

مفصل بیش از قدرت
ترمیم بدن اســت و یا
به دالیلی قدرت ترمیم
ابتــا بــه آرتــروز الزاما
بدن کاهش مییابد و
ارتباطی با ســن و سال
نمیتواند آسیبهای
مکرر را ترمیم کند.در این شرایط ندارد.
بافــت غضروفی بیــن مفاصل امروزه جوانان نیز از درد مفاصل
تخریب و آرتروز شروع میشود .شاکیهستند.
آرتروز زمانی پدیــد میآید که
 7عامل بروز آرتروز عبارتند از:
بافــت غضروفی بیــن مفاصل
تخریب و اســتخوانها روی هم
 دالیل ژنتیکی، جنسیت (آرتروز در میان زنان سائیده شوند.شیوع بیشتریدارد)،
 فعالیت سخت بدنی که فشار نشانههای آرتروز و امکاناتدرمانی
زیادی به مفاصل وارد میکند،
درد ،کشــش و خشکی مفاصل
 اضافه وزن،بعــد از اســتراحت و کاهــش
 -ورزشهای سنگین،

روشهای درمانی آرتروز

هــدف از روشهای درمانی آرتــروز کاهش درد و
افزایش میزان تحرک مفاصل است .این روشها به
دودسته طبقهبندی میشوند:
محتاطانه و اعمال جراحی

در روشهای محتاطانه پزشــک تالش میکند از
فشاری که بر مفاصل فرسوده وارد میشود بکاهد.
تغییر عادات غذایی ،تحرک و درمانهای طبیعی از
جملهدرمانهای محتاطانه هستند.
اســتفاده از داروهای ضدالتهاب حاوی کورتیزون
که کاهشدهنده درد هســتند نیــز از درمانهای
محتاطانه به شمار میآیند.
 حتیاالمکان استفاده کمتر از پله و سطوح شیبدار کاهش فعالیتهای شدید بدنی بلند نکردن اجسام سنگین بلند کردن اجسام از روی زمین به شیوه درستروشهایمحتاطانه

 15پیشنهاد
یک زنـدگی

ساده برای
زناشویی موفق

•
او بزرگترین هدیه ایست که می برخــی افراد نمــی توانند زبانی
کنید.
تر
گرم
را
فضا
.1
توانید به شریک زندگیتان بدهید .عذرخواهی کنند ولــی با رفتار
هــر روز حداقــل دو نظر مثبت اظهار نظرات و عقایدتان را برای ســعی می کنند تا خطایشان را
جبران کنند.
نســبت به طرف مقابــل اظهار زمان دیگری نگه دارید.
•
کنید .جمالتتــان را به صورتی •
 .7پای حرف تان مبانید.
پرحرارت بیان کنید  .مثل اینکه .4 :به خودتان توجه کنید.
من عاشــق برخورد دیروزت در بادوستان و خانواده ارتباطداشته اگر قول دادید که کاری را انجام
مهمانی شدم.یا من عاشق سبک باشید .به عالیق خود توجه کنید دهید ،حتما انجام دهید با ترس
لباس پوشیدنت در فالن گردش و بهدیگران کمک کنید .اگر شما از شکست انجام آن را به تعویق
به خود توجه داشته باشید و شاد نیندازید.
شدم و...
و پرانرژی باشــید می توانید به •
•
طرف مقابلتان هم توجه کنید و  .8او را حتت فشار قرارندهید.
 .2ایراد گیری را کمتر کنید.
به جــای فشــار آوردن و ایجاد
اگر نکته ای از طرف مقابل شما نیرو بدهید.
را ناراحت می کند .در چند جمله •
استرس برای همسرتان به برنامه
کنید.
معذرختواهی
.5
های شخصی خودتان رسیدگی
ی مختصــر آن را بیان کنید و
مساله را کش ندهید .هیچ کس بیاموزید کهدر صورت خطا ،حتی کنید.
برای اینکه همواره مورد خطاب و در صورتــی که فکــر می کنید هر چقدر طرف مقابلتان احساس
ایراد قرار گیرد ازدواج نمی کند .تقصیر شما در موردی خاص از آزادی کند و ببیند که شما بیشتر
•
او کمتر از او بوده ،معذرت خواهی به خودتان توجــه می کنید به
یاد
را
کردن
گوش
درست
.3
سمت شما کشیده خواهد شد.
کنید.
بگیرید.

•
 .6به زور او را وادار به
عذرخواهینکنید.

•
 .9حرف تان را خالصه و با آهنگ
مالیم بیان کنید.

درست گوش کردن به صحبتهای
طرف مقابل ،بدون پریدن وسط
حرف های او ،اصالح سخنانش با جنگ و دعوا از او نخواهید که هر چقــدر مطلبــی را که می
و ...و فقط بــرای درک صحبت برای اشتباهش عذرخواهی کند .خواهید بیان کنید .خالصه تر و

از مهم ترین روشهای کاهش عالئم آرتروز تغییر
روش زندگی است.
داروی معجزهگری برای درمان آرتروز وجود ندارد.
اما برخی مواد غذایی در کاهش درد موثر هستند.
میوهجات ،ســبزیجات و غالت و ماهی در تسکین
التهاب تاثیر دارند و از ســائیدگی بیشــتر مفاصل
جلوگیریمیکنند.
نکته مهــم دیگر مصرف کافی مایعات ،آب معدنی
و چایهــای گیاهی مختلف بــرای کمک به دفع
مواد سمی از کلیههاســت .این کار موجب بهبود
سوختوساز بدن میشود.
انجام نرمشهای کششی و تقویتی میتواند تا حد
زیادی انعطاف مفاصل را افزایش داده و آنها را قوی
نگه دارد .شــنا و پیاده روی از ورزشهای مناسب
هستند.

15 Critical
Habits Of
Mentally
Strong People
- They’re Emotionally Intelligent
- They’re Confident
- They Neutralize Toxic People
- They Embrace Change
- They Say No
- They Know That Fear is
The No. 1 Source Of Regret
- They Embrace Failure . . .
Yet, They Don’t Dwell On Mistakes
- They Won’t Let Anyone Limit
Their Joy . . .
- . . . And They Don’t Limit The Joy Of
Others
- They Exercise
- They Get Enough Sleep
- They Limit Their Caffeine Intake
- They Don’t Wait For An Apology
To Forgive
- They’re Relentlessly Positive
- Bringing It All Together

کاهش وزن تا حد زیادی درد ناشی از آرتروز را کم
کند .حتی چند کیلو کاهش وزن هم تاثیرات مهمی
در کم کردن عالئم بیماری دارد.
استفاده از وسایلی مانند کفیهای مخصوص کفش
و بریسهای زانو میتواند در کاهش درد موثر باشد.
اســتفاده از عصا نیز میتواند تا حدی درد ناشی از
این بیماری در مفصل ران و زانو را کم کند.
عمل جراحی

عمل جراحی تنها زمانی توصیه میشــود که هیچ
یک از روشهای محتاطانه موثر نباشد.
پیوند غضروف ،پروتز و آرتروســکوپی از روشهای
موجود برای درمان بهوسیله اعمال جراحی است.
تشــخیص بهترین روش درمان فقط در صالحیت
پزشک متخصص است.

با صدای مالیم وشمرده تر بیان کنیم به بحث ادامه می دهیم و...
کنید طــرف مقابل بهتر متوجه •
آن می شود و به شما گوش می  .12کمی رمز آلود باشید.
خیلی خوب اســت کــه دو نفر
شود.
•
همــه چیز را راجــع به یکدیگر
 .10بیش از حد توان انعطاف
بدانند ولی ما به سمت کسی که
نشان ندهید.
روابط اجتماعی خارج از رابطه ی
خوب اســت که اغلــب مواقع زناشویی دارد ،بیشتر جذب می
منعطف باشــید ولی بــاری به شویم .پس می توانید به کالس
هرجهت نباشید و نقطه نظراتتان ورزش برویــد و در فعالیت های
اجتماعی و گروهی شرکت کنید
را بیان کنید.
•
و...
 .11وقتی بحث به کلمات نامطلوب
کشیده شد،به آن ادامه ندهید.

برای خارج شــدن از بحث می
توانید از عبارات :من برای ادامه ی
بحث به زمان نیازدارم .یا هر وقت
بااحتراممتقابلتوانستیمصحبت

•

این زمــان می تواند موقع صرف
غذا یا صحبت با همسرتان باشد.

•
 .14آغاز کننده ی رابطه ی
جنسیباشید.

حتی اگر تمایل چندانی به این
کار ندارید می توانید شروع کننده
ی رابطه باشید.

•
 .15در مورد روابط خانوادگی
تان بیشتر حتقیق کنید.

بررسی ارتباط پدر و مادر و برادر
•
و خواهرتان و استفاده از تجربیات
 .13برای استفاده از تکنولوژی
مثبــت و منفی آنها مــی تواند
قوانینی برای خود وضع کنید.
غیرمستقیم شــما را در داشتن
زمانی در خانه داشته باشید که از زندگی بهتر راهنمایی کند.
www.seminarema.ir
وسایلی مثل تلویزیون ،کامپیوتر و
•
موبایل و تلفن و ...استفاده نکنید.
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دوري از اس��ترس و اضطراب را تبليغ كرده
دوري از اس��ترس و اضطراب را تبليغ كرده و انسانهاي تشنه به آرامش را به
خود جلب ميكند.
همان شــدتی خوشحالی و رضایتشان باشد.
بیان به
ميكند.
در جلب
و موثــر نیســتند و اغلب باعث انتقادخود
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ريلكسيشن
مرحله
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زمان مشخصي دائم تكرار ميكند تا به تمركز رسيده و به مرحله ريلكسيشن
خودش را
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تنفس��ي،با ما
بزند ،گاهی
برس��د.ســر
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روشن
سختكمك به
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دارد،
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بحث
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ش��دن ذهن ميباشد .و مديتيشن تمركزي يا ( ،)mindfulnessتمركز روي
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مشاهده
و
آيند
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درباره همه
زمان حال ،قدرداني از افكاري كه به سطح ميپیش ببرید .بدون شــک زمانی اگر شما
است.
است.
یک مجموع ه توصیههای تکراری یا توصیه بهتری برای آن وجود •
باشــدهايبرای بیپرده باشید ممکن است طرف شما باشد».
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محقق��ان غربي ب��راي تبليغ تأثير مثبت اين روشه��ا دائم از آزمايشهاي
رختخواب
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روابط عاطفی یا زناشــویی تکرار درمانگران حــوزه ازدواج و رابطه بهتر اســت ایــن کار را بکنید .پیدا خواهیــد کــرد و رویکرد بدهید اما
روشاوهاي مذكور سيس��تم ايمني انس��ان را تقويت
كنندیكه
تأكيد مي
ميكند و از اين طريق آرامش در فرد ايجاد ميش��ود .اين محققان ميگويند:
عزیزم
توست!»ميگويند:
حقاينبا محققان
ش��ود.
«بلهمي
در فرد ايجاد
طريق آرامش
نزدیو از
ميكند
تعامل را
کتراينشود و
به شما
میشــوند .احتماال شما هم آنها درباره این توصیههای زناشویی و اگر شــریک زندگیتان خسته مناسبتری خواهیدداشت».
«مديتيش��ن با كاهش س��طح هورمونهايي مانند « »epinephrineمقدار
«مديتيش��ن با كاهش س��طح هورمونهايي مانند « »epinephrineمقدار
خون بهتر
اســت،
را شــنیدهاید .اما خیلــی از این روابط عاطفی نظر دیگری دارند .و
گال زگلــی ،بنیانگــذار مرکز
بیشترنمیکند.
یک به باز•ماندن شريانها كمك مينمايد،
استدهد و
كاهش مي
کالفهرا در
كلسترول
كلسترول را در خون كاهش ميدهد و به باز ماندن شريانها كمك مينمايد،
کنید
سانسور
را
خود
نباید
هرگز
بيانگر حالت آرامش و پذيرش ميباشند را
امواج آلفا را كه
تكنيك ش��دت
توصیههای تکراری وکلیشــهای آنها به  ۷مورد از این توصیههای اين
فرسایشــی
ســخت و
مکالمه
کالیفرنیا
هــا در
حالت زوج
درمانــی
عاطفــی
خودابــرازی
باشند را
پذيرش مي
آرامش و
ابــزاركه بيانگر
امواج آلفا را
تكنيك ش��دت
اين
موقعیتاز زمان
بــرایحتي باالتر
نادرست اشاره کردهاند و دیدگاه بهراسطحي
ميدهد».
افزايش
به
دیگــری
توصیههایدرستینیستند.
«گاهی اینطور است اما
گوید:
زماناماخوابمی
باالتر ازاست
حتيرابطه
سطحيبرای
قدرتمندی
دهد».به عنوان یک تراپیست
مي ری،
خواببهافزايشبونی
اما نكته قابل تأمل آن است كه اين شيوهها صرفاً شيوههاي ذهني است و به
ً
به
و
است
ذهني
هاي
شيوه
ا
صرف
ها
شيوه
اين
كه
است
آن
تأمل
قابل
نكته
اما
(Hard,
difficulty
(Hard,از2
difficulty
rating
)0.62یعنی
بیندازیــد؛
است که
ratingاین توصیهای
)0.62نه همیشه.
 Puzzleباید بدانید که چطور از آن بهره
اســت
خانــواده
حــوزه
معتقدآنجايي
ندارد و
نامند كاري
زمانی«دل» مي
اصطالح آن را
به
تعویق و چيزي كه
اینکــه برخــی از پیشــنهاد و خــود را بازگو کردهاند .شــاید احساس
احساس و چيزي كه به اصطالح آن را «دل» مينامند كاري ندارد و از آنجايي
شما
قوی
عاطفی
پیوندهای
شود .اما من
انسانمی
سراغمردان
معموال به
صداقت و
انسان ميآيد.
نصیحتها ،محبوب و مورد توجه برایتان جالب باشد که بدانید چه كهکهدل آرام نميگيرد دوباره افكار پريشان به سراغ
ميآيد.
روراستی  ۱۰۰درصد ببرید.كه دل آرام نميگيرد دوباره افكار پريشان به
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زناشویی...

رعي براي رسيدن انسان به آرامش 1 -

7
در رابطه نادیده بگیرید

فطريبهتر است
شراستتوصیه که
بشراست
مطالبه

هستند به این معنا نیست که آنها توصیههایی عملی نیستند یا راه میتواند بحث و تنش را به خوبی بــدون شــک برایتان بســیار الزم نیست آنقدر صریح و بیپرده بسیاردیدهام که چنین توصیهای
9 8
پرهزینــه خواهد بود4 .
پیش ببرد8.
لزوما مفید و کاربردی هم هستند شما رادر رابطه به بیراهه میبرند .و با موفقیت 7
درســت همه احساساتتان را بیان کنید،
{>> ادامه در صفحه}28 :
یک جدول با دو شرح

5143

یک جدول با دو شرح

35143

1

7

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

4

ويژه
جدول عادي
عادي
جدول
6
وعادی7
جدول9
1
8
____________________
____________________ ویژه
جدولهای

افقي:
كه
چ��وگان
و
گوي
بازي
نوع��ي
-1
1
در روي ميز انجام ميش��ود – كشور
2
ممتاز در روابط بينالملل
 -2سرمشق – ناخن خشك – وسيله 3
وزنهبرداري
4
 -3روزگار – پرن��دهاي خوانن��ده –
5
بزرگوار
 -4ايستگاه پيكها – سودن – ناطق 6
– اما
7
 -5اش��اره به دور – چراغ نفتسوز –
8
همسر زن
پسوند
–
كاس��تن
–
نهايي
 -6بازي
9
شباهت
 -7موازن��ه – خانم خان��هدار – خط 10
آهني
11
جاده
و
راه
–
نيكوكار
–
كدر
-8
12
 -9پ��در ع��رب – پول��ي را پنهاني و
بدون حق از صندوق ادارهاي برداشتن 13
– كشيده شده
14
 -10خ��وب – از ميوههاي درختي –
15
ثروتمند
 -11جوانم��ردي – تخت��ه س��تبر –
كلنگ – فرمانروا
زينت سر خانمها
 -9شهري در استان آذربايجان شرقي –
 -12ن��ام – كبوتر دش��تي – به همان
نوعي دسر – ذكاوت
شكل و ترتيب – بيرمق و شل
 -10س��وم شخص جمع – خستگي –
 -13خ��وش اندام – كادو – س��اكنان
بندگي
محل
 -11طري��ق كوتاه – تصديق بيادب –
 -14نگهبان چماقدار – مطالعه اجمالي
قابله
– نژاد ايراني
 -12كوه سيمرغ – ترمز چارپا – حيوان
 -15نوعي سنگ نازك كه با شن و ماسه
بدبو – تاالر بزرگ
و س��نگهاي رنگين و س��يمان ساخته
 -13رنجيده و اندوهگين – حالتدهنده
ميشود – از معجزات پيامبر(ص)
مژه – دزد
عمودي:
 -14حشره سمي – سنت و خلق و خو
 -1چيزي را دوباره به دس��ت آوردن –
– گردن نهادن
پيامبر بتشكن
 -15معادل پايانه – خوشبخت
 -2ضرب شمشير – درجه ،مقام – نور
كم
حل جدول عادی شماره 5142
 -3دهنه – سازمان خواربار
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و كش��اورزي مل��ل متحد –
ر
ز ش ي ا
م و
ا
 1م ن ا ج ا ت
برجسته و برگزيده
2
م ج و
ن ا
ل ك
ا
م
و ن س
ا
 -4ذره باردار – اشعه مفيد –
ر ش
ا
م
ر ب ا ب
و
ر
ه
ا
 3ر
واحد سطح – از دستگاههاي
 www.tapeshmontreal.comن
ن ا
ا
ت ن ه
د
ا
ا
د
 4و
ا
ر س م ي
ه
ا
ا ك ر
 5پ ر
موسيقي سنتي ايران
س ي
پ ه ن ه
ل م
دی و
تب س
م ر
 6ل
سی
مركز
–
 -5اش��اره ب��ه دور
ست
م
های
م س ي
ب ا
ل ف
ا
د
ه
د
 7ه
ويتنام – گام يك پا
و س ت
د
دی ا ك ر
 -6چهره شطرنجي – ماهي  89گ اش لت ن اب زهوی ش زوئ ای
د ن ي ا
د
فروش – پايان
ن
ك ا ش ا ن
ت و ق ف
 10ر ت
دیسک،
کاست و
پ ت
ب د
ر
کامپکتا
ب
ر
ا
ت ز
 11گ
 -7عضو فع��ال – از بناهاي
ب ر گ
تلفن ن
ي
کتاب ،ا
ل
ب ا
ا ي
 12و
کارت
تاريخ��ي اس��تان آذربايجان
ر
م و ت و
ه
ن ي ز
6162 Sherbrooke
 13م ل ا تw.
شرقي – مترسك
و ي ا
ر
ت د ي ن
 14ي ك ت ن ه
Tel.:
514-223-3336
 -8ورزش ذهن��ي – ي��ار
م ت ز ل ز ل
ه
 15ش ي ر ي ن ت ر
1

2

3

4

5

6

تپـشدیجیتال
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آش��پزخانه – ي��ك
ش��ركت 5خدمات6 6
4 15
4 3 2 3
1

8

افقي14 13 12 11:
10 9 8
 -1نوع��ي بازي گوي و چ��وگان كه اينترنتي معروف
در روي ميز انجام ميش��ود – كشور 1-9ب��ا داد آيد – ش��هري در اس��تان
2
گيالن – ثروت
ممتاز در روابط بينالملل
 -10كلمه ش��گفتي – پوش��اننده –
 -2سرمشق – ناخن خشك – وسيله 3
كتاب مان��ي ،يكي از ش��خصيتهاي
وزنهبرداري
4
شاهنامه
 -3روزگار – پرن��دهاي خوانن��ده –
 -11گلي��م – دفتر معامالت ملكي –
5
بزرگوار
خطكش مهندسي
ناطق
–
سودن
–
ها
پيك
ايستگاه
-4
6
 -12س��گال – عم��ق – لغزيدن پا –
– اما
7
دين و آئين
 -5اش��اره به دور – چراغ نفتسوز –
 -13آرام خودمان��ي – اث��ر ج��وزف
8
همسر زن
 -6بازي نهايي – كاس��تن – پسوند اونيل( – )2008فرشته مغضوب
9
 -14تأثي��ر – ص��وت – نوع��ي م��ار
شباهت
 -7موازن��ه – خانم خان��هدار – خط 10
خطرناك
 11ميمون كوچكي به اندازه سنجاب
-15
آهني
ب��ا دم بلن��د پش��مالو – از جاذبههاي
جاده
و
راه
–
نيكوكار
–
كدر
-8
12
گردشگري خراسان جنوبي
 -9پ��در ع��رب – پول��ي را پنهاني و
بدون حق از صندوق ادارهاي برداشتن 13عمودي:
-1ش��هري در تركي��ه – نمايش��نامه
– كشيده شده
14
 -10خ��وب – از ميوههاي درختي – آلبركامو
15-2طفل��ي كه تازه به دني��ا آمده – از
ثروتمند
 -11جوانم��ردي – تخت��ه س��تبر – غزوهها – شيپور بزرگ
افقي:
92 -3كلنگ –
فرمانروادرخت��ي ش��بيه
س��انتيمتر –
سر خانمها
 -1زينت
مخت��رع
و
فرانس��وي
فيزيك��دان
چاقآذربايجان شرقي –
استان
شهري در
گوسفند
 -12ن��ام – كبوتر دش��تي – به هماندرخت-9انار –
نخس��تين ماش��ين بخار پيس��توني –
ذكاوت
–
دسر
نوعي– جنبش – بريدن رگ – از
 -4ان��درز
داوينچيبيرمق و شل
شكل ورمزترتيب –
بازيگر فيلم
الفبا س��وم شخص جمع – خستگي –
حروف-10
س��اكنان
–
كادو
–
اندام
Puzzle 4 (Hard, difficulty
rating
)0.73
خ��وش خال��ص – محصول
-13چي��ن –
 -2پ��ول
بندگي
Puzzles -5
1
Easyالكتريكي –
 Sudokuفشار
نقدكننده – مقدار
گون محل
طري��ق كوتاه – تصديق بيادب –
-11
 -14نگهبان چماقدار – مطالعه اجمالينمايش تلويزيوني
 -3رنجاندن – برتري – نگهبان
قابله
بنابراين – حاال – كالم نارسا
-6
نژاد –ايراني
– -4
نيم��ه قامت – بيمار –
جوانمرد
2
 -12 5كوه9
سيمرغ1 –4ترمز چارپا – حيوان
مكار – 1دش��ت
نيكش به جا 4ماند –
 -15نوعي سنگ نازك كه با شن و ماسه-7
بزرگ 7
8
9
اغما
بدبو – تاالر
بلند و 2هموار
8
5
و س��نگهاي رنگين و س��يمان ساخته 4
بدكار
–
قانون
نويس
پيش
–
چاره
-5
اندوهگين – حالتدهنده
و
رنجيده
-13
2
8
تودهني – خانم
پرونده  –4مشت
ميشود – از معجزات پيامبر(ص) -8
 -6كنايه از الغر و ضعيف – پانصد هزار
مژه – 1دزد
3
2 6
بخش��ي 2از7بدنه يك خودرو – تونل
-9
– رنجوريعمودي:
9 4 1
حشره سمي – 8سنت و خلق و خو
-14
 -1چيزي را دوباره به دس��ت آوردن –جاده
كمند 5
چالوس – 2
6
 -7اسرار – كميسر – ستايش ،وصف
گردن نهادن
–
پيراهن 2 8
نوعي 9
4 1 -10
آستين كوتاه – شهر
پيامبر بت
كنن��ده
شكن – تهويه
فل��زي!
 -8مرك��ز
پايانه – 7خوشبخت
معادل
-15
9 1
8 5 3
پسوند مولد
رضوي –
 -2ضرب شمشير – درجه ،مقام – نورخراسان
–5142
شمارهمورد نياز
زوبي��ن –
كمحل جدول ويژه شماره 5142حل جدول-11
عادی
شبنم
 -3دهنه – سازمان خواربار
1
9 4 7
5
15 14 13 12 2 11 10 9 8 7 6 5 4 153 142 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
پرده 5 7
3 1 -122
دريدن – جنبش
و كش��اورزي مل��ل متحد –
 1پ ل و ن ي م
ر
ز ش ي ا
ا 4م و
س ا م ج 1ا5 3ت
ا پ ت ي  1م مي ن8
پيامب��ر
م��ادر
–
خفي��ف
برجسته و برگزيده
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ا
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5
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ب ا 5ف پق ر
 -13ا ه 6
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د
د
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ا
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 6ن
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 6م7ي ر س 1و 9م
حيوان
بندبند –
و
ضخي��م
مركز
–
دور
ب��ه
اش��اره
-5
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ل ف
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 7ي ا
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8
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 -14ف
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 10ا
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ي
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تاريخ��ي
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-15
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ه ل ي
ا
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ي��ار ت 15ا شل يي ر ك ي ن ت
م
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 15 14 13 12 11 10 9 8آش��پزخانه – ي��ك ش��ركت خدمات
اينترنتي معروف
 -9ب��ا داد آيد – ش��هري در اس��تان
گيالن – ثروت
 -10كلمه ش��گفتي – پوش��اننده –
كتاب مان��ي ،يكي از ش��خصيتهاي
شاهنامه
 -11گلي��م – دفتر معامالت ملكي –
خطكش مهندسي
 -12س��گال – عم��ق – لغزيدن پا –
دين و آئين
 -13آرام خودمان��ي – اث��ر ج��وزف
اونيل( – )2008فرشته مغضوب
 -14تأثي��ر – ص��وت – نوع��ي م��ار
خطرناك
 -15ميمون كوچكي به اندازه سنجاب
ب��ا دم بلن��د پش��مالو – از جاذبههاي
گردشگري خراسان جنوبي
عمودي:
-1ش��هري در تركي��ه – نمايش��نامه
آلبركامو
 -2طفل��ي كه تازه به دني��ا آمده – از
غزوهها – شيپور بزرگ
افقي:
 92 -3س��انتيمتر – درخت��ي ش��بيه
 -1فيزيك��دان فرانس��وي و مخت��رع
درخت انار – گوسفند چاق
نخس��تين ماش��ين بخار پيس��توني –
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حل جدول ويژه شماره 5142
شبنم
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1پرده دريدن – جنبش
ا پ ت ي م ي س م
 1پ ل و ن ي م
 2ر ا ل ي س ب ز ه س م ي ر ا خفي��ف – م��ادر پيامب��ر
د ل ي ر اك��رم(ص) – س��ازمان
ا
ت م ن
ن
ا
ر
 3ت و
ا ر گ همكاري اقتصادي
ا س ي
ن
ه ب
م
ا
 4و
5
ب ا ف ق
ر ب د
ب ا
ن
ا
ر  -13گياه��ي ب��ا س��اقه
ر س ا
د
ر
ا
د
ا
د
 6ن
د ي ضخي��م و بندبند – حيوان
ا ي ت
و
و
ت ي ر
ر ب
 7ي ا
عظيمالجثه دريا – از عناصر
8
ج و ن ز
ك ا ت ر ي ن ز ت ا
ا م ي د شيميايي
ن ر س
خ س
 9گ ن ج
و ي ژ گ ي ي  -14بخش��نده – بزن بزن
م ت ل ك
ه
 10ا
ش ر ك ا
 11و
ش ر و ا ن پ ن – نظريه
ن ك
ر ي
ن و
 12ز ي ب
م ل ا  -15تركيب قند با يكي از
ت ك ر ي م
ه ل ي
ا
ن ه
 13ب ا
م ا د ي اس��يدهاي فلزي – مجلس
ا ك د
ر
ن
ا
ر م
 14ا
م ت ا ل ي ك آلمان
ا ي س ك و ت
 15ن د

2

5

7

5
6

7

1

7

5

8

4

2

5

2

2

2

6

1

1

7

9

2

2

4

www.8
paivand
6 9 .ca
4

3

9

8

6

3

هر یکم و پانزدهم ماه

2

6

5

7

1

4

9

را بر روی سایت بخوانید
7

3

8

4

ted by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/
on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT.
!Enjoy
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

28

 سال  24شماره  25  1292آبان 1395

همدردی

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 24  no.1292  Nov. 15, 2016

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

صح
غنی شـم
گل زعزی است مت ریدش بت
هک هب باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

همــدردی

دوستان فرهیخته و گرامی،

جناب آقای علی چنگیزی
جناب آقای یوسف تیزهوش

دوست قدیمی و ارجمند،

خانواده های عزیز سوگوار
با کمال تأسف و تاثر اطالع یافتیم که
مادر و زن دایی دلبندتان

جناب آقای علی چنگیزی
خانواده های عزیز سوگوار

زنده یاد خامن عصمت بانو جهان آزاد (چنگیزی)

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر ارجمندتان،

را در ایران از دست داده اید.
در این روزهای دشوار ،ما را شریک رنج خود بدانید.
برای شما و خانواده های ارجمند سوگوار شکیبایی،

شادروان خامن عصمت چنگیزی

در ایران ،با شما همدردیم و برایتان آرامش،
بهروزی و طول عمر آرزو داریم.

پایداری و بهروزی آرزومندیم.

عبداهلل خیامی ،دکتر محمد ملکی ،دکتر
طهمورث طوسی ،دکتر جواد معین درباری ،دکتر
مهبـد،
منوچهربهامین ،مرتضی منتظمی ،علی
ُ
کاظم اسدی ،محمد شکیب نیا ،حسین ناصری،
بهمنناصری ،مسعود جهانگیری ،حسین صمیمی،
قاسمبهبهانی ،دکتر جاوید موسوی ،محمدرحیمیان

دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون
پرویز چنگیزی ،هدایت اله هاشمی
و کاظم اسدی

همــدردی

دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای علی چنگیزی،
خانواده ها و عزیزان سوگوار

درگذشت مادر محترم شما در ایران باعث تالم خاطر گردید .ضمن تاسف فراوان و
عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید.

فرزاد موالیی و همه دوستان شما در کبابسرا

 7توصیه برای رابطه...

چقدر به مردان در رابطه زمانی
که مجبور شدهاند احساساتشان
را برای خود نگه دارند و از بحث
عقب نشینی کنند ،آسیب زده
است».
یک کلیشه رایج وجود دارد که
مردهــا کمتــر از زنها عاطفی
هســتند و یا احساساتشان را
نشــان نمیدهند؛ یا مردها بلد
نیستند احساســات خود را به
شــریک یا دوستشــان نشان
بدهند .اما واقعیت این است که
مردان نیز احساسات شدید دارند
اما برای آنکه به آرامش برسند،
احساساتشان را بروز نمیدهند
و سعی می کنند با مسایل کنار
بیایند.
هر دو طــرف رابطه میتوانند با
یک گفتمان بــاز و پیشرونده
درباره احساساتشاندر رابطه بهتر
عمل کنند.
به جای این پیشفرض غلط که
طرف دیگر رابطه با چیزی موافق

>> ادامه از صفحه27 :

است یاد بگیرید چگونه با استفاده
از نشــانه ها از رفتار همسرتان ارتباطــی ســالم تر ،شــادتر و
بفهمید چه چیزی او را آزار می واقعیتری را شکل بدهند.
دهد ،یا ناامید و ناراحت می کند• .
ت دارد
با کسی باش که دوست 
•
خائن همیشه خائن است
لند به عنوان یک روانشــناس
وقتی پیشفرض ما این است که میگوید این توصیهای است که
فرد ناســپاس همیشه ناسپاس بر پایه یک ترس شــکل گرفته
است ،ظرفیت آدمها را برای تغییر است.
تفکــری که پشــت این توصیه
دستکممیگیریم.
بنابراین این تصور که آدم ناسپاس پنهان شده این است:
همیشه ناسپاسی میکنددرست «اگر او تو را بیشــتر از آنچه که
تو دوســتش داری ،بخواهد به
نیست.
ناسپاسی در رابطه نشاندهنده احتمال زیاد هرگز ترکت نخواهد
یک مســاله حل نشــده جدی کرد».
اســت اما لزوما بــه معنای آن اما کسانی که به چنین توصیهای
نیســت که تکرار میشــود و یا عمــل میکننــد دایمــا دچار
به ایــن معنی نیســت که فرد احساس ناامنی شدیدی هستند.
ناســپاس دچــار نقصانــی در لند میگوید این یک نوع تالش
شخصیت اســت .بســیاری از برای داشــتن قــدرت و کنترل
رفتاردرمانها توانستهاند به زوجها رابطه است .در واقع فرد کوشش
کمک کنند تا مساله خیانت یا میکند تا به این طریق از آسیب
ناسپاسی در رابطه را حل کنند و خیانتدر امان بماند .اما متاسفانه

28

همــدردی

جناب آقای علی چنگیزی ،دوست دیرین
عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن غم انگیز مادر ارجمند شما در ایران
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی
داریم.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

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)

عشــق و رابطه با آسیبپذیری
همراه هســتند و هیچ تضمینی
برایش وجود نــدارد .موضوعی
که در ابتدا ممکن است به شما
احســاس امنیت بدهد ممکن
است رفته رفته باعث نارضایتی
شما شود.
•
اولــویت با بچههاست

مسلم اســت که والدین باید به
نیازهــای فرزندانشــان توجه
ویژهای داشــته باشــند اما این
توصیه اشــتباهی اســت که از

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

زوجها بخواهیم تا فرزندانشان را
در اولویت قرار بدهند.
ارنشو ،معتقد اســت زمانی که
والدین تمرکز اصلی خود را روی
فرزندانشانمیگذارند،بخشهای
دیگر ارتباط را از دست میدهد.
یک رابطه ابتدا بادوست یا همسر
شروع میشــود و بچهها اولویت
بعدی این ارتباط هستند .برای
حفظ یک رابطه سالم باید همسر
یــا دوســتتان را در کنار خود
داشته باشید.
طبق گفته ارنشــو ،این نوع رده

بندی هم باعث رضایت شما در
رابطه اســت و هم فرزندانتان
از منافع آن بهــره میبرند .زیرا
فرزندان ،شــما را در یک رابطه
حمایتی و عاشــقانه میبینند و
احتمال اینکه شما در آینده دچار
سندرم آشیانه خالی شوید بسیار
کمتر خواهد بود.
منبع:هافتینگتونپست
زمانه -برگردان :نیلوفر جعفری
 ۲۴مهر ۱۳۹۵
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پدر مهربان و عزیزتر از جان،
بستگان ،دوستان و عزیزان سوگوار

در غم از دست رفتن ،مامان عصمت عزیز
مادربزرگعزیزمان
کنار شما ایستاده ایم.
دوستت داریم و با تو صمیمانه همدردیم.

لعیا و جالل چنگیزی

همدردی

تل
کام جان خ شد از صـبر هک کردم بی دوست ...

دوست قدیمی و ارجمند،

جناب آقای علی چنگیزی

خانواده های عزیز سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر عزیزتان در ایران،
با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم
و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.
دانا و رضا امیری ،اکبر و پری خجسته،
ناصر و کتی باجگیران ،نـادر باجگیران

همدردی

PAIVAND: Vol. 24  no.1292  Nov. 15, 2016

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران

جناب آقای علی چنگیزی
خانواده ها و عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان

شادروان خامن عصمت بانو چنگیزی

در ایران با شما همدردیم و برای شما و کلیه بازماندگان
آرامش ،بهروزی و طول عمر آرزو داریم.

خانواده اعلمیان :مهری ،محمد اعلمیان،
آرمان ،زیبا و لی لی اعلمیان

ه
مدردی

تل
کام جان خ شد از صـبر هک کردم بی دوست ...

آسماان دلم از اختر و ماه تو گرفت
آسمان دگری خواهم و ماه دگری

همدردی

علی جان تسلیت ...
مادری دیگر از میان مان رفت
و باز غم یتیمی را به جان مان انداخت...
این بار علی چنگیزی نازنین سوگوار مادر است!
می دانیم كه ما را شریك غم خود می داند!

راضیه رضوی ،فرید عثمان
طاهره رضوی ،علی رضوی ،بهروز رضوی،
كاوه میرفتاحی و نیما میرفتاحی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای علی چنگیزی

سرکار خامن سوسن میر فصیحی ،خامن مونا صاحلی
خانواده های عزیز سوگوار

در اندوه غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان

زنده یاد خامن عصمت بانو جهان آزاد (چنگیزی)
در ایران با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.
__________________________

خانواده های مشعوف ،خدیر،متبسم،حجازی ،سیستانی ،
باجگیران ،ایراخنواه،شکرائی و بخشی
و همچنین
اکبر وکیلی ،اکبر خجسته طوسی ،نادر زرکاری ،هدایت
هاشمی ،خجسته قامسلو ،حسین ولوی،عباس عارف آزاد،
خسرو سرگزی ،فیروز همتیان ،کاظم اسدی ،رضاامیری،
بیژن دهقان پور ،امیر ندیمی ،جواد رستمی ،فیروز عافیت
طلب ،حمید شهبازی ،راضیه فکری ،جواد امیرفتاحی،
شاهین شفیعی پور ،ایرج بهشتی
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ب

امنک
بدون ُید!

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

برگزیده :فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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خصوصیات ماه های

مختــلف
سرکالس خوراکی میخوردم
بهشکـلتوئیتری:
را بر روی سایت بخوانید
یکم و پانزدهم ماه
ســتاد ازم سوال کرد با اشاره
ا
فروردین :نفهم

جواب دادم! فکر کرد من اللم!
ـلمنگ
چـ
اردیبهشت:
گ
سن
ُ
که
مردی مورچه ایدید
ساعت از پشتکارم تعریف
یک
پریش
روان
خرداد:
ت.
اش
گذ
گلشیفته فراهانی  >> ...ادامه از صفحه25 :
می
ریزه ها را روی هم
رد .مجبور شــدم تا آخر ترم
ک
تیر :یاغی وخل وضع
پرسید :چه سازی؟
هیچ حرفی نزنمدیگه!
مرداد :فقط ادعا
ت :آپارتمان برای ننه ت.. ..
گف
که می خواهد بازش یابد .خانه داده ای ،عــادت مــی کمی به برمی انگیزد؟

ها نه که کارشون شهریور :قاطی
گ
این مورچه
مادرم یه ماه گشت تا به رن
را تمیز و ترمیم می کند" .ندا" چیزی وابسته نشوی .از این رو به • به طور کلی  ،من همیشــه از
مهر :با خوددرگیر
ن!
دار
ن
ب
دا
صا
پی
سخته اع
ل
مب
مورد عالقه خودش
در حالی به لبنان می رســد که هر کجا که می رسم ،تالش می خود می پرسم " :مشکل مردان
حسود
آبان:

ه؛ بعدش بــا یه رنگ دیگه
درون خویش با زنان چیســت؟ آیــا این بدن
تقریباً در درون خویش ُمرده و از کنم خانــه ای در ِ
کن
آذر :طبل تو خالی
ﻗﺪﻳﻤﺎﺍﺍﺍ ﺑﺨﻴﺮ ...
ت
اسشــون رومبلــی دوخ
دنیا بریده است .ا ّما ،اندک اندک بســازم .خانه ای که هیچ کس زن اســت که برای شما مشکل
و
ﻳﺎﺩ ﻣﻴﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﻴﮕﻔﺖ دی :تعطیل
ﻣﻬﻤﻮﻥ
با واقعیت ارتباط برقرار می کند نتواند آن را از من بگیرد.
می آفریند؟ اگر این چنین می
انداخت روشون!
بهمن :شوت
ﻃﺮﻓﻪ؟
ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺪﻭﻡ
فرهنگ ایرانی از طریق رنگ ها ،ترسید ،خب به آن نگاه کنید! از
و به زندگی بر می گردد.

ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﻣﻴﮕﻪ ﺭﻣﺰ  wifiاسفند :خودخواه
ل
می
فا
درســته باجناق
ﺍﻻﻥ
بوها و م ّزه ها مانند پسته ی تازه چه چیزی می ترسید؟ آیا این
ش
تن
اش
ً
ﭼﻨﺪﻩ!
د
یه
* بــرای ایفای نقش "نــدا" از یا زعفران که مادرم برای من از چیز واقعا تهدید کننده است؟
نمیشهولیخوب


فه
قیا
با
ی
تاب
آف
ک
خاص خود مدد گرفته ایران می فرستد در زندگی من مــن برهنه شــده ام چون این
ین
عصیان ِ
ع
ﮐﻪ کاری که
اینه که...
ﭘﯿﺮﻩ
در
ﯾﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍینق
ـرا میکنــه ! ده کیلو مواد
س میکنی تنها تو نیستی
حضــور دارد .زمانی که در حال مسأله پرسش بر می انگیزد .اگر
اید؟
ﺟﻤﻌﯽ ﺭﯾﺶ پسـ
ح
ﺩﺳﺖ
ی
رایشــی با صورت دخترا نم
• نیازی به تالش برای جستجوی بازی در فیلمی هستم ،در هتل من امروز محکوم به تبعیدم ،به
که فنا رفتی!!
ﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ آ
نه! المصب عینک آفتابی رو
ﻭ
بدن

آن نیست .عصیان چنان در من به جای یک اتاق آپارتمانی می این خاطر است که موها و ِ
گــذﺍﺷﺘﯿﻢﺭﻭﺩﺭﻭﺍﯾﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻭ ک
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ
که بر میــدارن کاخ
حضوردارد کهدر ِ
صف نخستین گیرم تا بتوانم آشــپزی کنم .و خویش را نشــان می دهم .ولی
ﺑﻤﯿﺮﻩ...
آرزوهــات تبدیــل
قرار می گیرد .من با این عصیان اتوموبیلی کرایه می کنم تا خود من اگر مرد بودم ،می توانستم
ﮔﺮﻓﺘﻪ!
ﺯﻥ
ﺷﻨﯿﺪﻡ

ﻔﺘﻪ
ﺍﯾﻦ ﻫـ
میشه به یه همکف
را آزاد حس کنم.
در ایران بمانــم و زندگی کنم.
زاده شده ام.
Doctor: "I'm sorry but you suffer

یــک بازیگر مرد همــان کاری
چهل متری!
from a terminal illness and have
یه مــرد ایرانی میگن  :نماز
به
* منظورتــان از ایــن حــرف * شما مدت چهار ماه برای بازی را که مــن کرده ام در فیلمی از

"only 10 to live.
ی؟
ن
و
یخ
ن
پزشــکا میگــ
م
در فیلم "دزدان دریائی کارائیب اصغــر فرهادی کرده اســت .او
چیست؟
?Patient: "What do you mean, 10
گه عادت ندارم! میگن :روزه
آب زیــاد بخورید
می
"!?10 what? Months? Weeks
• عصیان به معنای رد کردن هر  "۵در استرالیا بودید و همسرتان برهنه بازی کرده اســت .امروز
یگیری؟ میگه طاقت ندارم!
"!Doctor: "Nine
پوســتتون روشن
م
چیزی است که قدرت سیاسی یا استرالیائیاست.استرالیاکشوری او همچنان مــی تواند در ایران
ن  :مسجد میری ؟ میگه
یگ
اد
م
زی
جامعه می خواهد به فرد تحمیل است که دوســت دارید در آن زندگی کند.
میشه ما آب
وقت ندارم!
راغ
چ
از
کند.مــن
کودکــی خویش ندگی کنید؟
گه میخوریــم
ِ
یه مرد
می
؟
ی
میگن  :خیرات میکن
شویی مون بیشتر روشن
ب همیشــه دوجاش باید
مقررات را نمــی پذیرفتم .می • استرالیا را بسیار دوست دارم *در فرانسه مسأله حجاب مسأله
دست
خو
درآمد ندارم!
خواهم آزاد باشــم .نمی خواهم اما جای خیلی دوری است .باید ای حســاس و می توان گفت
کبود باشه:
میشه!
؟
ی
کن
می
غه
ی
رو
میگن  :صی
یکی چشمش؛ یکی هم

برده ی جامعه باشم .قدرت های کشــوری را پیدا کنم که بدون انفجاری است .شما در این مورد
که
فر
کا
ـه
گـ
میگه آره بابا دی
سیاسی مردم را چنان شکل می پیمودن راه های دور و دراز کار چگونه می اندیشید؟
االغ گفت  :رنــگ علف قرمز دستش..
ی
صبــح که داره میــره هرچ
نیستم!
دهند که به هم شبیه باشند و کنم .ولی این کشــور ،فرانسه • این مشکل مردان با بدن زنان
است!
ـه
بـ
زنه
ت!
ب
اس
کم
بز
خانومش گفــت مح
گرگ گفت :نه س
از مقــررات اطاعت کنند .این نخواهد بود .انجام کارهای اداری تنها به ایــران اختصاص ندارد.
ان
ام
لط
ش
ــ
چ
س
رو
ش
گه
باهم رفتند پی
ب
رو چشــمش و
قدرت ها "نُرم" یا "هنجار" ی در این کشور بیش از حد پیچیده فرانسه آماج حمالت تروریستی

ی
جرا
جنگل (شــیر) و ما
داعش قــرار گرفــت و ناگهان
را تحمیــل می کنند .اما من ،است.
خانومی!
Blood,
urine,
and
اختالف را گفتند .شیر گفت:
ب که میاد یهو محکم بزنه
جنجال بورکینی به پا شد!
این هنجار را رد می کنم .من
ش
گــرگ را زندانــی
feces sample
تمام چیزهائی را دوست دارم * پــس از بــازی در فیلم "یک یک بار دیگر ،مشکل را به بدن
A
man
and his wife went to
کنید! گرگ گفت:
که "نرمال" یــا "به هنجار" مشت دروغ" در کنار "لئوناردو زنان منتقل کردند .ولی ارتباط

the
doctor's
office and the
ای ســلطان ،مگر
 My wife’s cooking is so bad weنیستند .برای روحیه ی آدم دی کاپریــو" و بــا کارگردانی میان داعش و لبــاس یک زن
doctor asked the man for
 a blood, urine, and fecesعلف سبز نیست؟!
"ریدلــی اســکات" ،شــما در چیست؟ برای من این ممنوعیت
 usually pray after our food.خوب است! (می خندد)

بز
 sample.شــیر گفت :س
نمایش پیش از نمایش عمومی بورکینی از قمــاش همان کار
Scientists
have
now
discovered
ل
دلی
 The man was slightly deafاســت ،ولی
* از زمان تبعیدتان در سال فیلم بدون حجاب و با پیراهنی طالبان اســت که دختــران را
how women keep their secrets.
"!? and said, "Whatزندانی کــردن تو
 ۲۰۰۸ They do so within groups of 40.یک جهانگرد شده دکولته ظاهر شدید .چیزی که تا مجبور می کنند نقاب داشــته
 ، Again, the doctor said, "Iبحــث کردنت با
آن تاریخ در مورد هیچ بازیگر زن باشــند .بدن زن را به مشــکل
اید؟

need a blood, urine and
"« feces sample.االغ» است!
• دقیقاً! این تقدیر از پیش ایرانی دیده نشده بود .بعد از این اصلی تبدیــل می کنند .مردان
Anton, do you think I’m a bad
?mother
تعییــن شــده ی زندگی کار ،شمادر برابردوربین عکاسی همیشه ســنگینی مشکالت و
The man still looked

My
name
is
Paul.
ی
هل
 puzzled, so his wife leanedزندگــی متأ
من است که هر روزی در "پائولو رو ِورسی" برهنه شدید .مصائب دنیا را بر دوش زن می
over and yelled into his ear:
یعنــی بــه زنت
گذارند .بورکینی هیچ پیوندی با
کشوری باشــم و با زبان این یک عمل سیاسی است؟
"Sheldon, the doctor needs
رو دســتش و بگه ای داد
مسیج بدی :عشق ابدی
های مختلف متحول شوم • .برای من به عنــوان یک زن داعش ندارد .پوشیدن چیزی که
"!a pair of your underwear
من ،خداوند نگ هدار تو باشد.
بیداد یادم رفت!
من به انگلیسی ،فرانسه ،ایرانــی برهنه شــدن در برابر دوستداریم بپوشیم حق انسانی
ــت جواب بگیــری :برو

فارســی ،کمی عربی و دوربیــن یک عــکاس عملی ماست!
ی ایرانی اونوق
افتخار همــه ی مردا
ستکو ،یهبسته قارچ ،آبلیمو،
به مامانم ماموریت بدن که
کمی آلمانی صحبت می سیاسی بود .اگر من یک بازیگر
ی ایمان تو کا
اگه
کــه هنــوز ذره ا
وشت چرخ کرده ،مرغ؛ نون،
اپیمای گم شده رو پیدا کنه
بین المللی هستم ،این به معنای ----------
کنم.
هو
گ
وجودشون هست!
ولین حرکــت ،بهم میگه
آن اســت کــه آزادم .من می ماهنامه ی "ال پاریزین" ماهنامه
چیپس!...
تو ا

پاشو ببینم زیر تو نیست!

* در این زندگی همراه خواستم براین امر ُمهر تأییدی ای ست کهدر نخستین شنبه ی
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ
دوستی میگن :قبل از ازدواج
با خانه بدوشی ،چگونه بزنم .من نمــی توانم در مقابل هر ماه به ضمیمه ی روزنامه ی
ﺩﯾـــگه به
ن،
ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿ
قیق کردی؟! میگــه :آره،

جنون کسانی در "لو پاریزین" منتشر می شود و
به تعــادل و توازن می جهل ،قانون یا
ِ
ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﯿﻦ! تح
ﺭﻭ
ده،
ﻭﺳﻂ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ
خداروشکر؛ هرکی باهاش بو
به مسائل زنان می پردازد.
ایران سر خم کنم.
رسید؟
ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ
خداییش راضی بوده!
La Parisienne
• زمانی که کشــوری
ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ﻓﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ باشه!
و خانه ای را از دســت * چه چیزی شما را بدین سان
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی ،بدن زنان است

در ســال  ٢٠١٦موضوع اسالم و اسالمیسم همچنان
از مباحث داغ رســانه های عمومی در فرانسه است.
«فرهنگ اسالم» و بنابر
این ،باید طرد شــود.
روزنامه اومانیته ،یکــی از معتبرترین روزنامههای
حال آنکه برابری زن و
سراسری فرانسه ،با گرایش چپ  ،به تازگی ( جمعه ٢١
مرد ارزشی جهانرواست
اکتبر) مصاحبه ای با شهال شفیق منتشر کرد که توجه
که باید شامل هر انسانی
فراوانی برانگیخت .ترجمه فارسی این مصاحبه را می
در سراســر
خوانید:
شده است :مرد ،در فرهنگ پدرساالر ،جهان بشــود.
ا سال میستها
 درباره حجاب اسالمی چه فکر پدر ،شــوهر وزن آزاد با روسپی
میکنید؟
به عمد آزادی
رئیــس خانواده یکسان به شمار میآید.
جنســیتی و
 فلسفه حجاب در هر سه دین اســت و زن،حقوق جنسی
یهود ،مسیحیت و اسالم پنهان دختــر ،خواهرو
داشتن زنان از نگاه مردان نامحرم همسر و مادر ،که به بهانۀ منافع را با فحشــا و پورنوگرافی یکی
است .رویکرد تحقیقی اما نشان خانواده ،ملزم بــه فرمانبرداری میگیرند و چنین تبلیغ میکنند
میدهد کــه حجاب زنان بیانگر است .البته همه قوانین مذهبی که الگویی که آنــان از خانواده
موقعیت اجتماعی و سیاســی در خدمت سیســتم پدرساالر پیش مینهند ضامن امنیت زنان
جامعه اســت .به محض اینکه هســتند و به همین دلیل هم با است .در شرایط بحران اجتماعی
مذهب پا از عرصه معنویت بیرون نظمدلخواه حکومتهای زورمدار ایــن چشــمانداز میتواند برای
میگــذارد و به قانونی برای اداره همخوانی دارند .به همین دلیل برخی زنان که در جســتجوی
زندگی فردی و جمعی آدمی بدل اســت که در برخی از کشورها ،هویت و یا تکیهگاهی امن هستند
میشود ،فرآیند ایدئولوژی سازی علیرغم اینکــه برابری زن و مرد جذاب باشد.
ی تضمین شده ،اسالمگرایان با احیای معیارهای
در قانون اساســ 
از دین آغاز میشود.
حجاب پرچم افراشته اسالمگرایی با وجود ایــن ،در حیطۀ قوانین جنســیتی ،مدعی محافظت از
در متن پروژۀ ای سیاسی است .خانواده و حقوق زنان ،این برابری "امنیت" و" کرامــت" زنان اند.
رشد و گسترش اسالم سیاسی از حقوقی به آسانی پایمال میشود .این بدیــل ایدئولوژیک ،آنجا که
دهه هفتاد میالدی ،در بسیاری به عنوان مثال ،در الجزایر ،قانون فرهنگ و سیاست عرصه را خالی
از کشورهای خاورمیانه ،به نحوی خانــواده در ســال ۱۹۸۴تحت گذاشــته ،وارد میدان میشود
سیستماتیک با ایدئولوژی سازی تاثیر مذاکره با اسالمگرایان وضع و گســترش مییابد ،خــواه در
شد .دولت برای حفظ موقعیت کشــوری به اصطالح اسالمی ،و
از مذهب در پیوند بوده است.
مصــر ،ایران ،الجزایــر ،تونس یا و قدرت خــود محدودیتهای خواه در کشــوری اروپایی چون
مذهبــی -ایدئولوژیــک را وارد فرانسه.
مراکش و ...از این جمله اند.
در خالء فرهنگی سیاسی ناشی این قانون کــرد .توجه کنیم که
از نظامهای دیکتاتوری و ضعف و وارد کــردن هویــت مذهبی در پس حجاب اسالمی چیزی بیش از
ناتوانی جنبشهای انسان محور ،هویت ملی همــواره در خدمت یک لباس است؟
ایدئولوژی اسالمیسم پا به میدان حفظ نظامهــای زورمدار بوده و  -حجاب بر ســر کردن زنان می
میگذارد  .هدف اسالمیســتها هست .در کشورهای موسوم به توانددالیل گوناگونیداشته باشد.
تاثیــر گذاشــتن بــر قوانین و مســلمان ،نظامهای دیکتاتوری اما ،و در هرحال ،حجاب نشانه ای
دســتاوردهای سکوالر و سپس مذهب را چون ابزار به کار گرفته جنسیتمحور و بیانگر زنانگی از
تسلط کامل بر تمامی عرصههای و با اسالمیستها وارد بده بستان نگاه مردان است .و به نوعی بدن
زندگی و استقرار جامعه اسالمی شده اند .اما این تیغی دو دم بوده زن را به ابزار جنسی فرو میکاهد.
است ،چه به وسیله تبلیغ و ترویج ،که گاه به اسالمیست امکان داده در همان حال ،اسالمیســتها
چه به واسطه مبارزه انتخاباتی و به ســود خود بهرهبرداری کنند آزادی زنــان را امری شــیطانی
چه از راه زور و اسلحه.
و پایههــای خــود را در جامعه جلوه میدهند که سرچشــمۀ
گسترش دهند ،و حتا در برخی تباهی اخالق و فروپاشی خانواده
 چه رابطهای هست میانمــوارد ،این دولتهــا را به زیر است .آنها آزادی زنان را فرآورده
اجتماعی
گسترش حجاب و وضعیت
«غرب کافــر» مینمایانند و به
بکشند.
و سیاسی جامعه؟
عکس ،حجاب را سنگر محافظ
 شایددر ابتدا بهتر باشد بپرسیم چگونه حجاب مناد طرح سیاسیزنان جلوه میدهند.
چرا این حجاب مقدس فقط به اسالمیستهامیشود؟
زنــان تحمیل میشــود؟ با این  -اســامگرایان حجــاب را به امــا بسیاری حجاب را انتخاب
پرســش ما وارد وجه جنسیتی عنوان تکیهگاه و نمادی هویتی می کنند...
مسئله میشــویم .قوانین اسالم تبلیغ میکنند و بدین وســیله  -البته مسئله بسته به اینکه ناشی
(شــریعت) ،ناظر بر جداسازی به اصطالح شــأن و منزلت زنان از انتخاب باشد یا اجبار متفاوت
جنسیتی اســت .قانون اسالمی را پــاس میدارند .میگویند این میشود .و نیز نباید تصور کرد که
خانواده به خوبی نشان میدهد طــور عزیزتر انــد و محفوظ و هر زنی که حجاب دارد ،اسالمگرا
که چگونه حقوق و تکالیف آدمی البته مکمل مردان .از دید آنان ،هم هســت .اما نبایــد با پیش
بسته به جنسیت او طبقهبندی برابری «غربی» است و ناسازگار با کشــیدن مفهوم انتخاب بحث
در باره حجــاب را خاتمه یافته
تلقی کرد .به عکــس ،می باید
در سرگذشــت فرد باریک شد،
محیط زندگی و شرایط اجتماعی
و سیاســی پیرامون او را در نظر
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان گرفت .برخی جامعهشناســان
و روشــنفکران ،به محض اینکه
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
از انتخاب ســخن میرود ،بحث
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی حجاب را خاتمه یافته میپندارند.
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید در حالــی که انتخــاب حجاب،
هیچ مشابهت یا ربطی به انتخاب
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

مثال رنگ
ماتیک نــدارد .چرا که حجاب
نوعی رابطۀ جنســیتمدار را به
نام امر مقــدس بر زنان تحمیل
میکننــد .اینگونه ،بــدن زن
همچون جایگاه وسوس ه و محل
گناه نمودار میشود .چنین طرز
تفکری مــرد را هم به موجودی
با مردانگــی مهارناپذیر تقلیل
میدهد .در نتیجــه ،روابط زن
و مرد وجهی "شــیطانی " پیدا
میکند .چنیــن رویکردی چه
تاثیرات و نتایجیدر زمینۀ آزادی
زنان و برابری زن و مرد دارد؟ این
پرسشــی محوری است که می
باید بدان پاسخ داد.
چرا بدن زن این قدر مشغلۀ ذهنی
اسالمگرایان است؟

 در الیههــای زیریــن همــهفرهنگهای پدرســاالر تصویر
دوگانۀ روسپی و مادر نقش بسته
است.
نزد همۀ اینان ،مادر در چارچوب
خانواده مقام ارجمنــدی دارد.
اما زن آزاد با روسپی یکسان به
شمار میآید و آزادی جنسی با
روسپیگری یکی میشود.
همۀ فرهنگهای پدرساالر ،این
را که زن صاحب اختیار بدن خود
باشد ،به چشم بد مینگرند.
اسالمیســتها نیــز چنیــن
دیدگاهــی را تبلیغ میکنند تا
نظم و نظــام ارتجاعی مورد نظر
خود را بر جامعه تحمیل کنند؛
نظــم و نظامی کــه در آن گویا
قادر مطلــق جایگاه زن و مرد را
از پیش مشخص کرده است .در
چشم انداز اسالمیستی این نظم
و نظام باید در تمامی عرصههای
زندگی برقرار شود تا تمامگرایی
(توتالیتاریسم) به نام خدا استقرار
یابد .سلسلسه مراتب جنسیتی
ســتون فقرات نظام مبتنی بر
اطاعت اســت ،و اسالمیست ها
خواهان اســتقرار چنین نظامی
هستند.
مگر نه این است که این طرز فکر،
در مورد بنیادگرایان همۀ مذاهب
صادق است؟

 دقیقــاً .خطوط اصلی این طرزتفکر را در همۀ افــراط گرایان
مذهبــی میبینیــم و ایــن به
اصطالح «نظــام اخالقی» را در
نزد نومحافظهکاران نیز کهدر پی
ایدئولوژی ساختن از مذهباند
مشــاهده میکنیــم .تبعیض
جنسی و همجنسگراهراسی از
مؤلفههای پایــه ای این جهان
بینیها ســت .چرا کــه آزادی
زنان و حقوق همجنســگرایان،
از منظر نظام واپسگرایی که در
پی استقرار آنند ،نظم دلخواه را
به هم میریزد و بنابراین مردود
است .بنیادگرایان تن زن را منشاء
شر میدانند و آزادی و اختیار او
ّ
را بــر بدن خویش روا نمیدارند.
هماکنوندر برخی کشورها ،مثل

لهستان ،ما شــاهد حملۀ آنان
علیه حق سقط جنین هستیم.
کشور فرانســه در مسیر تحقق
نظامی الئیک ،تاریخ پرتالطمی
از کشــاکش با کلیســا را از سر
گذرانده .و همیــن نظام الئیک
راه برابــری حقــوق زن و مرد را
در عرصۀ خانواده هموار کرده و
رضایت بســیاری از کاتولیکها
را نیــز ،از زن و مرد ،تامین کرده
اســت .بنیادگرایان یهودی نیز
بــا اختالط زن و مرد دشــمنی
میورزند .از هیاهو و جنجالی که
ایناندر اسرائیل بر سر جدا کردن
زنان از مردان در اتوبوسها به راه
انداختند ،مدت زیادی نگذشته
است.
چرا اسالمگرایان نه از مردم ،بلکه
«امت» حرف میزنند؟
از ّ

 اسالمیست ها مفاهیم دینی راایدئولوژیــک کرده اند ،تا مفهوم
"امــت" را به مثابــه جماعتی
همرنگ و یکدســت جایگزین
«مــردم» کنند .این اســتحالۀ
مفهومی از پایههای نظام سیاسی
مورد نظر آنها ست؛ نظامی کهدر
آن حکومت قدرت و اقتدار خود
را ناشــی از فرامین الهی قلمداد
میکند و اعضای "ا ّمت" مومنان
را به اطاعت و فرمانبرداری ناگزیر
میسازد.
در نظــام دموکراتیــک ،جامعه
حاصل وحدت افراد مســتقل،
آزاد و برابر قلمداد می شــود ،در
حالی که نظام اسالمی ،وحدت
ا ّمت را بر اســاس تعلق دینی ،و
به ویــژه روایت حاکمان از دین،
شــکل میدهد ،و اسالمگرایان
نمایندگان خودخواندۀ خدا روی
زمین میشوند.
امت اند؟
آیا زنان آیندۀ این ّ

 خیــر! آنهــا نگهبانــان نظممحسوب میشــوند .نظامهای
پدرســاالر برای بقا و اســتمرار
سنتهاشان ،روی نقش زنان در
خانواده حساب میکنند .چرا که
زنان پرورش دهندۀ فرزندان اند و
خانواده سلول پایهای ا ّمت است.
قابــل توجه اینکــه در مخالفت
با حــق همجنســگرایان برای
تشکیل خانواده ،بنیادگرایان کلیۀ
مذاهب ،در کنار هم ،متحدانه در
اعتراضها شرکت میکنند.
آیا در میان اسالمگرایان رویکرد
تازهای نسبت به زنان وجود دارد؟

اسالمیست ها با زنانی رویارویند
که حق تحصیل و حق کار را به
دست آورده اند.
برخــی از اســامگرایان به این
واقعیت بازگشــتناپذیر توجه
دارند ،چرا که اســامگرایی نیز
شاخههای مختلفی از "لیبرال"
تــا رادیــکال دارد .برخــی از
اسالمیستها حجاب را مترادف
بــا زندانی کــردن زن در فضای
خانــه و رانده شــدن از فضای

عمومی و جامعــه ،محیطهای
علمی و شــغلی نمیدانند .بلکه
در تبلیغاتشان بیشتر تاکید را بر
این میگذارند کــه زنان و مردان
بــه دور از وسوســههای ناپاک
بتوانند بنیان خانواده را مشترکاً
بر اساس اصول و موازین اسالمی
پایهریزی کنند.در این چشمانداز،
تبلیغات آنها ،از یکسو حجاب
اسالمی را سنگری در برابر "هرج
و مرج جنسی و اخالقی" ،جلوه
میدهد و از ســوی دیگر ،ابزاری
در خدمــت احیــای "شــأن و
منزلــت" زن و جلوگیری از کاال
شــدن زنان .اینان از این دیدگاه
حجــاب را شــرط ورود زنان به
عرصۀ جامعه میدانند .همانطور
که طارق رمضــان و هوادارانش
ادعا میکنند «حجاب پاسپورت
زنان مسلمان برای شهروند شدن
است» .پرسش اما اینجاست که
چــرا زنان بــرای ورود به فضای
شهروندی نیازمند پاسپورت اند؟
واقعیت این است که زنان حقوقی
به دست آورده اند و اسالمگرایان
در پی آن اند که استراتژی خود
را بــا این وضعیت تطبیق دهند
تا نیروی زنان را در جهت پروژۀ
اسالمیشان بسیج کنند.
چرا مبارزه برای آزادی زنان این
قدر دشوار است؟

 فمینیســتها دریافته اند کهرهایی زنان زمانی بهدست میآید
که برابری حقوقــی و آزادی ،در
پیوند با هم در نظر گرفته شود.
آنها آگاه اند که بدون این پیوند،
تحقق دســتاوردهای قانونی با
موانع اجتماعی و فرهنگی روبرو
خواهد شــد ،چرا که تاریخ زنان،
تابعــی از تاریــخ منش وکنش
ن اســت .این درست است
آدمیا 
که باید قوانیــن را تغییر داد ،اما
ذهنیتها نیز باید عوض شوند تا
رهایی زنان متحقق گردد .برای
مثال ،برای تحقق اختیار زنان بر
جسم و جان خویش ،وضع قانون
به سود حق سقط جنین کافی
نیست ،بلکه باید به طور منظم
دربارۀ برابری زن و مرد و حقوق
ی جنسیتی ،کار آموزشی
و آزاد 
و تربیتــی انجام شــود .وجود
آزادیهای فردی برای پیشرفت
و گسترش این آموزشها شرط
اساسی اســت ،به ویژه آنکه این
حیطهها به مســائل خصوصی
آدمــی ،از قبیــل بــدن ،روابط
جنسی ،اروتیسم و عشق راه می
برند .آیا میشــود به این مسائل
بپردازیم بیآنکه آزادی را به مثابه
ارزش مشترک میان آدمیان به
رسمیت بشناسیم؟ وضعیت زنان
رابطۀ تنگاتنگی بــا این آزادی
دارد ،و هر مــدل اجتماعی باید
به این پرسشها پاسخ دهد .در
واقع مسئلۀ تغییر و بهبود شرایط
ن نظامهای اجتماعی و
زنان ،بنیا 
سیاسی را به پرسش میکشد.
•
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موفقیتمالی
مسینار های نوامبر

«مسینارهای آموزشی نیمه دوم نوامبر»

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

هشدار آقای موفقیت!!!

بدانید و آگاه باشید که ...
در این شــماره بایســتی آقای
موفقیت سی ام به چاپ می رسید
اما با کسب اجازه از محضر شما
خوانندگان محتــرم روال عادی
سلسله مقاالت موفقیت مالی را
متوقف نمودم تا به موضوعی مهم
بپردازم.
چندی اســت که در رسانه های
گروهی و اجتماعی غیررســمی
فارســی زبان مانند تلگــرام و
فیسبوک و حتی گاهی در رسانه
های رسمی ،افرادی فاقد مجوز
قانونی خــود را با عناوینی نظیر
"مشاور مالی" یا "مشاور بیمه" و
یا هر دو معرفی می نمایند!
البته فرض ما بر این است که این
اقدام صرفا با اهداف خیرخواهانه
انجام می شود!
اما ســوال این اســت که نتایج
و تبعــات چنیــن اقداماتــی و
چنین مشــاوره هایی (هر چند
خیرخواهانه) چه می تواند باشد؟
اجازه دهید برای پاســخ به این
سوال موضوع را از منظری دیگر
ببینیم .
همانطور که می دانید مشــاور
فردی است که در موضوع خاصی
به ما مشورت می دهد .موضوعی
که برایمان مهم اســت اما چون
در آن موضوع خبره نیســتیم و
نسبت به آن اشراف نداریم نیاز به
راهنمایی پیدا می کنیم.
البتــه موضوع مشــاوره دادن و
مشــاوره گرفتن پدیده جدیدی
نیست و از قدیم االیام در جوامع
بشــری همیشــه افرادی وجود
داشــته اند کــه در موضوعات
مختلف طرف مشورت قرار می
گرفتــه و به اصطالح مورد وثوق

بوده اند.
همچنیــن روزی روزگاری
معتبرترین و داناترین مشاوران
عالمه دهر خوانده می شدند!
ایشان به راستی عالمه دهر بودند
اما با علوم محدود آن زمان! حال
در جوامــع امروزی بــا توجه به
گســتردگی حوزه علوم و فنون
مختلف دیگر افرادی یافت نمی
شوند کهدر همه موضوعات تبحر
و تسلطداشته باشند؛دیگر عالمه
دهر وجود خارجی ندارد!
حتی افرادی که در بیش از یک یا
دو موضوع خبره باشند به ندرت
یافت می شوند .گستره ی علوم
چنان است که عمر افراد کفاف
تعمق و تبحر در چند موضوع را
نمی دهد .هر چند امروزه نیز با
افرادی برخورد می کنیم که خود
را در تمامی زمینه ها از مشکل
سوراخ الیه اوزون گرفته تا علت
از بین رفتن فیتوپالنکتون های
دریاهــای آزاد صاحب نظر می
دانند اما هم ما و هم ایشان می
دانیم که چنین اظهار نظرهایی
معتبر نیست و مالک قضاوت و
تصمیم قرار نمی گیرد!
در دنیای امروز اما مشاوره برای
خودش شــغل اســت و مشاور
شاغل! شغل مشــاوره نیز مانند
ســایر مشــاغل آدابی دارد که
داشتن پروانه یا همان License
معتبر از جمله این آداب است.
یعنی اگر کســی ادعای مشاور
بودنش در زمینه ای می شــود
باید مجوز قانونی اش را نیزداشته
باشد .بنابراین ارائه مشاوره توسط
افراد فاقد مجوز امری غیر قانونی
بوده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

ترامپ...
پهلویازوصفحه10 :
>> ادامه
ادامه...رضا
شاهزاده
مى كند.
خالصه ى كالم این اســت كه
رضا پهلوى نه رضا شاه است نه
خمینى ،و ماننــد اكثر نوادگان
بنیــان گــذاران سلســله هاى
حكومتى ،به دلیل َس ْب ِك زندگى،
و آدم هــاى دور و بر ،و خصائل
منفى پیرامونیان ،نمى
بیشــتر ِ
ْ
تواند مانند پیشینیان خود باشد.
به این اضافه كنید ،تغییردوران ،و
تغییر نیازهاى اجتماعى ،و تغییر
اولویت هایى كه هدایت كننده ى
یك حركت اجتماعى باید به آن ها
توجه كند.
امــا هــواداران رضــا پهلوى و
طرفــداران نظام پادشــاهى یا
ســلطانى و ســلطنت قــرون
وسطایى ،قریب به اتفاق كسانى

>> ادامه از صفحه10 :

هســتند كه در فضاى  ٢٥سال
دوران قبل از انقالب ،یعنى از ٣٢
تا  ٥٧فریز شده اند و به جاى نگاه
كردن به جلو ،همواره چشم به آن
گذشته ى «خوب و بهشت گونه»
دارند.
آن ها هیچگاه نتوانسته اند و نمى
توانند نگاهى متفاوت و رو به جلو
داشته باشند چون دوران گذشته
را دیــده اند و تصویر بهشــت
رویاهایشان همان تصویر دوران
قدیم است.
این ها ،به رضا پهلوى هم مانند
رضا شاه و محمدرضا شاه نگاه مى
كنند.
به عبارتى براى آنان رضا پهلوى
باید كســى مانند رضا شــاه یا
محمدرضا شاه باشد...

و این كار شدنى نیست...
چرا شدنى نیست؟...
زمان مــا دیگر زمان رضا شــاه
یا محمد رضا شــاه نیست .رضا
پهلوى هم به رغم هم نام بودن
با پدر بزرگ اش ،رضا شاه نیست.
رضا پهلوى نه خصائل رضا شاه
را دارد ،نه مى تواند و باید داشته
باشد .رضا پهلوى حتى نمى تواند
مانند پدرش باشــد و نباید هم
باشد.
 ...و اینجاست كه طرفداران رضا
پهلوى و نظام پادشاهى و سلطنت
از خو ِد رضا پهلوى جلو مى زنند و
سبقت مى گیرند؛ البته جلو زدنى
به سمت عقب! به سمت گذشته!
حتى تا دوران باستان!
اسم ها عجیب و غریب مى شود!

لطفا به وبسایت

www.lautorite.
qc.ca

وارد شــوید .در باالی
اطالعات بیشتردر صفحــه14 :
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد .صفحه پنج دایره سبز
رنگ وجــود دارد که
تلفن رزرو 5144658378
شما بایســتی بر روی
------------دایــره دوم از چپ که
«مسینار مالی و بیمه»
زیر آن نوشــته شده
یکشنبه  20نوامبر ،ساعت  1تا  4عصر
 REGISTERکلیک
یکشنبه  27نوامبر ،ساعت  1تا  4عصر

کیـواننصیرنیا

خصوصا در نظــام قانونمند
کانادا که برای هر شغلی مجوز
مشــخص و الزامات قانونی
پیش بینی شده است.
تــا اینجــا به اهمیــت این
موضوع که مشاوران بایستی
مجوزهای قانونی الزم و کافی
داشته باشــند اشاره شد .اما
حال باید دید که چرا و چقدر
کار مشاوران مالی و بیمه اهمیت
دارد؟
بعید به نظر می رســد در قرن
حاضر افــراد جامعه کانادایی در
زمینه هایی نظیر امنیت مالی و
مدیریت اموال و دارایی هایشان
از مشــورت افراد فاقد صالحیت
قانونــی بهره بگیرنــد همانطور
که برای اخذ مشورت در زمینه
مسائل پزشــکی و سالمت نیز
چنین کاری نمی کنند .به قول
معروف اول جان مردم برایشان
مهم است و بعد مالشان!
جنبه دیگر اهمیت این موضوع
کیفیت ارائه خدمات به واسطه
همــان قانون مندی ها اســت.
بدیهی است احساس مسئولیت
خانم یا آقای پزشکی که با مجوز
هــای قانونی و معتبر مشــغول
به کار اســت با یک پزشک فاقد
مجوز تفاوت دارد .همچنین فارغ
از اهمیت موضوع اخالق شغلی و
وجدان کاری ،بخشی از احساس
مسئولیت تمامی شاغلین ناشی
از چفت و بســت ها و الزامات و
نظارت های قانونی اســت که بر
عملکرد و فعالیت های ایشــان
اعمال می گردد.
در زمینه مشــاوره های مالی و
بیمه نیز چنین اســت و اینکه
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و نام مخفف  AMFوجود دارد،
که از ســال  2004تاســیس و
مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین

و مقررات در زمینه خدمات مالی،
بیمه و اوراق بهادار و مانند اینها
را دارا می باشد .یکی از ماموریت
های مهــم  AMFنظــارت بر
عملکرد مشــاوران مالی و بیمه
است .بخشی از مسئولیت های
این سازمان چیزی است شبیه به
همان سازمان بازرسی خودماندر
ایران! این همان سازمانی است که
شما مخاطب محترم می توانید با
کمک آن مجوز قانونی یک مشاور
مالی یا بیمه را در کمتر از ســه
دقیقه مالحظه نمایید!

هخا و هخامنش! كلمات عجیب
و غریب مى شود! سرور! هموند!
دعوت به دین جدید عجیب تر از
همه :بیایید زرتشتى شویم!
اگــر روحانیون حاكم بــر ایران،
مى خواهند ما را به  ١٤٠٠سال
پیش برگردانند ،این نوع هواداران
سلطنت و سلطان ،مى خواهند ما
را به  ٢٥٠٠سال پیش بر گردانند.
اگــر روحانیون حاكم بــر ایران
سمبل شان محمد و على ست،
این هواداران سلطنت و سلطان،
سمبل شــان داریوش و كورش
است .اگر روحانیون حاكم بر ایران
به دور ضریــح مى چرخند و در
مقابل آن به سجده مى افتند ،این
هواداران سلطنت و سلطان هم به
دور مقبره ى كورش طواف مى
كنند و در مقابل آن به سجده در
مى آیند.
وجه مشترك همه ى این ها یك
چیز است:
بازگشــت به گذشــته .نگاه به
گذشــته به جاى نگاه به آینده.
آینــده اى متفــاوت و غیرقابل
مقایسه با گذشته هاى دور...
هواداران ،از رضا پهلوى كه سبقت
مى گیرند و از او فاصله مى گیرند،
بدگویى ها و تمسخرها آغاز مى
شود:
این جربزه ى بابا و بابا بزرگ اش
رو نداره! اگه رضا شــاه االن زنده
بود!...
این اصال شــاه نیست و مخالف
شاهنشاهى ه!...
این داره به آرمــان هاى ملى و
میراث خانــدان اش خیانت مى
كنه! ...یه همچى آدمى باید كه به
خلیج فارس بگه خلیج!
یه همچى آدمى باید كه نسبت

به جزایر سه گانه غیرت و تعصب
نشــون نده! ...این چرا از سبزها
حمایت مى كنــه؟ ...این چرا در
سال  ٨٨از جریان هاى مشكوك
وابسته به حكومت حمایت مى
كنه؟...
و رضا پهلوى ،كه باید پادشاه این
خانم ها و آقایان شود ،نیامده ،از
سلطنت خلع مى شود .پس چه
كسى باید پادشاه شود؟ ...سوالى
ســت كه یا بــه آن جواب نمى
دهند یا جواب هاى بسیار مسخره
و خنده دار مى دهند.
و اكنون رضا پهلــوى با نامه اى
كه به دونالد ترامپ نوشت ،خود
را به طور كامل در برابر این نوع
بدون پادشاه
ســلطنت
خواهان ِ
ِ
كشت ،چرا كه آن ها براى آمدن
ترامپ لحظه شمارى مى كردند،
تا بــر خالف اوبامــاى نرم و بى
عرضه و معامله گر و سازشــكار
و خائن و مسلماندوست ،با یك
حمله ى نظامى و انداختن بمب
اتمى ،حكومــت «آخوندان» را
ســرنگون كند و حضرات ،ابتدا
جهــت انتقــام از «آخوندان» و
«مردم ناسپاس» و بعد حكومت
بر ایران ،به ایران بازگردند ،حتى
اگر شاهى نباشد كه بخواهند او را
بر تخت پادشاهى بنشانند!
اما رضا پهلوى ،بــا یادآورى این
نكته به ترامپ كه:
ضمن به رسمیت شناختن اراده
مــردم ایــران در تغییر بنیادین
حکومت در این کشور از هرگونه
احتمال درگیری نظامی با ایران
پرهیز کنــد ...در مقابل هواداران
ســلطنت ،خود را بــار دیگر ،با
بیان مطلبى كه خوشایند آن ها
نیست ،كشت...

مشــاور مالی و بیمه شما معتبر
باشد بسیار حیاتی است.
اما ممکن است بپرسید حال که
می دانیم بایستی در کانادا فقط
و فقط از مشــاوران مالی و بیمه
معتبر مشورت بگیریم صالحیت
ایشان را چگونه تشخیصدهیم؟!
در کبک سازمانی با نام کامل
Autorité des marchés
financiers

نمایید (تصویر یــک) .حال در
جــای خالی کــه زیــر عنوان
 Individualقرار دارد نام مشاور
مورد نظر خود را به التین تایپ
و روی گزینــه  Searchکلیک
نمایید (تصویردو).
نتیجه بسیار ساده و واضح خواهد
بود!
پیشنهاد می کنم حتما امتحان
کنید!
موفق باشید!
البته نمى تــوان امید به تغییر
سریع رضا پهلوى و رضا پهلوى
ها داشــت و انتظار انتخاب راه و
روشى جدیددر مبارزات سیاسى؛
ولى امیدواریم این كشته شدن
رضا پهلــوى ،باعث تولدى دیگر
شود .تولد شاهزاده اى جمهورى
خواه! تولد جمهورى خواهى كه
نخواست در قرن بیست و یكم،
به دوران فئودالیته ى قرون وسطا
برگردد و پادشــاه شود .شاهزاده
اى كه نفع مردم را در جمهورى
خواه شــدن خود دید! شاهزاده
اى كه هر چه بادمجان دور قاب
چین فرصت طلب بود را از اطراف
خود پراكند و به آن چه مردم مى
خواستند و عقل حكم مى كرد
تن در داد .اگر هواداران پادشاهى
همین هایى هستند كه دائم در
حال متلك انداختــن و تخریب
وجهه ى شخص هستند همان
بهتر كه شخص چنین هوادارانى
نداشته باشد .اگر شخص ،رییس
شورایى ست كه جز همین تیپ
هاى پــر از غــرض و مرض ،در
آن كس دیگر نیســت و در این
«شــورا» اصوال نماینده ى هیچ
سازمان و دسته و حزب آبرومند و
شناخته شده و موثردر جامعه اى
نیست ،بهتر است كه هم ریاست
آن شــورا را رها كرد و هم د ِر آن
شورا را تخته كرد.
چنین شود یا نشود ،در سرنوشت
من یا ما ،تاثیر خاصى ندارد بلكه
بیش از همه خود رضا پهلوى مى
تواند از آن اثــر پذیرد و ایرانیان
بیشــترى را جــذب برنامه ها و
اهداف سیاســى خود كند .اگر
بگذارند ،و اگر بخواهد...
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همهراههابهوالاستریتختممیشود
 سال  24شماره  25  1292آبان 1395

همانطور که پیشبینی و هیاهوی
رســانهها از پیشتازی کلینتون
غلط از آب درآمد ،به همان نسبت
هیاهوی آنهــا از اینکه تصویر
آخرالزمانی از ترامپ به دســت
میدهند ،قابل اعتماد نیست.
برآمدن ترامپ تاثیر چندانی بر ساختار
والاستریت نخواهد داشت که علت
وجودی اوســت .امری کــه غالبا از
تحلیلهای اتوکشیده رسانهها مغفول
مانده این اســت که نزاع در دو سطح
ســرمایهداری تجاری ،از نوع نزاع دو
پیکره فرودستان و فرادستان نیست.
اینکه فرودستان صدا یا رسانه واقعی
خود را نمییابنــد و عموما تودههای
بیشکل و سرگردان در سراسر جهان
هســتند که یکی از دالیل آن فقدان
انسجام نیروهای مترقی و چپ است
اما نباید چنین وضعیتــی را به نزاع
سرمایهداری تقلیلداد.
ترسی را که رسانهها از برآمدن ترامپ
نشــان میدهند ترسی است متعلق
ِ
متوســط عموما وابسته به
به طبقه
بوروکراســی والاســتریت .بیشک
ظهور فاشیســم در کشورهای غربی
جدی است که نماینده جدی بحران
سرمای هداریست.
اما آیا فاشیســم قصد ویــران کردن
والاستریت را دارد؟
این نقطه عزیمت این مقاله اســت.
طبقه متوســط وقتــی از موقعیت
فاجعهآمیز حرف میزند غالبا از خود
حرف میزند .بدون شــک نیروهای
بیشکل و سرگردان انسجام خود را
خواهند یافت زمانی که طبقه متوسط
الجرم مجبور شــود به خاطر ظهور
فاشیسم به طبقه خود خیانت کند.
از جمله نخستین عبارات مانیفیست
کمونیست این است که تاریخ جوامع
تاکنون موجود ،تاریخ پیکار طبقاتی
اســت .پیکار بیــن بــرده و ارباب ،و
قسعلیهــذا و در یــک کالم بین
ستمدیده و ستمگر.
چنین تاریخ پیکاری بــه رغم تمام
تبلیغات پایان تاریخ طیدودهه اخیر،
تمام نشده معهذا ممکن است مطابق با
تغییرات مناسبات تولیدی ودگرگونی
واقعیت ،اشکال متفاوت به خود گرفته
باشــد .اما اگر به مــدد خود مارکس
صورت دوگانه تراژدی و کمدی تاریخ
را جدی بگیریم ،باید گفت نزاع بر سر
بد و بدتر که گویا امروزه بدل به یک
رویه شــده است و میتوان در اقصی
نقاط جهان تشابهاتی یافت ،آن شکل
کمدی تاریخ اســت که البته صورت
تراژیک ،و گاه فاشیستیش ،رادر عمق
خود پنهان نگاه داشته است.
وقتی میگوییم صورت کمدی صرفا
منظور این نیســت کــه دلقکبازی
یک کاندیــدا که به نوبه خود صورت
بســیار تقلیلیافته و مبتذل شومنی
است -میتوان از آن به منزله ابتذال
امر مبتذل یاد کــرد -موجب خنده
تماشاچیان میشــود ،بلکه افزون بر
آن ،تمام داعیهی دموکراسی به طرز
طنزآمیزی به نزاع خود سرمایهداری
فروکاهیــده یا به عبارتــی این نزاع،
دموکراسی را به گروگان گرفته است.
به بهانه دموکراسی یا امنیت ،همگان
را مجبور میکند سر تسلیم بهدو گانه
بد و بدتر فرود آورند؛ یعنی اگر پیش از
این نزاع جدی ،مسئله مرگ و زندگی،
بر ســر حقوق فرودستان و تصاحب
ابزار تولید و اشــتراکی کردن آن بود،
امروزه تنازع درون والاستریت است.
این صورت رقتبار مضحک وضعیت
جاریست.
سربرآوردن ترامپ در آمریکا چکیده
و ماحصل آن چیزیست که بر جهان
کنونی حاکم شــده اســت :بحران
سرمای ه کهداعیه جهانیداشته ،اکنون

باید خود را تا حد گروههای
هویتــی ،نژادی و اشــکال
ملیگرایی پایین آورد.
در همین بســتر با توجه به
نوع یارگیری ترامپ از طبقات
اجتماعی ،اگر این اظهار نظر
یکــی از طرفــداران ترامپ
را جدی بگیریــم که گفت
تغییرات خونینی در راه است
و یا ادعایــی از طرف جبهه
ترامپیسم که انقالبی در کار
خواهد بود ،بــه این نتیجه
میرســیم در فقــدان یک
جبهه رهاییبخش ،مترقی
و شبکهای در سراسر جهان
(چنانکــه فرضا در آســتانه
جنگ داخلی اسپانیا ۱۹٣۹
همگان را متحد کرد) ،انقالب
این بار نــه در اردوگاه چپ بلکه در
جناح راست جهانی نوید داده میشود.
این انقالب کذایی یا اسمش را هر چه
بگذاریم ،نزاع درون سرمایهداری است
بین یک جناح سنتی شده که قدمتی
چند دههای دارد و جناح دیگری که
خصوصیات نژادپرستانه و فاشیست
مآبیاش را بیپروا بروز میدهد.
این جناح سرمایهداری ترامپ قصد
حذف رقیب خود از وال اســتریت را
دارد و از نیروهای اجتماعی که اقتصادا
از جناح ســنتی والاستریتی ضربه
خوردهاند (خاصه از بحــران ۲۰۰٨
به این طرف) و به لحاظ سیاســی و
ایدئولوژیکی تحقیر شدهاند ،یارگیری
میکند .اما جناح وال اســتریتی که
ترکیبی از هردو حزب هستند ،طبقه
متوسطی در پشت ســر دارد که به
وضع موجــود رضایت اجباری دارد و
نمیخواهد وضعش بدتر از این شود یا
چنین تصوری به آن القاء شده است.
این طبقه بدون تردید پشت سندرز
نایستاد ودلگرم کلینتون وال استریتی
شد .مابقی نیروهای عظیم اجتماعی
آغشته به فالکت و سرخورده ،طبقه
عظیمی که حقیقتا زیر ضربات هر دو
جناح ســرمایهداری له و لورده شده،
سرگردان اســت و نمیتواند در یک
جنبش رهاییبخش جایگاه خود را
بازیابد و سامانی برای خود برسازد .این
ِ
تغییرات ادعایی
وضع موجود است که
به ســطح ســرمایهداری نقل مکان
کرده است .حال آنکه طبقه حقیقی
ستمدیده یا از انقالب ترس خورده یا
سرگردان و درمانده است.
تمایالت فاشیســتی ترامپ روشن
اســت اما در این میان اشک تمساح
کلینتون برای تغییر که طبقهای را از
سر استیصال پشت خود گردآورده چه
میتوان گفت؟!
شاید این ،وجه طنزآمیزتری نسبت
به ظهور کاریکاتوری ترامپ داشــته
باشد .این طنزآمیزی از دو وجه قابل
اعتناســت :شــاید بتوان رد آن را به
جنبش نود و نهدرصدی یافت .چیزی
که در آن جنبش که در ظاهر اصیل
میآمد این بود که یک درصد در حال
غارت جهان هستند و نود و نهدرصد را
تحتالشعاع ستم خود قرار داده است.
حرفی است معتبر اما اگر همان زمان
بپرســیم که یک درصد چه کسانی
هستند شاید مسئله صورتدیگر پیدا
کند .بدون تردید این یک درصد همه
سرمایهداری نیست .این یک درصد
همان بخش از سرمایهداری است که
خاصه بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰٨
(نمیتــوان از تشــابهاتش با بحران
 ۱۹۲۹و پیامدهایش چشمپوشــی
کــرد) زودتــر و ســریعتر از مابقی
بخشهــای ســرمایهداری راههای
چپاول را یافت .از آن دست مافیایی
که عموما از پــس هر بحرانی ظهور
میکند و چــون اصول خاصی ندارد
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بنابراین همه چیز برایش فرصت است.
به همین دلیل هم صدای آن بخش
دیگر از سرمایهداری درآمد .بنابراین
جنبش نــود و نه درصــدی ماهیتا
نمیتوانست فراگیر باشد و خود را به
یک امر کلی و یونیورسال متصل کند.
چون عمال متشکل از طبقه متوسط
وابسته به بوروکراسی سرمایهداری بود.
عموم این جنبش خواست تغییرات
بنیادی یا صریحتر بگوییم خواســت
انقالب را نداشت آنها فقط میخواهند
وضعشان به قبل از  ۲۰۰٨در همان
چارچوب برگردد .حتی اگر در شعار
متفاوت از این چیزی باشند که گفته
شد ،اما ماهیت جنبش نمیتوانست
فراتر از آن بــرود .این واقعیت را باید
پذیرفت که جنبشی که نتواند خود را
از درون رادیکالیزه کند غالبا از پیش
شکست خورده؛ منظور از رادیکالیزه
بدون تردید افراطی کردن آن تحت
هر توحشی با عنوان انتقام تاریخی یا
الهی نیست ،بلکه ادامه دادن به منطق
خود از پیچواپیچهایی که واقعیت بر
ســر راهش میگذارد ،به زبان دیگر،
منطق خود را به وساطت نفی خود به
طوردیالکتیکی ادامهدادن.
بیهیچ تردید خواســت آن جنبش،
مسیر دستیابی به جامعه کمونیستی
نبود .جامعه کمونیستی (یعنی منطق
یک ایده یا یک جنبش را تا منتهاالیه
خود ادامه دادن) در نظر عموم چیزی
منسوخ شــده و خارج از تاریخ تلقی
شده است« .کمونیست؟ نه! این دیگر
زیاد است ،این حماقت است .اصالح
سرمایهداری آری! اما کمونیست ،نه!
اصال کیست که گوشش به آن بدهکار
باشــد؟ مگر نمونه اتحــاد جماهیر
شــوروی را فراموش کردیــد؟ این،

شرمآور است!»
صورت کمدی تغییر امروزه نه تغییر
برای رسیدن به چیزی بیش از خود
بلکه برگشتن به حالت پیش از بحران
اســت و به نوعی رضایــت به وضع
موجود یعنی وضع ما بدتر نشود ،یعنی
مجبوریم در دور باطل انتخاب بین بد
و بدتــر هروله کنیم؛ و انقالب امروزه
در آگهیهــای تبلیغاتــی هم ظاهر
میشــود و هر بنگاهی برای دلربایی
از بازار ،هــر محصول خود را انقالبی
در آخرین محصول خود و بالطبع در
زندگی میخواند« :شما به یک انقالب
نیازمندید!» و چنین سرمایهگذاریئی
بــر نوجوانان و جوانــان بیش از هر
دورهای به چشم میخورد.
پرواضح اســت که در سطح جهانی
بخش اعظم نود و نه درصد فرودستان
و طبقه متوسط رو به پایین هستند
که خارج از دایره خواست آن جنبش
قرار میگیرنــد .و وجه دیگر طنز در
اینجا خود را نشان میدهد که بخشی
از رای دهندگان به کلینتون از همین
شرکتکنندگاندر آن جنبش بودند.
فیالواقعکلینتونمنادیهیچتغییری
نبود و بخش سنتی والاستریت همان
بخشــی که طی چند دهه دســت
کم از زمان ریگان-تاچریســم ترک
تــازی کرده ،بیهیچ شــبههای از او
دفاع کرد .حتی بخشهایی از حزب
جمهوریخــواه در دل بــا کلینتون
همراه بود.
وضع ترامپ-کلینتونی را از نظردیگری
میتوان به فیلم «گرگ والاستریت»
قیاس کرد :فیلــم در ظاهر امر ضد
والاستریت است زیرا از روابط شریرانه
عدهای در آن پــرده برمیدارد اما در
نهایت والاستریت سر جایش هست،
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دموکراسی شورایی

فقــط بــه
دســت یک
پلیس وظیفهشــناس (چه
نام بــا مســمایی!) از افراد
شریر پاکســازی میشود تا
جامعه ســالم به مسیر خود
برگردد .حتــی پیام پنهانی
فیلم از این هم بدتر اســت:
گرگ والاستریت حتی در
زنــدان هم بــه حیات خود
ادامــه میدهد .ایــن فیلم
وضعیت تام و تمام امروزی
آمریکاست .والاستریت باشد
اما اشرار از آن دفع شوند!
امــا بخشــی از حــزب
جمهوریخواه نیز که به نظر
میآمد دلخوش چندانی از
ترامپ ندارد،دچار یک اشتباه
استراتژیک شــد ،اگر چنانچه قصد
نداشت که ترامپ برآید؛ معهذا ناگزیر
از انجام آن اشــتباه بــود .این حزب
اوباما را به اشــتباه خارج از سیستم
والاســتریتی دیــد و تقریبا جلوی
مهمترین برنامههایش را گرفت اعم
از اصالح سیستم خدمات درمانی (که
او را به اســتالین مشتبه کردند) ،لغو
مجوز مالکیت اسلحه و از این قبیل.
حال آنکه اوباما نمیتوانست خارج از
چارچوب عمل کند .جمهوری خواهان
درنیافتند اگر جلوی یکی از روزنهای
درون دیگ زودپز را گرفتند همیشه
روزن دیگری هست که شدت انفجار
را بیشــتر کند و این روزن درست از
درون خود حزب در پیوند با ماهیت
فاشیستی یک طبقه برخاست.درست
مثل برخاستن فاشیسم از پس بحران
.۱۹۲۹
از ایــن طرف ،ترامپ هــم برای چه
خواست تغییر داشــته باشد؟ چون
والاستریت سر جایش باقی خواهد
ماند .تنها باید رقیبان کهنه را کمی
ادب کند .هیچ فراروندگیئی در میان
نیســت .آنچه هســت انتقال بحران
از نقطــهای به نقطهای دیگر اســت.
فیالواقع حکایت صحنه آخر «سیاره
میمونها» ( )۱۹۶٨اســت .فیلم که
از ســفر فضایی چند فضانــورد آغاز
میشــود و بعد از چند سال نوری به
سیارهای فرود میآیند که میمونها
بر انسانها حاکم هستند ،در آخرین
صحنه فیلم درمییابیم که آنها هیچ
کجا نرفتند بلکه بعد از این همه سال
به زمین برگشته بودند.
بهواقع ،یــک دور باطل بین میمون-
انسان است که ماهیتا اینهمان است.
به ایــن اعتبار ،گزاره کلیشــهای اما

Demo.shorai@gmail.com
همچنان صــادق را باید واگویه کرد:
همه اســناد و مدارک تمدن چیزی
نیست جز اسناد و مدارک توحش!
وضع جاری حاکی از طرح پرســش
غلط و پاســخی غلط برای یافتن آن
است (دســتکم از سوی بورژوازی و
طبقه متوســط تحولخواه) ،پرسش
به منزله فردی اســت که مدعیست
شــیر گاو میدوشد حال آنکه گاو نر
اســت ،و پاســخ به منزله فردی که
میگوید« :های! صبر کن! دارم سطل
شیردوشی را میآورم!»
باید به این واقعیــت تاریخی صحه
گذاشت که هر زمان که بورژوازی به
طبقه خود خیانت کرد ،یک سلسله
تحوالت آغازیدن گرفته زیرا در این
صورت امکان همبستگی با فرودستان
پیش میآید.
اینکه برخی از درون طبقه متوســط
معتقدندکاپیتالیسمجوهردموکراسی
است ،بنابراین خواست دموکراسی در
گرو سرمایهداریست ،در برابر آنها باید
مدعی بود -حتی به فرض محال در
صدق گفتارشــان -در عصری که به
جوهرزادیی از چیزها معروف شــده
است ،چطور این گزاره در مورد همه
چیز صادق اســت اال سرمایهداری؟
چرا نبایــد منطــق جوهرزدایی را
ادامــه ندهیم و نگوییــم بگذارید از
سرمایهداری هم جوهرزادیی شود تا
دموکراسی خالص و آزاد گردد.
این وضع کنونی تا زمانی که خواست
رادیکالــی در میــان نباشــد تکرار
میشــود؛ و تنها خواســت رادیکال
در اینجا همانا جامعه کمونیســتی
است .جامعه کمونیســتی متفاوت
از دولت کمونیســتی؛ جامعهای که
دقیقا مالکیت خصوصی بر «فضا» را
هدف بگیرد و راهکارهای اشتراکی را
ترویج کند( .منظور از فضا در این جا
در معنای هانری لوفوری آن اســت).
بیتردیــد این جامعــه در گرو یک
امرکلی اســت ،در غیــر این صورت
پیکار زن سیاهپوســت بــا پیکار زن
سفید پوســت بورژوازی ،پیکار برای
حفظ محیط زیســتی یک ناحیه با
ناحیــهای دیگر در آنســوی جهان
نــه تنها جمعپذیر که کســرکننده
یکدیگر خواهند بود و نمیتواند یک
امرکلی و یونیورسال را برسازد .جامعه
کمونیســتی ،دولت را ذیل خود قرار
میدهد و مالکیت اشتراکی بر «فضا»
را به دست میگیرد.
امیرهوشنگ افتخاری راد

تعرض بر سفره خالی کارگران تا کجا؟

ســرمایه داران و نظام سراســر بن
بســت آنان که هر روز ناتوانی های
خود را بیشتر نشان می دهد ،گمان
میکنند که با تعرض به معیشــت
کارگران و زحمتکشــان می توانند
به مشــکالت این نظــام فائق آیند.
اکنون نظام سرمایه داری و مناسبات
اســتثمارگرانه نه تنها در ایران بلکه
در سرتاســر جهان با بن بست های
هرروزه مواجه می شود و مدافعان و
تئوریسین های این نظام با ترفندهای
مختلف تالش میکنند تا راه چاره و
فرارهایی را از این بن بست ها بیابند و
هر گاه که دیگر همه تیرهای ترکش
شــان به ســنگ می خورد به فکر
تعرضی جدید به سفره خالی کارگران
و زحمتکشان میافتند.
هنوز چنــد صباحــی از اختالس
و غــارت ســازمان تامین اجتماعی
نگذشته ،ســازمانی که از دسترنج

کارگران و زحمتکشان ساخته شده
اســت و هنوز پرونده آن به نتیجه
نرســیده که بار دیگر آهنگ تغییر
قانون کار ،این بار هم به ضرر کارگران
و زحمتکشان و به سود سرمایه داران
ساز شده است و دولت و مجلس به
نمایندگــی از کارفرمایان و در راس
آنان ســرمایه های اختصاصی شده
به تالش آمده اند تا با تغییر موادی
از قانون کار باز هم کمبود سودهای
سرمایهداران را جبران کنند .همزمان
طرح ادغام بخش درمان بیمه تامین
اجتماعی با بیمه ســامت را نیز در
دســتور کار قرار میدهند تا صندوق
درمان تامین اجتماعی را هم باردیگر
به یغمادهند.
در ایــن تغییرات پیشــنهادی که
خواهان رسمیت دادن به شرکتهای
پیمانــکاری و قراردادهای موقت در
همه زمینه ها و آسان تر کردن اخراج
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کارگران بــدون هیچ حق و حقوقی
است ،همان چند بندی از قانون کار
را مورد تعرض قرار داده اند که به نفع
کارگران بوده و پس از سرنگونی شاه
با مبارزات کارگران به دست آمده بود
تادیگر کارگران هیچ گونه حقی برای
اعتراض به اخراج خود نداشته باشند
و سرمایه داران با خیال راحت هر گاه
که بخواهند از نیروی کار زحمتکشان
استفاده کرده و هر زمان که میلشان
بکشد با آنان قطع رابطه کنند.
این هجمه به قانــون کار آن چنان
ســخیف و غیرقابل تحمل است که
صدای اعتــراض نهادهای کارگری
دستساز حکومتیان همدر آمده است.
آنان هم ســعی میکنند که خود را
طرفدار حقوق کارگران قلمداد کنند.
اما کارگران و زحمتکشان و تشکلهای
مستقل آنان که به خوبی میدانند این
نهادهای زرد دولتساخته هیچ گاه به

فکر حقوق کارگران و زحمتکشــان
نبوده اند و در این باتالق خود ساخته
می خواهند از آب گآللود برای خود و
جهه کسب کنند ،مستقالنه نه تنها به
این تعرض واکنش نشانداده ،بلکه از
اساس نیز با این نظم سرمایه دارانه به
مقابله بر خواهند خواست.
به طور قطع کارگران و زحمتکشان
این تعرضها به حقوقشان که سالها
اســت ادامه دارد بی پاسخ نخواهند
گذارد و همچنان که شاهد هستیم
هر روزه در سراسر محیط های کار و
زندگی اعتراضات گسترده ایدر برابر
تعرض به حقوق مردم ادامه دارد ،بار
دیگــر اعتراضات به این هجمه های
جدید فراگیرتر خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
 ۲٣آبان ۹۵
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خدمات
ساختمـانی

 سال  24شماره  25  1292آبان 1395

آموزشگاه هنری ر  -مــی

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620
aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

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

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

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

Tel: 438-399-1359
azmarU

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

esfahaniazdec01

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

آموزش نقاشی

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

استخدام

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.: 514-483-0303
azmay15

آموزش زبــان فرانسه

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

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

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

اجنم ن 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

MMUNITY

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

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

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

(آرش کشوری)

514-827-6329
514-620-3255

 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

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

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

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



azoct15free

>> کلیه مقاطع:

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

خانمی هستم با تجربه
و قابلیت آشپزی برای
اعضای خانواده
و مهمانی های شما
به صورت پاره وقت.
در صورت نیاز معرف
موجود است.
شماره تماس:
438-921-8840

College,University
High-Shool

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

آشپزی

الکترونیک

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Tel.: 403-471-3672
۴۰۳ _۴۷۱ _۳۶۷۲

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی 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...

فـرش

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

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

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

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

دندانپزشک

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

داروخــانه

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

فروش کافی شاپ
ی از بهترین مراکز
در یک 
خرید مونترال۲۹۰۰۰$ :
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

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

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

آموزش موسیقی

خدماتمالیاتی

کلبــه
عموجان

استخدام

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

aznov1U

کافی شاپ

کامیونیتی

aznovfreenaser

azjune16free

امید رایگان از فوریه15

آموزش رانندگی

بفروش می رسد:

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
>>ناصــر
514-512-8935

Tel.: 514-806-7870

Tel.: 514-812-5662

نینــا 513-5752 .............................................

 6متری
گل ابریشم اعال

اعظم  -تلفن تمــاس:

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

آژانس مسافرتی

قــالیتبریز

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

ساختمان

فرنازمعتمدی842-8000................................
همامهر438-228-9266 ............................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
مریمنشاطی647-401-8888.......................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

چنــدعدد

پرستــار

abaee:azsepfree

آرایشـــــگاه

فروش فرش

azaug15U

Tel.: 514-675-4405

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

oct2inv

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-
کلیه دروس
آمادگی  GREو GMAT
توسط دکتری مهندسی از
کنکوردیا با بیش از  10سال
سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب
Tel.: 514-804-9894

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

Rose pastry

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

Tel.: 450-443-2222

واقع در جنوب مونترال
تکنسین استخدام می کند.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

تدریـس
ریـاضی

Montreal, H4B 2M5

شیـرینی

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

کارخانه بازیافت پالستیک

aznov-jan’17tpshU

3333 Cavendish, #285

Highschool, College,
University

استخـــدام

احمــد

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

Re-Mi

www.paivand.ca since 1993
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فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محضر

وکیل دعاوی

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

موسیقی (جشن ها)

ویدیو

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

وبسایت

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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سی
عکا
رز

)Tel.: 514-996-9692

(نبش دکاری )

Haircut: $10

فــا ل

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

Phone:
(438) 923-7873
778-968-7578
4970
Queen
Mary Rd.
604-762-4719

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

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

دیگر طالع

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

• 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 :

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

514-833-8684

CV@spaxprss.com

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
خنثی کردن سحر و افسون و9 ...
بینان

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Tel.: 514- 781-9268

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

azjulyU

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

& Place Versailles.

Master :DURGA
KALIPRASAD

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

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...

Looking for experienced

 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه الوال
specialists.
به یک نفر متخصص
Full time & part time
بند و ابرو
فورا نیازمند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
at our new locations in
Carrefour Laval
اطالعات:تماس

اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

50 X 70

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

Help wanted
----------

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

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9

info@paivand.ca

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

خاطره حتویلداری یکتا

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
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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

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345
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paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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 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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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
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#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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در آرامش درس بخوان��م ،خجالت زده
ميش��دم و همواره دوس��ت داش��تم با
نتيجه خوبي ك��ه خواهم گرفت ،كمي
از محبتهايشان را پاسخگو باشم .پدرم
پزشك است و شايد اين از ظاهرش پيدا
نبود اما به خوبي ميفهميدم كه بيشتر
از من مضطرب اس��ت .از هر چه كه در
توان داشت استفاده ميكرد تا خأليي را
حس نكنم و من هم در طول سال آسودهخاطر بودم كه
پدر تمام نيازهايم را تأمين خواهد كرد .نيازهاي مادي
تنه��ا يك جنبه كوچك اين قضيه ب��ود و پدر و مادرم
به خوبي ميدانستند چگونه همراهيام كنند تا به اين
نتيجه دست پيدا كنم.
پرديس پاش��اخانلو در پايان گفت :به كالس كنكور
نميرفتم و تنها با برنامهريزي مدرسه پيش ميرفتم و
البته براي رس��يدن به اين رتبه كوتاهي نكردم و تالش
را سرلوحه هدفهايم قرار دادم.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

معرفیدوربینبدونآینه
Canon EOS M3

بــا توجــه بــه محبوبیت
دوربینهای بــدون آینه و
قیمتهای نسبتا مناسبتری
که در مقایســه با ســایر
دوربینها دارند ،ایــن مقاله نیز
به معرفی یکــی از این دوربینها
اختصاص یافته و ویژگیهای اصلی
آن را بر میشماریم.
یادآور میشــوم که ایــن گونه
مقاالت در پاسخ به سواالت همه

دوستانی عزیزی است که همیشه
از بنده میخواهنــد که دوربین
مناســب و کارآمــدی را به آنها
معرفی کنم.
همانطــور که قبال هــم در این
زمینه گفتــه بودیم ،دوربینهای

بدون آینه در این روزها
تلفناستودیوفوتوبوک:
بســیار پرطرفدار بوده
(514) 984-8944
و جایگاه بسیار خوبی
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
در نزد اکثــر مصرف
WWW.FACEBOOK.COM/
کنندگان پیــدا کرده
STUDIOPHOTOBOOK1
اند .قیمــت پایین تر،
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
سبکی ،راحتی استفاده
ن شماره:
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین و نیز امکانات جانبی و
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو مدرنی که قبال بر روی
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر هیچ دوربیــن دیگری
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب وجــود نداشــت ،جزء
وعکسهایخانوادگی
ویژگیهای اصلی و دلیل

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

پرطرفدار شدن این نوع دوربینها
میباشد.
دوربیــن «کنــون ئــی او اس
ام تــری» یکــی از دوربینهای
پرطرفــدار و جالبی بوده
که امکانات نسبتا کاملی
بــر روی آن موجود بوده
و در عین حال با قیمت
مناســبی نیز به فروش
میرسد .ویژگی دیگر این
دوربین این است که لنز
آن قابــل تعویض بوده و
میتوان بعدا آن را به سطح
باالتری ارتقاء داد.
رزولوشــن تصویری این
دوربین بسیار باال بوده و
بیش از  24مگا پیکســل است.
با این دوربیــن میتوان با هر دو
فرمت  JPEG & RAWعکاسی
نمود و بعدا از پایان کار ،رتوشهای
احتمالی را با دقــت باال اعمال
نمود.
این دوربین قادر اســت فایلهای
ویدئویی بــا کیفیت «اچ دی» و
با قابلیت  30فریم در ثانیه به ما
ارائه دهد .شاخص حساسیت نور
یــا  ISOدر این دوربین تا مقدار
 12800قابــل افزایش بوده و به
همیــن دلیل میتوان بــا آن در
دنیای ظلمات نیز عکاسی کرد و
لذت برد!
ناگفته نماند که اکثر عکاســان
معموال تا این مقدار حساسیت نور
را استفاده نمیکنند که کیفیت
عکسشان پایین نیاید .پردازنده
این دوربین از نــوع DIGIC 6
بوده کهدر زمره بهترینهادر گروه
خود میباشد .طبق ادعای شرکت
سازنده ،در شرایط کم نور ،میزان
«نویز» تصویر را به حداقل خود
میرساند.
حداقل سرعت باز و بسته شدن
«شــاتر» این دوربین یک چهار
هزارم ثانیه بــوده که برای ثبت
اکثر امورات دنیــوی و اخروی،
کافیمیباشد!
وزن این دوربین تنها  319گرم
بــوده و دوربین کامال ســبکی
محسوبمیگردد.
ویژگی جالب دیگــری که این
دوربین دارد این است که مانیتور
 3اینچی پشــت دوربین بسیار
شــفاف بوده و میتوان آن را در
جهات دیگری نیــز به حرکت
درآورد .حتی میتوان این صفحه
نمایش عکس را کامال به سمت
جلــو چرخانــد و بــه راحتی
«سلفی» تهیه کرد!
این خصوصیــت دوربین برای
تهیه عکســهای خیابانی و یا
در زمان بازدیدهای توریستی
بسیار جالب بوده و به کمک آن
میتوان بدون جلب توجه سوژه،
و با پایین نگه داشتن دوربین
در دست (نه جلوی صورت) به
سرعت از سوژه تصویر تهیه کرد
و خیلی کمتر جلب توجه نمود.
امکان دیگــری که بر روی این
دوربیــن قرار داده شــده ،یک
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Immigration
International Students
Educational Credentials
the necessary resources to
cover tuition fees, transportation expenses (funds
for a return ticket to your
country of origin at the end
of your studies), settling-in
expenses in the first year,
and annual living expenses
for duration of your stay.
The financial capacity you
need to demonstrate must
include the cost of health
and hospitalization insurance for you and if applicable members of your family
accompanying you.
A Study permit issued by
the Government of Canada.
If you come from a visa
exempt country you do not
need to apply for a Tempo)rary Resident Visa (TRV
however if you come from
a country which requires a
Temporary resident Visa,
this would be your final
step to apply for a TRV in
order to enter Canada.
A study permit does not
authorize you to enter Canada, nor does a CAQ.
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
•

فالش کوچک سرخود است که
در میتــوان در مواقع الزم از آن
بصورت اتوماتیــک و یا تنظیم
دستی استفاده نمود.
همچنین میتــوان این دوربین
را به شــبکه اینترنت اتصال داد
و با انتشــار عکسها و ویدئوها در
فضای مجازی« ،الیک»درو نمود!
ویژگیهای مدرن دوربین به این
ختمنمیشود!
به عنــوان مثال میتوان با کمک
سیستم  ،NFCدوربین را به یک
تلفن هوشمند مرتبط ساخته و
برخی از عملیات عکسبرداری و
فیلمبرداری را از راه دور کنترل و
مدیریت کرد.
دلیل دیگر محبوبیت دوربینهای

with the corresponding
grade transcripts, this will
increase your chances of
being granted equivalencies
for certain courses.
There are three Anglophone
universities in Quebec:
• Concordia University in
Montreal
• McGill University in
Montreal
• Bishop`s University in
Sherbrooke
Your application for
submission must include
a most recent transcript,
Birth Certificate and a fee
for evaluating your application.
Decisions pertaining to
admission are often based
on the official preliminary
results that are available
when the files are being
reviewed. They also take
into account the student`s
cumulative academic
record.
Students who qualify by
only a narrow margin are
not assured of being admitted into a program subject
to a quota.
Once you have received
your letter of admission
from a Quebec Educational
institution, you need to
obtain a Certificat d’Accep)tation du Quebec (CAQ
issued by the Gouvernment
du Quebec. To obtain a
CAQ for studies, you must
demonstrate that you have

بی آینه و این دوربین این است
که برخــی از امــورات هنری و
رتوش مختصر تصاویر را میتوان
بر روی خــود دوربین انجام داده
و افکتهــای تصویری خاصی به
عکس اضافه نمود.
مثال محو کردن زمینه تصویر و
تمرکز بر روی ســوژه اصلی! در
دوربینهای حرفه ای ،این کار با
تنظیمات نسبتا پیچیده و خرید
یک لنــز «پرایم» با گشــادگی
دیافراگم نسبتا باال و حرام کردن
چند هزاردالر پول بی زبان امکان
پذیر است در صورتی که پردازنده
دوربین مورد بحث ما ،بسادگی
و با یک نرم افــزار جادویی ،این
کار را برایمان به سه سوت انجام

To be admitted to a Quebec
Educational institution,
your educational credentials must be equivalent to
those required of Quebec
students.
At the undergraduate level,
you must have earned the
equivalent of the Diploma
of pre-university college
studies (DCS) which
recognizes two years of
schooling following secondary school, i.e. 13 years
in all. Some universities
may accept students who
have completed 12 years
of schooling, in which case
the university program
would be extended by one
year.
At the college level, you
must have earned the
equivalent of the diploma of Secondary Studies
(DSS), which recognizes
11 years of schooling.

Language Capabilities

To be admitted to a program of study in French
or English, you must have
sufficient language skills
to be able to complete the
program successfully. Educational institutions may
assess your language level
in whatever manner they
see fit.
Providing an official
description of relevant
courses you have successfully completed, along

میدهد!
در زمانهایی که مجبور باشــیم
چندین عکس را بصورت رگبار
از ســوژه مورد نظر ثبت کنیم،
این دوربین دوباره کارایی جالب
دیگــری را در اختیارمان خواهد
گذاشت و میتوان در هر ثانیه4 ،
تصویر با کیفیت باال تهیه کرد.
قیمت ایندوربین جالب با تمامی
امکانات فوق به عالوه یک لنز -55
 18میلیمتــر ،در حدود 699$
دالر کانــادا بوده که بــا درنظر
گرفتن امکانات و ویژگیهای جالب
آن به همراه یک لنز نسبتا همه
کاره،در مجموع مناسب میباشد.
•
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CarsRToys

www.carsrtoys.ca

فروشنده اتومبیل های دست دوم
 اروپایی پ، ژاپنی،آمریکایی
برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
www.carsrtoys.ca :در وبسایت ما بجویید
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی
برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته
:با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
no problem!
we have
financing for you.

Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
10AM - 7PM)
Saturdays 11am to 5p

Tel.: 514-484-8181

VENTE DE FERMETURE MEUBLES
MEUBLES

149$

149$

149$

149$

699$

65
Jusqu’à

99$

499$

499$

599$

99$

149$

749$

%

149$

499$

449$

499$

99$

199$

299$

699$

149$

399$

399$

199$

599$

149$

399$

UNE LOCATION SEULEMENT

Meubles Prillo : 3400, boul Crémazie E • 514 722-1890

JM012049716

DE RABAIS

MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON

MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •

38

www.paivand.ca since 1993

با یاد لئونارد کوهن ...
اولین حضور «کوهن» در صحنه
موســیقی ،فســتیوال موسیقی
«فولک نیوپورت» در تابســتان
 ۱۹۶۷بــود .ایــن حضــور با دو
کنسرت بسیار موفق در نیویورک
و یک حضور برای اجرای اشعارش،
در برنام ه «دوربین  »۳تلویزیون
«سی .بی .اس» دنبال شد.
«هلهلویا» شــعری معــروف از
«کوهن» اســت با تمی مذهبی
که تاکنــون چندین نفر از جمله
«جف باکلی» آن را اجرا کردهاند.
این ترانه یکی از محبوبترین اشعار
اوست.
«کوهــن» عالوهبــر موســیقی
خاص و منحصربهفــرد و صدای
یکنواخت ،بــه انتخاب رنگ تیره
بــرای لباسهایش و ســرودن
ترانههای غمگین با تم عاشقانه و

>> ادامه از صفحه7 :

عمیق مذهبی شهرت داشت .او
همیشه در خالل صحبتهایش
میگفت که در نزدیکی خانهاش
در مونترال ،کلیســایی است که
به خاطر حــس مقدس و خاص
اطرافش او را همیشه جلب کرده و
او سالهای زیادی را در آن کلیسا
گذرانده است.
«کوهن» در ماه می  ۲۰۰۸پس از
 ۱۵سال تصمیم گرفت در لندن
دوباره به روی سن برود و میکروفن
بهدست بگیرد.در همین کنسرت
به نقل خاطرهای پرداخت و گفت:
«روزی با استاد موسیقیامدر کافه
نشسته بودیم که گفت ببخشید
اگر هنوز زنده هستم .و حال من
هم به همه شــما طرفدارانم که
ســه نســل صدای مرا زنده نگه
داشــتید میگویم که ،ببخشید

که هنوز زنده هســتم».
او تور جهانی خــود را از
فردریکتون آغــاز کرد تا در
آمریکای شمالی ،اروپا و انگلستان
برای عالقهمندانش بخواند.
امادر سال  ۲۰۰۹بر اثر مسمومیت
غذایی روی صحنه از هوش رفت
ودر بیمارستانیدر اسپانیا بستری
شــد و چند مــاه بعد بــه دلیل
آسیبدیدگیستونفقراتمجبور
به فیزیوتراپی شد و توردور اروپای
خود را لغو کرد.
«کوهن» از ســال  ۲۰۰۸حدود
 ۲۰۰کنســرت در کشــورهای
مختلف جهان برگزار کرده است .او
در مصاحبهای دلیل فعال شدنش
پــس از این همه ســال را تا حد
زیادی مســائل اقتصادی دانست
که به وی یادآوری کرد در گذشته
راههایی برای پــول درآوردن بلد
بوده است.

مدیر برنامههای او در پنج سالی
که «کوهن» در کالیفرنیا زیر نظر
استادی  ۸۸ساله به آیین بودایی
روی آورده بــود ،تمام پولهای او
را برداشــت و فرار کرد .او سالها
ســکوت کــرده بــود و تنها در
کافهای کــه پاتوقش در مونترال
بود دیده میشــد ،اما پس از ۱۵
ســال تصمیم گرفت بــار دیگر
جمعیت عالقهمندانش را به وجد
آورد« .کوهن» در مراسم اعطای
جوایز موســیقی «گرمی» سال
 ۲۰۱۰در لسآنجلس ،جایزه یک
عمر دســتاورد هنری را دریافت
کرد« .افکار قدیمی»« ،مشکالت
محبــوب» و «تو ســیاهترش را
میخواهی» ســه آلبوم آخر این
هنرمند بودند کــه به ترتیب در
ســالها  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۲و ۲۰۱۶
روانه بازار و با اســتقبال فراوانی
روبرو شدند.
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«کوهن» اخیــرا در مصاحبهای
گفته بود که بــرای مرگ آماد ه
است .البته او پیش از این هم این
حــرف را زده بود و پس از مدتی
در روز انتشار کار جدیدش ،رو به
مخاطبانش گفته بود:
فکر میکنم اغراق کردهام .دوست
دارم تا ابد زندگی کنم .قصد دارم
چند آلبوم دیگر هم منتشر کنم.
امیــدوارم بتوانم دوباره این کار را
انجام دهم .میخواهم  ۱۲۰سال
عمر کنم.
این خواننده مشهور حدود یک ماه
پیش در مصاحبه با «نیویورکر»
گفته بود:
برای مــرگ آمــادهام .امیدوارم
خیلی سخت نباشد ...تغییر اصلی
نزدیک شدن به مرگ است .من
آدم مرتبی هستم .دوست دارم در
صورت توان ،همه کارهایم جمع
و جور باشــد .اگر نتوانم مشکلی

نیست .اما میل طبیعیام این است
که کارهایی که شروع کردهام را به
پایان ببرم.
او در مــاه اوت نامهای به ماریان،
ی در
یکی از معشوقه های قدیم 
حال احتضارش نوشــت و در آن
به آشتی خود با مرگ اشاره کرد:
«رسیدیم به اینجا و هر دوی ما
واقعا پیر شدهایم .بدنهایمان در
حال از هم پاشــیدن است و فکر
میکنم به زودی من هم به دنبال
تو بیایم .میدانم آنقدر به نزدیک
هســتم تو که اگر دســتت روا
پشت سرت دراز کنی ،میتوانی
دســت من را بگیری ...حاال فقط
میخواهم آرزو کنم ســفر خوبی
داشته باشی .خدانگهدار دوست
قدیمی .عشــق بیپایان ،آخر راه
میبینمت..
Adieu master RIP
•
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BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

www.paivand.ca since 1993
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FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy
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مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  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
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

به مدیریت :بیژن احمدی

کاست و کامپکت دیسک،

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc

کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.
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